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МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен има за цел опазването на околната 
среда, включително предпазване от замърсяване и изпълнение на ангажиментите 
произтичащи външните и вътрешните обстоятелства. Поддържането, развитието 
и постоянното подобряване на внедрената система за управление на околната 
среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015 е постоянна цел на 
ръководството на лечебното заведение при прилагане и изпълнение на 
съответните задължения за спазване. Ръководството на лечебното заведение е 
убедено, че така повишава резултатността спрямо околната среда.  

Тази политика е насочена към развитие на всички дейности и процеси по 
приемлив за околната среда начин при спазване на следните ръководни 
принципи: 

 Постигане на съответствие с правните и доброволно възприети изисквания по 
опазване на околната среда, имащи отношение към дейности, процеси, продукти и 
услуги на организацията и техните аспекти; 

 Ефективно и рационално използване на природни и енергийни ресурси при 
осъществяване на медицинските дейности ; 

 Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването 
на околната среда, чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми; 

 Ежегодно преглеждане на целите и програмите по околна среда;  

 Прилагане на най-добрите налични техники и технологии, когато това е 
възможно и икономически целесъобразно; 

 Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, 
както и тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане; 

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

 Обучение на работещите в дружеството и обмен на информация на всички 
нива, за: непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от дейностите, касаещи 
околната среда; повишаване компетентността на персонала; точно и ясно 
регламентиране на отговорностите;  
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 Поставяне на изисквания по отношение на опазването на околната среда пред 
доставчиците, клиентите и други заинтересовани страни;  

 Развиване на системи и механизми за изпълнението, прегледа и 
актуализирането на настоящата политика по околна среда, правейки я достъпна до 
персонала на дружеството, обществеността и всички останали заинтересовани страни; 

 Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на 
околната среда 

 Поддържане на готовност на техническите средства и екипи за 
предотвратяване на извънредни и аварийни ситуации или за адекватни, планирани 
действия при възникването им; 

Ръководството на "МБАЛ „Д-р Иван Селимински - Сливен”- гр.Сливен, 
призовава персонала на фирмата да прилага принципите и изискванията, 
произтичащи от настоящата политика по околна среда и да изхожда от тях при 
изпълнение на служебните си задължения. Личната отговорност на всеки за 
опазване на околната среда, както и спазване на произтичащите от внедрената 
Система за управление изисквания са задължение на всеки един от служителите 
на Организацията. Всички доставчици, подизпълнители и клиенти на 
Организацията се призовават да се съобразяват с декларираните в политиката 
ангажименти на ръководството по отношение на околната среда. 
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