
ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА 

на СЖС България ЕООД 

 
SGS e водещата в света компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране. 

СЖС България ЕООД като част от групата SGS прилага и изпълнява корпоративната 

политика, която е насочена към изпълнение на услугите по начин, който да опазва околната 

среда и където е възможно подпомагане на клиентите да правят същото. 

Политиката по околна среда на СЖС България ЕООД е свързана с предоставянето на 

услуги при спазване на следните ръководни принципи: 

 опазване на околната среда и предотвратяване на замърсявания вследствие на 

дейностите на СЖС България ЕООД, включени в обхвата на СУОС; 

 намаляване до минимум и по възможност ограничаване на въздействието върху 

околната среда, чрез определяне на рискове и възможности, приемане на контролни мерки и 

цели като част от бизнес-стратегията на СЖС България ЕООД; 

 разумно и рационално използване на природните ресурси; 

 ефективно управление на генерираните отпадъци и стремеж към повторно използване 

и рециклиране; 

 наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, 

имащи значимо въздействие върху околната среда; 

 изпълнение на задълженията за спазване, свързани с дейността на СЖС България 

ЕООД и нейното въздействие върху околната среда; 

 насърчаване на осведомеността на персонала и обществото по отношение на 

дейността на СЖС България ЕООД, свързана с опазване на околната среда; 

 засилване на отговорността на персонала към опазване на околната среда чрез 

повишаване информираността и провеждането на периодични обучения; 

 планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на 

извънредни ситуации и екологични замърсявания, както и предприемане на действия за 

ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда; 

 непрекъснато подобряване на системата за управление по околна среда и повишаване 

на нейната резултатност чрез въвеждане на нови екологосъобразни технологии, оборудване, 

ефективно използване на ресурсите, подобряване на инфраструктурата; 

 активно сътрудничество с контролните органи, местните власти и всички 

заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда. 

 

Сътрудници на СЖС България ЕООД, както и заинтересованите страни – доставчици, 

контрагенти и подизпълнители се призовават да се съобразяват с принципите на настоящата 

политика по околна среда.  

 

Ръководството на СЖС България ЕООД декларира личното си участие и отговорност за 

изпълнение на обявената политика по околна среда. 

 

 

 

 

 

 

Дата: 03.07.2017 г.      
 


