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“ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” EАД 
Строителство и ремонт на подземен и надземен (трамваен) релсов път. Производство и ремонт на съоръжения и 
резервни части. Заготовка на армировъчна, кангална, гладка и оребрена на пръти стомана. Събиране, съхраняване, 
преработка и предаване за последващо третиране на черни и цветни метали. Производство, монтаж и ремонт  на голямо 
разнообразие стандартни и нестандартни изделия от метал, метални конструкции и елементи от нея.Поддръжка  и  
отдаване под наем на собствен кофраж ,кофражни детайли и елементи за строително-монтажни дейности. 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, СЪДРУЖНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ 

 Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" EАД 

зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции в областта 

на: 

«Строителство и ремонт на подземен и надземен (трамваен) релсов път. Производство и 

ремонт на съоръжения и резервни части.  Заготовка армировъчна стомана кангална, гладка 

и оребрена на пръти стомана. Събиране, съхранение, преработка и предаване за последващо 

третиране на черни и цветни метали.  Производство, монтаж и ремонт на голямо 

разнообразие стандартни и нестандартни изделия от метал, метални конструкции и 

елементи от нея”. 

 Тези задачи могат да се осъществят само с непрекъснато усъвършенстване и 

професионализъм в нашата работа, в резултат на което да можем да предложим на пазара услуги 

и продукти, отговарящи на съвременните динамични изисквания. 

 Ръководството на "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" EАД с участието на своя персонал, 

определи и документира настоящата Политика, съдържаща основните цели, насоки и 

задължения на дружеството, свързани със съответствието на продуктите, осигуряването на 

здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда; 

 Ръководството на "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" EАД изцяло приема отговорностите по 

осигуряване на най-доброто качество, опазване на околната среда и безопасност и здраве, 

определени в приложимото българско законодателство и международните и български 

стандарти. 
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   ТОВА ОПРЕДЕЛЯ ЦЕЛИТЕ НА  "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" EАД: 

Осъзнато високо качество на дейността на всеки за пълно удовлетворяване изискванията на 

пазара и клиентите с качествена, безопасна и екологична продукция, като извършва периодично 

оценка на съответствието с приложимите правни и други приети изисквания.  

Това става като определяме въздействието на продукта, процесите и дейностите на фирмата 

върху околната среда. Следим за намаляване консумация на природни ресурси, възможностите 

за намаляване на вредните емисии в околната среда, намаляване генерирането на отпадъци и 

свеждане до минимум опасностите за живота и здравето на хората; 

   ЗА ДА ПРАВИМ ПРАВИЛНО ПРАВИЛНИТЕ НЕЩА  

Ние разработихме и внедрихме система за управление, включваща Системите за управление на 

качеството ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 - околна среда; OHSAS 18001:2007- здравословни и 

безопасни условия на труд, БДС EN 10080:2005 Стомана за армиране на бетон. Заваряема 

армировъчна стомана. Общи положения, БДС 9252:2006 “Стомана за армиране на 

стоманобетонни конструкции, заваряема армировъчна стомана. Пръти, кангали и стомана 

изправена от кангал“; БДС EN 1090-1:2009 Изпълнение на стоманени конструкции и 

конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на 

конструктивни елементи; БДС EN 1090-2:2008+А1 Изпълнение на стоманени конструкции и 

конструкции от алуминиеви сплави. ЧАСТ 2: Технически изисквания за стоманени конструкции, 

като се стремим да: 

 намалим разходите, свързани с допуснатите грешки; 

 осигурим съответствието на продукта със съответните стандарти и норми и осигурим най-

доброто качество; 

 намалим рисковете за здравето и безопасността при работа; 

 намалим рисковете за околната среда, произтичащи от използваните материали, суровини, 

енергия, вода, емисии и отпадъци при производството; 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА 

 Ръководството на  "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" EАД провежда активна и целенасочена 

работа и си поставя за изпълнение следните цели: 

1. Да бъде подходяща за целите и контекста на организацията по качество и околната среда. 
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2. Управлява рисковете като ги идентифицира и оценява и предприема действия за 

овладяването им. 

3. Осигуряване приоритет на качеството, здравето и безопасността при работа и опазване на 

околната среда в дейността на всички отдели на  "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" EАД и поставянето 

им в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове. 

4. Осигурявайки като минимум съответствие с приложимите законови, клиентските и други 

изисквания приети в организацията, а когато е практически обосновано и да ги надмине.  

5. Формиране на нов начин на мислене и адекватни действия от всеки член на  

"ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" EАД, което да мотивира всеки за лично и колективно поддържане и 

повишаване на качеството, личната отговорност при опазване на собственото здраве и околната 

среда на услугите и продуктите във всички отдели на фирмата. 

6. Събиране на информация от клиентите ни за качеството на услугите и продуктите и дали то 

се доближава до техните потребности и очаквания чрез активни методи, за да се постигне 

непрекъснато задоволяване очакванията на клиентите, като се повишава качеството на 

продуктите и услугите, както и търсене на възможности за намаляване на тяхната себестойност. 

7. Непрекъснат мониторинг и наблюдение, за да се осигури предотвратяване на замърсяването 

по отношение на околната среда, намаляване на риска от заболявания и инциденти на работното 

място, както и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на качеството, околната 

среда, здравето и безопасността при работа, чрез предприемане на подходящи и ефикасни 

коригиращи и превантивни мерки. 

8. Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен 

труд. 

9. Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството, 

здравето и безопасността при работа и околна среда, на продуктите и услугите, и системен 

контрол за изпълнението на поставените задачи във всички отдели на фирмата, както и търсене 

на персонална отговорност. 
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10. Непрекъснато поддържане в изправност на машините, съоръженията, комуникационното и 

компютърно оборудване на  "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" EАД и усъвършенстване на 

технологичните управленчески процеси. 

11. Разширяването на инвестициите по отношение създаването на по-добра работна среда за 

минимализиране и свеждане до минимум рисковете на нашите работници и служители, 

минимализиране и свеждане до минимум замърсяването на околната среда. 

12.  Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, на санитарно-

хигиенните и екологични норми, съгласно националните и международните стандарти. 

13.  Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за 

отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за 

изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи. 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ 

Ръководството на  "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" EАД въвежда процесен и системен подход – 

където процесите за създаване на продукта, опазване на околната среда, осигуряване здравето 

и безопасността при работа са взаимосвързани и се разглеждат и управляват като система, а не 

самостоятелно. 

 Системата за управление на  "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" ЕАД е изградена на базата на 

международните стандарти, цитирани по-горе и на националното законодателство и 

международните споразумения. Документирането на системата е осъществено на три нива: 

Наръчник на Системата за управление с Приложения към него, Основни и Работни процедури и 

Работни инструкции; 

 Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения. При забелязване на 

грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му или 

незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки. 

 Избягването и предотвратяването на пропуските и грешките е по-важно от тяхното 

отстраняване в последствие. 

 Квалификацията и професионализмът на всеки служител е гаранция за качеството на 

нашите продукти и услуги. 
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 Организацията за осъществяване на целите по качество има първостепенно значение в 

нашата дейност. Това е задължение на всеки ръководител. 

 Изпълнителният директор декларира права за постигане на целите по качеството, околна 

среда и здраве и безопасност при работа на ръководния персонал. Той очаква и ще изисква от 

всички служители лично участие за постигането на тези цели, с което непрекъснато да се 

подобрява ефективността от интегрираната система за управление. 

 Политиката, Наръчникът на Системата за управление, документираните процедури и 

работни инструкции са задължителни за всички служители на фирмата. 

 Заделяне на ресурси за опазване и възстановяване на околната среда и задоволяване 

изискванията на обществото. 

 Системно идентифициране на аспектите на околната среда и управление на процесите със 

значимо въздействие върху околната среда, чрез: 

1. Годишно планиране на мерки за управление на околната среда, определяне на 

мероприятията, сроковете и отговорните лица и периодично наблюдение на изпълнението. 

Актуализация на планираните мерки.  

2. Управление на отпадъците от експлоатационните, ремонтните и спомагателни дейности,  

контрол и минимизиране на вредното екологично въздействие от процесите, дейностите, 

използваните суровини и материали върху околната среда; 

 Осигуряване на здраве и безопасност при работа - Ръководството е взело и взема мерки за 

предотвратяване на нараняванията и заболяванията на  лица работещи под контрола на 

"ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" ЕАД в офисите, производствените помещения или работните места 

на открито. За осигуряване на гореизложеното Ръководството, предприема следните действия: 

1. Идентифицира опасностите, системно преглежда оценката на риска и от тях предприема 

контролни мерки по време на работа в съответствие с приложимото законодателство в областта 

на здравето и безопасността при работа на Република България.  

2. Мониторинг и планиране на превантивни мерки за намаляване и премахване риска за 

здравето и живота на работещите и за подобряване условията на труд. 

3. Ефикасна профилактика и  медицински грижи на всички работещи.  
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4. Контрол за безусловно спазване на безопасните и здравословни изисквания при работа от 

персонала, бизнес партньорите и посетителите на територията на дружеството. 

5. Осигуряване на среда за сътрудничество на работодателя с работещите в дружеството по 

въпросите за здравословни и безопасни условия на труд и прилагане на коригиращи мерки на 

всички нива. 

6. Ежегодно планиране на мероприятия за здравословни и безопасни условия на труд и 

периодично отчитане на изпълнението и актуализиране на годишната програма. Оценка на 

тенденциите, свързани с подобряване на условията на труд. 

 

 В тази връзка Ръководството ще изисква от всички ръководители, служители и работници 

от всички отдели на  "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" ЕАД да проявяват в ежедневната си работа висок 

професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре Системата за 

управление /СУ/, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата 

и активно да съдействат за нейното развитие. 

ДЕКЛАРИРАМ 

Личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика, гарантираща 

правата и очакванията на клиентите за качеството и безопасността на предлаганите от нас 

продукти и услуги, за тяхното непрекъснато подобряване, опазване на околната среда и 

осигуряваща здравословни и безопасни условия на труд, както и свързания с това траен 

просперитет на  "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" ЕАД.  

Текущите конкретни и измерими цели по качеството, околна среда, здраве и 

безопасност се определят при провеждането на прегледа от ръководството. 

 

февруари 2018 г.      Изпълнителен директор: 

                  /Юлиана Мерджанова/ 


