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ДЕКЛАРАЦИЯ
на ръководството на „Пътища и съоръжения“ ЕАД,
относно политиката по управление на качеството, осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд и опазване на околната среда
Успешното развитие и конкурентно способността на "Пътища и съоръжения" ЕАД зависят
изключително от запазване и разширяване на нашите позиции на пазара.
В променените пазарни условия на изостряща се конкуренция, настоящето ни членство в
Европейския съюз и все по-строги изисквания за качеството на продуктите, които ние
предлагаме, към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и към
запазване на околната среда, ние осъзнаваме, че успешен бизнес сега е възможен само чрез
съобразяване с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, OHSAS 18001: 2007
и ISO 14001:2015.
Ръководството на „Пътища и съоръжения“ АД с участието на своя персонал определи и
документира настоящата Политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на
дружеството, свързани със съответствието на продуктите и в подкрепа на своята стратегическа
насоченост и контекста на организацията.
Политиката осигурява рамка за създаване на целите по качество, околна среда и здраве и
безопасност. За осъществяване на политиката по качество, околна среда и здравето и безопасност
при работа, ръководството провежда активна и целенасочена работа за изпълнение на следните цели
и ангажименти:
 Да усъвършенства дейността си, като се стреми да отговори на изискванията на българските и
международни стандарти, за да посрещне предизвикателствата на конкуренцията на вътрешния и
международен пазар;
 Да постигне, поддържа и се стреми непрекъснато да подобрява качеството на изпълняваните
строежи и произвежданите продукти в съответствие с изискванията на българските и международни
стандарти по отношение на техническото равнище, качеството и безопасност за здравето на
работещите и опазването на околната среда;
 Да се съобрази с нормативните актове, свързани с дейността й, с опасностите и рисковете за
здравето и безопасността при работа, с въздействията върху околната среда, със своите технологични
възможности, със своите финансови, търговски и управленски изисквания, както и с мнението на
заинтересуваните страни;
 Да обръща специално внимание на информацията или данните, получени от персонала, който е
най-вероятно да бъде засегнат от опасности за здравето, както и информация или данни от външни
източници, като контрагенти или заинтересовани страни;
 Ефективно и ефикасно да използва наличните материални, човешки и финансови ресурси,
съобразно нуждите и потребностите на клиентите;
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 Да събира информация от клиентите за качеството на извършеното строителство и дали то се
доближава до техните потребности и очаквания.
За достигане на поставените цели ръководството на "Пътища и съоръжения" ЕАД разработва
политика по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд, насочена към
гарантирана защита интересите на своите работници и служители, така и на сегашни и бъдещи
клиенти, като изгражда и поддържа сертифицирана интегрирана система по управление на
качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, на основата на EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.
Политиката по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд се
провежда в следните направления:
1. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Прилагане на принципа на превантивност, който се състои в оценяване на рисковете и
предприемане на мерки за предотвратяване/недопускане на рискове, наранявания или заболявания
в трудовия процес, като мерките за осигуряване на ЗБУТ се разработват и внедряват във всичките
му фази.

Реализация на по-високи от минималните изисквания за опазване на здравето на работещите
и осигуряването на тяхната безопасност при работа, с което да осъществи високо ниво на
безопасност на работещите.

Създаване на такива условия на труд, които не водят до наранявания или заболявания или
фатални злополуки при работа и да създават предпоставка за пълно физическо, психическо и
социално благополучие на персонала на дружеството, подизпълнителите и други свързани с
дейността лица.
2. Управление на качество

Оценяваме рисковете и възможностите и предприемаме необходимите мерки, за тяхното
овладяване, като принцип на превенция за дълготрайна устойчивост на пазара.

Ние гарантираме постигане на устойчив растеж на показателите по качество, които
непрекъснато се оценяват, за да се откриват и прилагат методи за поддържането им в границите
установени от нормативните и други доброволно приети изисквания и когато имаме възможност
да ги надскочим.

Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на "Пътища и
съоръжения" ЕАД и поставяне на качеството на извършваните строително-монтажни работи и
производството на материали в пълното съответствие с нормативните изисквания.

Оптимизиране на процесите в дружеството – за адекватност, целесъобразност и
съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и
развитие.
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Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от
доставчици, превозвачи и подизпълнители на дружеството.
Прилагаме принципи за непрекъснато подобряване качеството на предлаганите от нас продукти и
услуги.
3. Опазване на околната среда

Ръководството поема ангажимент за:
съответствие със задълженията за спазване, като приложимите нормативни и други
изисквания, които се отнасят до значимите аспекти на околната среда;
за опазване на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други
специфични ангажименти, свързани с контекста на дружеството;
устойчиво използване на ресурси.

Извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите, свързани с
околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на дружеството и
определяне, контрол и управление на значимите аспекти на околната среда.

Управление на идентифицираните значими аспекти на околната среда, свързани с въздуха,
водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци (производствени – опасни/отработени
моторни масла, акумулаторни батерии, маслени филтри и др., електрическо и електронно
оборудване и др./; неопасни /излезли от употреба автомобилни гуми, битови отпадъци и др.),
замърсяване (прах, шум, вредни емисии), ресурси (строителни материали, горива, енергия, вода).

Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от
управлението на всички аспекти на околната среда, съгласно Плановете ни за собствен
мониторинг.

Непрекъснато подобряване, чрез минимизиране на рисковете и използване на
възможностите за подобряване, както и предприемане на подходящи и ефикасни коригиращи
мерки.
Разгласяване на Интегрираната системата за управление сред целия персонал на
дружеството, за да може те да осъзнаят своите задължения. Текущите конкретни и измерими цели
по качеството, околната среда и ЗБР се определят при провеждането на прегледа от ръководството.
Изпълнителният директор делегира права за постигане на целите по качеството 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 системата за управление.
Настоящата политика, Наръчникът на интегрираната система за управление и
документираните процедури са задължителни за всички служители на фирмата.
В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители, служители и работници от
всички звена на "Пътища и съоръжения" ЕАД да проявяват в ежедневната си работа висок
професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре системата за
управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и
активно да съдействат за нейното развитие.
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ДЕКЛАРИРАМ:
личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по
качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, гарантираща
правата и очакванията на клиентите от нашите продукти и услуги,
за тяхното непрекъснато подобряване и свързания с това траен просперитет
на "Пътища и съоръжения" ЕАД.

04.12.2018 г.
гр. София

Д-Р ИНЖ. ПЕТКО НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА “ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ” ЕАД
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