
 
 
 
   

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ХИДРОИЗОМАТ“ АД  

ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Ръководството на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД официално декларира своята ПОЛИТИКА НА 
УПРАВЛЕНИЕ, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на дружеството 
зависят от доверието и благополучието на всички заинтересовани страни. 

 
ПОЛИТИКАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА „ХИДРОИЗОМАТ“ АД 

Е НАСОЧЕНА КЪМ КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА 
ОБЩЕСТВЕНИ, ЖИЛИЩНИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ 

ИНФРАСТРУКТУРА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ, OТГОВАРЯЩИ 
НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В  Р. БЪЛГАРИЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 
СТРАНИ, ПРИ ОСИГУРЕНИ БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  И 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

За осъществяването на тази политика, ръководството на дружеството насочва усилията  
си в следните направления: 

 Постигане и осигуряване на постоянно ниво на качество на изпълняваните 
дейности: строителство и ремонт на обществени, жилищни и промишлени сгради 
и прилежащата им инфраструктура. изпълнение на инфраструктурни обекти.  

 Спазване на сроковете и всички други условия по договорите и поръчките на 
клиентите; 

 Повишаване на техническото равнище на оборудването и технологиите; 

 Осигуряване висока възвращаемост на инвестициите;  

 Оптимално използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси 
за удовлетворяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни; 

 Постоянно намаляване на разходите от разхищението на суровини/материали;  

 Изпълнение на действащото законодателство за опазване на околната среда; 

 Ефективно управление на значимите аспекти на околната среда чрез планиране 
и системен контрол; 

 Предоставяне и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд на 
работещите в дружеството, съгласно изискванията на действащото 
законодателство; 

 Ефективно управление на риска при работа чрез въвеждане на дейности по 
системен контрол на условията на труд; 

 Изпълнение на всички други, документирано приети изисквания по управление на 
околната среда и осигуряване на управлението на ЗБУТ; 

 
 



 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. 

 „ХИДРОИЗОМАТ“ АД  да се утвърди като предпочитан партньор на вътрешния 
пазар, а в бъдеще и на външния пазар. 
За реализиране на тези цели в „ХИДРОИЗОМАТ“ АД е разработена и внедрена  

Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001. 

 
В качеството си на Изпълнителен директор на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД, 

ДЕКЛАРИРАМ 
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА 

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
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