
 
 

 
 

 
 
 
 

„ХОРИЗОНТ – ИВАНОВ” ЕООД 
 

 
Във връзка с обявената политика на фирмата и взетото решение за ефикасен обмен на информация със всички заинтересовани страни по проблемите 
на околната среда, ОБЯВЯВАМЕ значимите аспекти на околната среда и предприеманите действия за управлението  и ограничаването на вредните 
въздействия върху околната среда при изпълнение на основните дейности на фирмата 
 

№ Значими аспекти Мерки за ограничаване на вредните въздействия 
на околната среда Очакван резултат 

1 Изчерпване на природни ресурси / 
ел. енергия, вода,гориво/ 
вследствие липса на контрол и 
стремеж за намаляване 

Въвеждане на контрол на разхода на ресурси с цел 
поставяне на обосновани цели за икономии 

Запазване на ресурсите 
на Земята за по – дълъг 
период 

2 Замърсяване на елементите на 
околната среда в резултат на 
генериране и лошо управление на 
отпадъците 

1.Предприемане мерки за контрол на отпадъците. 
2. Сключване договори с лицензирани фирми за 
предаване на отпадъците. 
3. Осигуряване на съвместно управление на 
отпадъците в зоните на съвместна работа с други 
фирми. 
4. Предаване за рециклиране на отпадък / хартия/. 

Намаляване 
замърсяването с 
отпадъци на 
територията на 
фирмата 
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3 Замърсяване/ унищожаване/ на 
почвата и замърсяване на водата в 
резултат на строително монтажна 
дейност .  

1.Съхраняване на определени временни места  на най-
горен и среден почвени слоеве и след приключване на 
строителството да се използват за рекултивация. 
2. Извършването на ремонти на строителната техника 
да става извън стр. Обект. 
3. Предприемане мерки на контрол за недопускане 
разливи на опасни материали. 

Запазване на най-
горния почвен слой и 
възстановяването му. 
Намаляване опасността 
от замърсяване на 
почвата и водата. 

4 Генериране на шум и прах в 
резултат на строително монтажна 
дейност . 

Предприемане на мерки за намаляване на емисиите на 
прах по време на строителството и генерирания шум. 

Намаляване на 
възможността за 
вредното въздействие 
върху обществеността 

5 Замърсяване на елементите на 
околната среда в резултат на 
липса на готовност за справяне 
при извънредни ситуации във 
фирмата 

Провеждане на тренировъчни обучения за проверка 
на готовността на персонала за справяне с извънредни 
ситуации. 

Намаляване на 
опасността от 
замърсяване на 
околната среда в 
регионален мащаб 
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