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Ръководството на “Геострой” АД съзнава, че в съвременните условия на високи технологии и
нараснали изисквания за социална отговорност, конкурентоспособността и просперитетът на
дружеството трябва да бъдат в синхрон с грижата за хората, устойчивото развитие и
обществения интерес.

“Геострой” АД е акционерно дружество с предмет на дейност: Промишлено и гражданско
строителство, строително предприемачество, търговия с недвижими имоти, търговия със
строителни материали и други стоки, консултантска, информационна, внедрителска
дейност, производствена дейност, търговско представителство и посредничество,
извършване на геодезически дейности, създаване на кадастър и регулация, картографски
дейности, фотограметрични дейности и други подобни дейности, както и извършването на
всяка друга незабранена от закона дейност.

Нашата мисия е
С ИНОВАЦИИ И ОПИТ, РЪКА ЗА РЪКА, ГРАДИМ ЗАЕДНО БЪДЕЩЕТО
За постигането на тези амбициозни цели висшето ръководство на “Геострой” АД се стреми да
ангажира всички участници в процесите и дейностите, като не само прилага най-добрите
практики, но въвлича в тяхното системно оптимизиране и контрол своите служители,
съдружници и партньори.

Основен механизъм за адекватно управление на тези процеси е въведената вътрешно
Интегрирана система за управление /ИСУ/, която обединява и съвместява системите за
управление на качеството - ISO 9001:2015; за управление околната среда - ISO 14001:2015;
за здравословни и безопасни условия на труд - OHSAS 18001:2007; като в обхвата на ИСУ,
попадат следните дейности:

Проектиране, строителство (гражданско, промишлено,

инфраструктурно, хидротехническо и тунелно). Строителство на обекти/елементи на
железопътна инфраструктура. Изграждане на спортни площадки, съоръжения, енергийно
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ефективни жилищни сгради, помпени и пречиствателни станции за питейни и
отпадъчни

води, водопроводни

и

канализационни

мрежи. Ремонтни

дейности.

Рекултивация на съществуващи и изграждане на нови депа и инсталации за третиране на
отпадъци. Минна дейност (Изземване, натоварване и транспортиране на минна маса,
изграждане и поддържане на руднични пътища). Консервация, реставрация и
социализация на археологически недвижими културни ценности.

Основните принципи на системите за управление, обединени в ИСУ, са подробно изложени в
Политиката по ИСУ и се фокусират върху следните приоритети:


Утвърждаване лидерските позиции на висшите ръководни кадри чрез активното им

включване в работата на ИСУ на всички нива;


Непрекъснато подобряване качеството на работа и конкурентоспособността на

дружеството чрез

управление на рисковете във всички дейности и на всички

организационни и йерархични нива;


Приобщаване на служителите към ценностната система на компанията чрез по-

пълно разбиране на техните нужди и очаквания от една страна и активно включване в
корпоративните инициативи и дейности от друга;


Утвърждаване на взаимното уважение към партньорите и клиентите и познаването

на техните специфични изисквания като основен фокус на контактите с външни за
дружеството лица;


Въвличане на подизпълнителите и доставчиците в цикъла на непрекъснато

подобряване на процесите и дейностите на всички нива чрез ангажирането им да спазват и
се съобразяват с вътрешно разписаните документи по ИСУ при съвместната им дейност с
дружеството;


Системно документиране на утвърдените процедури по ИСУ и свързаните с тях

проверки и коригиращи действия с оглед непрекъснато и последователно надграждане на
документацията по ИСУ въз основа на констатираните факти.
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Ръководството на „Геострой“ АД и неговият Изпълнителен директор лично декларират своята
ангажираност и отговорност за практическата реализация на по-горе декларираните
приоритети и Политиката по ИСУ. За целта ще бъдат осигурени всички материални и
трудови ресурси, които да гарантират успешното постигане на заложените в политиката цели
за постоянното усъвършенстване на обединените в ИСУ системи за управление на качеството,
околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

Дата: 10.01.2018 г.

Изпълнителен директор:…………………………
/инж. Владимир Вутов/

