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НАИМЕНОВАНИЕ
ЧАСТ 1 - СЪДЪРЖАНИЕ
ЧАСТ 2 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПОЛИТИКА
Обща информация за дружеството
Декларация от ръководството за политиката и целите по отношение на околната
среда, безопасността и здравето при работа и качеството на произвежданите
продукти и предлагани услуги
ЧАСТ 3 - ПОМОЩНИ ДАННИ
Прилагани стандарти и нормативни документи
Използвани термини, определения и съкращения
ЧАСТ 4 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА
СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА
Общи изисквания. Карта на процесите. Списък на процесите от системата за
управление на качеството; околната среда и здравето и безопасността при работа.
Списък на Процедурите по качество, околна среда и безопасност и здраве при работа,
Списък на Процедурите по качество, Списък на Процедурите по безопасност и здраве
при работа, Списък на Процедурите по отношение на околна среда, Работни
процедури.
ЧАСТ 5 – ПРОЦЕСИ: ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО
Управление на документацията – документи и записи
Ангажимент и политика на ръководството
Планиране на целите и Системата за управление на качеството, околната среда и
безопасността и здравето при работа
Определяне на отговорности, пълномощия и вътрешен обмен на информацията
Преглед от ръководството
ЧАСТ 6 – ПРОЦЕСИ: УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
Осигуряване на ресурси
Управление на човешките ресурси
Управление на инфраструктурата
Управление на работната среда
ЧАСТ 7 – ПРОЦЕСИ: СЪЗДАВАНЕ НА ПРОДУКТА
Планиране на създаването на продукта
Процеси, свързани с клиента
Проектиране и разработване – неприложимо - изключение
Закупуване на материали и продукти
Производство и следпродажбени продукти
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Продължение
ГЛАВА

НАИМЕНОВАНИЕ

7.6

Управление на средствата за наблюдение и измерване
ЧАСТ 8 – ПРОЦЕСИ: ИЗМЕРВАНЕ, АНАЛИЗ И ПОДОБРЯВАНЕ
Наблюдение и измерване на процеси и продукти
Провеждане на вътрешни одити
Управление на несъответстващ продукт
Анализ на данните
Подобряване. Коригиращи действия. Превантивни действия
ЧАСТ 9 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Функциониране на системата за управление на качеството, околната среда и
безопасността и здравето при работа
ЧАСТ 10 - ПРИЛОЖЕНИЯ
Лист за регистрация на абонатите
Лист за регистрация на измененията
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ЧАСТ 2
ГЛАВА 2.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
Фирма “ ТИРЛИН ” АД , гр. Пловдив е създадена през .............г.Предмета на
дейността и е: Извършване на строително-ремонтни , строително-монтажни ,
хидротехнически и хидроенергийни съоръжения и други дейности, незабранени от закона.
Фирмата е обезпечена с необходимия инженеро-технически персонал и работници, като при
необходимост наема и допълнителна работна ръка. Притежава удостоверение за обучение
Безопасност и здраве и вътрешна система за управление на качеството.Оборудвана е с
нужните машини и превозни средства за извършване на строителни работи. Фирмата
изпълнява груб строеж, довършителни работи, инсталации, вътрешни и външни връзки,
специализирани строежи и системи в условията на йонизиращо лъчение, инженерингови
дейности,изгражда хидротехнически и хидроенергийни обекти и др.
Продуктова структура:
1. строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС;
Удостоверение № I – 007029
1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦП ;
2. строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № II - 001363
2.2 строежи от втора до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;
3. строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № III - 001361
3.3 строежи от трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.
4. отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45
„Строителство” на Националната класификация на икономическите дейности)
Удостоверение № V – 004049
-

Събаряне и разчистване на сгради; земни работи;
Общо строителство на сгради и строителни съоръжения;
Сондиране и пробиване
Строителство на покриви и хидроизолации;
Строителство на хидротехнически съоръжения;
Други специализирани строителни дейности;
Строителство на електрически инсталации;
Изолационни строителни дейности;
Строителство на тръбопроводни инсталации;
Строителство на други инсталации;
Полагане на мазилки;
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Монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи;
Полагане на подови настилки и стенни облицовки;
Боядисване и стъклопоставяне;
Даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор ;
- Производство на асфалт и асфалтови смеси ;
Дейностите се осъществяват по утвърдена техническа документация.
-

