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Схема за управление на околната 

среда и одитиране - EMAS 

 
В най-новите разработки за бизнес 

развитие, доброто управление на 

организациите все по-често се 
дефинира като “отговорност към 

обществото”. Загрижеността за 

опазване на околната среда и 
намаляване на вредните въздействия 

върху нея е част от тази отговорност в 

глобален аспект. 

 
Намаляването на отпадъците, 

икономичното потребление на 

електроенергия и по-ефективното 
използване на ресурсите водят до 

значително понижаване на разходите 

на организацията и подобряване 
въздействието на дейността й върху 

състоянието на околната среда. 

 

Схемата за управление на околната 
среда и одитиране ЕМАS е доброволна 

инициатива, разработена за 

насърчаване на организациите към 
намаляване на вредното въздействие, 

което тяхната дейност оказва върху 

околната среда. 
Регламентът за EMAS 1836/93 е 

обнародван за първи път през юли 1993 

г. като средство за екологичната 

политика на ЕС, ориентирани към 
устойчивото развитие. 

 

През 2001 г. е публикуван нов 
регламент на ЕС – 761/2001, който 

заменя 1836/93 и разширява охвата на 

EMAS за организации от всякакъв тип, 
включително и държавната 

администрация. 

 

Целта на EMAS е да стимулира 
предприятията да преминат  отвъд 

минималните законови изисквания във 

връзка с екологията и да 
усъвършенстват непрекъснато 

системата си за управление на 

околната среда. 
 

EMAS изисква организациите да 

публикуват и т. нар. “твърдение” за 
околната среда. То съдържа 

информация за техните постижения и 

резултатите от предприетите мерки за 

намаляване на вредното въздействие 
върху екологичното равновесие. Освен 

това регистрираните по схемата 

организации възприемат т. нар. EMAS 
лого, което им позволява да анонсират 

участието си в схемата. 

 
Схемата EMAS е приложима за всички 

организации независимо от техния вид, 

големина и предмет на дейност. 

Регламентът на EMAS е приложим за 

всички 15 страни – членки на 

Европейския съюз, за трите страни в 
рамките на Европейската 

икономическа зона – Норвегия, 

Лихтенщайн и Исландия, както и за 

всички държави, които подготвят 
своето членство в Европейския съюз. 

 

В брой 26 на “Държавен вестник” от 
2003 г. /поправка в бр.31 на ДВ , 2003 

г./ беше публикувана приетата от 

Министерския съвет Наредба за 
националната схема за управление  по 

околната среда и одитиране. Тя е 

приета на основание чл.136  на Закона 

за опазване на околната среда и 
въвежда в българското 

законодателство регламента на 

Европейския съюз 761/2001 за 
доброволно участие  на организациите 

в схемата на Европейската общност 

EMAS. 
 

Приемането на наредбата е част от 

хармонизирането на българското 

законодателство с това на ЕС. 
 

ЕMAS и ISO 14001 

EMAS и международният стандарт ISO 
14001 имат обща обща цел: 

предоставяне на указания за ефективно 

управление на околната среда. 
Европейската комисия възприема ЕN 

ISQ 14001 като основа за  регистрация. 

 

EMAS надминава изискванията на ЕN 
ISQ 14001, тъй като съдържа изискване 

за извършване на първоначален 

преглед на състоянието на околната 
среда, активно участие на служителите 

на организацията в процеса на 

съобразяване с изискванията на ЕMAS 
, публикуване на информация, 

предназначена за обществото и всички 

заинтересовани от организацията 

страни. 
 

Основните различия между EMAS и 

EN ISO 14001 са следните: 

• Предварителен преглед – EMAS 

изисква първоначален преглед на 

околната среда, а ISQ 14001 не 

съдържа подобно изискване. 

• Публичен достъп  - съгласно 

EMAS политиката програмата и 

системата за управление на 

околната среда на организацията, 
както и детайли, свързани с 

нейните действия за намаляване 

на вредното въздействие върху 

околната среда, трябва да бъдат 
достъпни за общесдтвото като 

част от “твърдението за околната 

среда”. 

• Доставчици и контрагенти – 

Схемата EMAS изисква 

контрагентите и доставчиците на 

организацията да се съобразяват с 

нейната политика по околната 

среда. Освен това въпросите, 
свързани с доставките, трябва да 

бъдат обект на Системата за 

управление на околната среда. 

Съгласно EN ISQ 14001 
организацията трябва да уведоми 

своите контрагенти и доставчици 

за някои процедури на системата. 

• Параметри – Стандартът EN ISQ 

14001 не определя конкретна 

степен, до която функционирането 

на Системата за управление на 
околната среда трябва да бъде 

усъвършенствано. EMAS указва, 

че организациите трябва да се 

опитат да намалят вредните си 
въздействия върху околната среда 

до равнище, което не надминава 

нивото, постигано при 
икономически изгодното 

прилагане на най-добрата налична 

технология. 
 

Новата ревизия на EMAS позволява на 

сертифицираните по EN ISO 14001 

организации  да получат EMAS 
регистрация. В тези случаи 

организациите трябва да предприемат 

допълнителни стъпки, за да се 
удовлетворят изискванията на EMAS. 

 

Агенцията за Устойчиво Развитие и 
Евроинтеграция, с подкрепата на 

Министерство на Околната Среда и 

Водите и Министерство на 

Икономиката и в партньорство с 
Министерство на Околната Среда на 

Провинция Хесен и Столична община 

подготви и създаде българското целево 
Сдружение “Алианс за Околна Среда” 

по примера на подобни структури в 

Германия, Австрия. За ефективното 
взаимодействие с националния орган 

по акредитация е подписан 

Меморандум за сътрудничество с  

Изпълнителната Агенция - Българска 
Служба за Акредитация.  В процес на 

включване в Алианса за Околна Среда 

са и МОСВ, МИ, Столична община. 
 

В ход са вече и първите конкретни 

инициативи и проекти за 
популяризиране на СУОС и обучение 

на организациите, подкрепени от 

МОСВ и чуждестранни финансови 
линии. 

 

За контакти: 

aрх. Кристиян Миленов - 
тел/факс 9818216; 

aрх. Стефан Даскалов - 

тел/факс 745021; 
stalkerkm@mobikom.com; 

asde@online.bg;  

www.wgbb.government.bg;  
www.sofia.bg;  

www.asde-bg.org  


