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                                                                                       П О Л И Т И К А 

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА  ЗА 

2022-2024 ГОДИНА 
 

“Пътстрой-92”АД София прилага Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни 

условия на труд (ИСУ), която по оценка на одитиращата организация е гъвкава и ефективна.   

През 2022-2024 година стремежът на Ръководството е запазване на постигнатото високо равнище на качество на работата, в 

опазването на околната среда и осигуряването на здравословните и безопасни условия на работа, както и осигуряване на по-ефективно 

управление на процесите и връзките между тях в рамките на организацията.  

Политиката е  съобразена с основните процеси и дейности, които имат отношение към качеството, въздействието върху околната 

среда, здравословните и безопасни условия на труд. Изградена е на база риск-базирано мислене и действия, а именно: 

* изпълнение на строителни и ремонтни работи на различни категории строежи от транспортната, благоустройствена и енергийна 

инфраструктура, високото и промишлено строителство, хидротехническото строителство и на обекти за опазването на околната среда; 

* експлоатация и поддържане на строителни машини, съоръжения  и автотранспорт; 

* производство на строителни материали - различни видове каменни фракции, асфалтобетонови смеси, полимерно модифицирани, 

разредени и пластифицирани битуми, битумна емулсия, бетони и бетонови изделия. 

За да постигне подобряване на функционирането и за по-нататъшно развитие на ИСУ, Ръководството на “Пътстрой – 92”АД 

София поставя в Политиката през следващия период следните дългосрочни приоритети: 

* усъвършенстване на ИСУ и спазване на изискванията за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд; 

* съответствие на дейността на Дружеството с приложимите законови и други нормативни изисквания; 

* засилване на личната отговорност от ръководителите на всички равнища и структурни звена, и включване активно в работата на ИСУ; 

* осигуряване на активна роля на служителите при разрешаване на проблемите, свързани със здравето и безопасността при работа, като 

освен физическо се гарантира и тяхното психическо състояние; 

* насоченост към удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни за високо качество на изпълняваните строителни работи 

и произвежданите продукти и услуги, за опазване на околната среда и поддържане  на безопасните и здравословни условия на работа;  

* определяне, анализиране и предприемане на действия срещу рискове, които могат да окажат отрицателно въздействие (възможности, 

които могат да окажат положително въздействие) върху ИСУ, очакваните резултати от дейностите и удовлетвореността на работещите 

и заинтересованите страни; 

* непрекъснато подобрение във всички производствени и управленски процеси и елементи в обхвата на организацията, приспособяване 

към нови изисквания на пазара; 

* подобряване качеството на работната среда и мотивацията на персонала;  

* непрекъснато обучение за повишаване компетентността и осъзнатостта на персонала относно качеството на продуктите и услугите, 

опазването на околната среда, и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд;   

* поддържането на взаимноизгодни и устойчиви отношения с бизнес-партньорите (доставчици и др.) и комуникиране с всички страни в 

строителния процес.   

Политиката по управление на “Пътстрой-92” АД за периода 2022-2024 година е основата за определяне на целите по управление 

на качество, околната среда и условията на работа, които Ръководството поставя пред персонала в Дружеството. По-важни стратегически 

цели за “Пътстрой-92” АД са:  

* усъвършенстване на ИСУ в съответствие с изискванията на Стандартите по качество, околна среда, безопасни условия на труд; 

* удовлетворяване потребностите на работещите и изискванията на заинтересованите страни на Дружеството; 

* запазването на пазарните позиции и реализиране на нови пазарни възможности за разширяване на дейността; 

* оптимизиране на производствени и управленски процеси и подобряване организацията на работа, модернизиране на техниката и 

продължаване прилагането на екологосъобразни технологии; 

* управление на аспектите на околната среда и на рисковете по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд;  

* спазване на действащите правни норми и други приложими актове  по отношение на качество, околна среда, здраве и безопасност; 

* повишаване квалификацията на персонала, за съответствие с изискванията. 

Специфичните цели за всяко структурно звено на Дружеството са публично разпространени.  

Ръководството на „Пътстрой-92“АД провежда системен анализ на рисковете на  икономическата среда, в която функционира 

Дружеството, изготвя  оценка и се съобразява с промените в строителния сектор, в транспортната и благоустройствена инфраструктури 

и конюнктурата, изготвя маркетингови и целеви анализи на потенциала, пазарните възможности и  рисковете,  и своевременно планира 

конкретни действия с цел запазване на постигнатата конкурентоспособност. Ръководството на “Пътстрой-92” АД  ще продължи да 

оценява ефективността  на  формулираната и провеждана Политика по управление, не само от равнището на удовлетвореност на 

заинтересованите страни на организацията, но и от гледна точка на удовлетворяване потребностите на работещите в Дружеството, както 

и чрез оценка на постигнатите резултати и заложените цели в рамките на Прегледа на функционирането на Интегрираната система за 

управление от страна на  Ръководството. 
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