
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика по опазване на околната среда 

 

 

Фирма КОСТАЛ произвежда, в тясно партньорство със своите клиенти, електрически системи и 

компоненти, предназначени предимно за автомобилната промишленост. 
Ръководството на компанията е наясно, че всички дейности, които са свързани с развитието, 

производството и продажбата на нашите продукти, пряко или косвено въздействат върху околната среда.  

 

Опазването на околната среда е важна задача за компанията и затова ръководството й формулира 

следните принципи на политиката по опазване на околната среда: 

 

Опазване на околната среда 

КОСТАЛ се ангажира да постига целите си с оглед на необходимостта от опазване на околната среда. 

 

Работници 

Опазването на околната среда е задача на всеки работник и служител на компанията.  

Чрез информираност на работниците ще бъде подкрепяно съзнанието им за загриженост към околната 

среда.  

Квалификацията и мотивацията на работниците ще се развива с оглед на бъдещите потребности.  

  

Отстраняване на отпадъци, натоварващи околната среда  

Ангажираме се с внимателно отношение към природните ресурси, предимно при употребата на 

материали и енергия. Процесите, които въздействат върху околната среда, ще бъдат оптимизирани.  

Възникването на отпадъци, което е основният екологичен аспект на нашата компания, ще бъде 

постепенно редуцирано с помощта на собствено развитие на продуктите и технологиите и чрез 
внедряване на технология с малък процент изходни отпадъци.  

Нерециклируемите отпадъци ще бъдат отстранявани съгласно действащото законодателство. 

 

Процес на постоянно оптимизиране  

За постигане на поставените цели за опазване на околната среда ще бъдат разработени програми за 

непрекъснато оптимизиране и подобряване на продуктите и процесите. 

 

Ангажиране на доставчиците и служителите на компанията  

Задължението за отстраняване на отпадъци, замърсяващи околната среда, ще се изисква и от страна на 

нашите доставчици и служители. 

 

Закони и наредби  

Ангажираме се да спазваме всички приложими законови и други изисквания, свързани с опазване на 

околната среда. 

Веднъж годишно ще се прави анализ и оценка на съответствието с правните и другите изисквания. 

 

Комуникация  

От гледна точка на опазване на околната среда искаме да комуникираме отворено с представителите на 

държавната администрация, сдруженията, компанията майка, с нашите доставчици и клиенти. 

 

 

 

 

 

Андреас Костал  

Управител на КОСТАЛ  

Lüdenscheid, 21 септември 2011 
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                          Управляващ директор на КОСТАЛ ЧР ООД и „КОСТАЛ България” ЕООД 

                                                                    Смолян, 28 ноември 2011 г. 


