
 

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ГИП ЕООД 
 

Ръководството на ГИП ЕООД официално декларира и се ангажира да следва своята 
ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, изхождайки от принципите и целите си за 
устойчиво развитие. 

Политиката по опазване на околната среда на ГИП ЕООД е насочена едновременно 
към ефикасен бизнес, ефективен контрол на разходите, пестене на енергия и намаляване на 
вредните емисии, при извършване на дейностите си по производството на антифриз, течност 
за чистачки и автокозметика, отговарящи на изискванията на действащото законодателство 
и носещи максимални ползи за фирмата и нейните партньори. 

Стратегическата насоченост на политиката на ГИП ЕООД по отношение на околната 
среда е свързана със стремежа за развитие на всички  процеси, проекти и продукти по 
приемлив за околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи: 

 Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез управление на 
генерираните отпадъци в съответствие със законовите изисквания; 

 Пестене на природните ресурси; 

 Разделно събиране на отпадъци; 

 Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на 
околната среда чрез приемане на контролни мерки, цели и програми като част от 
бизнес-стратегията на ГИП ЕООД; 

 Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, 
имащи значимо въздействие върху околната среда; 

 Стремеж към постигане на съответствие със законовите и други изисквания по 
опазване на околната среда, приложими за всички дейности и процеси; 

 Осигуряване на необходимото обучение и висок професионализъм, засилване на 
отговорността към опазване на околната среда и редовни вътрешни проверки; 

 Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и 
всички заинтересовани страни  при решаване на проблемите по опазване на 
околната среда. 

 Актуализация на политиката, целите – общи и конкретни по опазване на околната 
среда при промяна на процесите, дейностите и услугите във фирмата 

 

Всички сътрудници на ГИП ЕООД, както и фирмите – доставчици, контрагенти и 
подизпълнители, се призовават да се съобразяват с принципите и изискванията на 
настоящата политика по околна среда.  

Отговорността и отношението към изискванията и ефективното функциониране на 
Системата за управление на околната среда съставляват неразделна част от длъжността на 
всеки и представляват важен елемент за оценка на работата на отделния работник. 

 
Ръководството на ГИП ЕООД лично се ангажира за повишаване на екологичното 

представяне на фирмата, както и за подкрепяне на екологично отговорни проекти и 
решения. 
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