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С професионален опит и компетентност
допринасяме за успеха на фирмите!
ISO 14001
СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Стандартът ISO 14001 изисква от организациите разработване, внедряване и поддържане на документирана система за управление на околната среда, като се обръща
особено внимание на:
 Политика по околната среда,
 Аспекти на околната среда,
 Правни и други изисквания,
 Програма(и) за управление на околната среда,
 Обучение, осъзнаване и компетентност,
 Документиране на СУОС и управление на документите,
 Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране,
 Мониторинг и измерване,
 Несъответствие, коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.
ФУНКЦИОНИРАЩАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НОСИ РЕДИЦА ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОЛЗИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:






намаляване на риска от съдебни разноски,
намаляване на разходите по инциденти,
по-добра резултатност спрямо околната среда,
подобрява репутацията на организацията за опазване на околната среда,
И ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ДОПРИНАСЯ ЗА НАЛИЧИЕТО НА:

 ясни и прозрачни предписания, осигуряващи еднозначни правила за всички;
 ясна структура и отговорности;
 ангажираност на целия персонал;
 подобряване на оценката на аспектите на околната среда и управлението като цяло.
Сред ползите от покриването на основния стандарт за управление на околната среда са снижаване на разходите за управление на отпадъците; спестяване от разходите
за енергия и материали; повишаване на имиджа сред контролните органи, клиентите и
обществеността; създаване на платформа за по-добро справяне с всички екологични
рискове.
SystemCERT предлага сертификация на системи за управление околната среда в
съответствие с ISO 14001, като се гарантира независим одит от квалифицирани и
компетентни одитори. При одита се проверява не само съответствието с критериите на
стандарта, но и се предлагат ефективни решения за повишаване на потенциала на
клиента за подобрение.
Ако сте решили Вашата система за управление да е сертифицирана в съответствие
с международен стандарт, то ние сме Вашият правилен партньор.

Международно признатата сертификация означава
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