
““  ТТРРААННССРРЕЕММООННТТССТТРРООЙЙ””  ЕЕААДД  

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

 
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

ОТНОСНО: Ангажираност на ръководството на „Трансремонтстрой” ЕАД за управление 

на качеството, значимите аспекти на околната среда и високите рискове за 

здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 14 

001:2004 и OHSAS 18001:2007; БДС EN 10080:2005 Стомана за армиране на бетон. 

Заваряема армировачна стомана. Общи положения; БДС 9252:2006 “Стомана за армиране 

на стоманобетонни конструкции, заваряема армировачна стомана. Пръти, кангали и 

стомана изправена от кангал. БДС EN 1090-2: 2008+А1 Изпълнение на стоманени 

конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

„Трансремонтстрой” ЕАД е частно акционерно дружество, част от групата фирми 

ГЕОТЕХМИН, София с предмет на дейност «Строителство и ремонт на подземен и надземен 

(трамваен) релсов път. Производство и ремонт на съоръжения и резервни части. Заготовки 

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.“ 
„Трансремонтстрой” ЕАД са приели своя собствена политика, в която са набелязани общи 

цели за постигане на изискванията и са разработили програми за намаляване на риска и 

управление на аспектите на околната среда. 

Ръководството поема ангажимента за непрекъснати подобрения, предприемане на 

необходими коригиращи и превантивни действия и информиране на заинтересованите страни; 

В тази връзка Ви съобщаваме, че дейностите за осигуряване на качествено управление, 

качество на продуктите, опазване на околната среда и довеждане до минимум на рисковете за 

безопасността на труда в „Трансремонтстрой” ЕАД се осъществяват съгласно внедрена система 

за управление в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 14 001:2004 и OHSAS 18001:2007; БДС EN 

10080:2005; БДС 9252:2006; БДС EN 1090-2: 2008+А1. 

При необходимост от допълнителна информация по отношение на резултатността спрямо 

околна среда, относно значимите аспекти на околната среда, можете да отправяте до 

Упълномощения представител на ръководството на дружеството, г-жа Мая Николова на 

адрес: гр. София, ул. „Джерман“, №7.  
По отношение на качеството и рискове по ЗБУТ по повод дейността на 

“Трансремонтстрой” ЕАД, може да се обърнете към висшето ръководство на дружеството.  

         С настоящето писмо ние потвърждаваме нашата ангажираност своевременно да даваме 

писмен отговор на постъпили запитвания от заинтересованите страни. 

         Уведомяваме Ви, че всяко запитване се разглежда индивидуално, като информация се 

предоставя в обем, удовлетворяващ интересите на заинтересованите страни и на компанията. 
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