Стратегията на “ ТИРЛИН ” АД , гр. Пловдив е съобразена с пазарните тенденции и
икономическите условия в страната. Винаги се търси оптимално съотношение между високо
качество и приемлива цена с цел най-пълно удовлетворяване на изискванията на
потребителите.
Ръководството има утвърдена политика и цели по качеството на изпълнение на
строително-монтажните и ремонтни дейности, безопасността и здравето при работа и
отношението по опазване на околната следа, отразени в Декларация. Провежда се правилна
кадрова политика чрез подбор на персонала, обучение, информираност.
Дружеството има съобразена със съвременните изисквания организационнофункционална структура, която създава предпоставки за ефективност на системата за
управление на качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа, както и за
реализиране на документираната политика и планираните цели.
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ЧАСТ 2
ГЛАВА 2.2 ПОЛИТИКА

ДЕКЛАРАЦИЯ
от висшето ръководство на “ ТИРЛИН ” АД , гр. Пловдив , относно политиката
по качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа в
дружеството
Ръководството на “ ТИРЛИН ” АД декларира своята ангажираност към
развитието, внедряването и непрекъснатото подобрение на Интегрираната
системата за управление посредством:
 спазване и прилагане на принципите на стандартите БДС EN ISO 9001:2008,
БДС EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 и „Наредба за съществените
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“ ;
 създаване и непрекъснато осъвременяване на Политиката по качество, околна
среда, здравословни и безопасни условия на труд и производствения контрол;
 дефиниране и изпълнение на измерими цели, в съответствие с Политиката;
осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и усъвършенстване на
ИСУ;
 осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, повишаваща
мотивацията, производителността и развитието на персонала;
 съобщаване и разясняване в дружеството важността на удовлетворението на
изискванията на клиента, както и спазването на всички законови и нормативни
изисквания към продуктите;
 съобщаване и разясняване на насоките за развитие и непрекъснато
подобрение на дружеството;
 осигуряване ефективна комуникация на всички нива във фирмата;
координиране на дейностите, влияещи на качеството и условията на труд и
въздействащи на околната среда в цялата организация;
 изграждане и непрекъснато подобряване на взаимноизгодни
взаимоотношения с доставчиците на продукти, стоки и услуги;
 редовното следене и анализиране на информацията, свързана с оценка на
удовлетворението на клиентите и своевременно разрешаване на въпросите,
отнасящи се до взаимоотношенията с клиента;
 следене и анализиране на информацията за постигнатата екологична
резултатност и условия на труд;
 осигуряване на необходимите ресурси – материални и нематериални
заложени в Програма за развитие на дейностите и подобряване на ИСУ;
 провеждане на одити, установяващи съответствие на функционирането на
Интегрираната система за управление със Стандартите и Наредбите и гарантиращи
нейната ефективност;
-7-

Изготвен от

Издание № 1/2010 г.
гр. Пловдив
бул. „Марица” № 27
office@tirlin.com
НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И
БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

Изменение № 0

 провеждане на пероидични прегледи на функционирането и ефективността
на Интегрираната система за управление.
Следвайки тази политика на управление, ние се стремим “ ТИРЛИН ” АД да
се утвърди като предпочитан партньор на вътрешния строителен пазар.
За изпълнението на тази политика, ръководството изисква отвсички
служители и работници на “ ТИРЛИН ” АД да проявяват в ежедневната си работа
висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност. Да познават
добре Политиката и целите по качеството, околната среда и БЗР, Интегрираната
система за управление, да спазват стрикно изискванията, регламентирани в
документите на ИСУи активно да съдействат за нейното непрекъснато подобряване.
ДЕКЛАРИРАМ:
личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по
качеството, осигуряване на здравословни и безопасните условия на труд,
опазване на околната среда, гарантираща правата и очакванията на клиентите,
служителите на “ ТИРЛИН ” АД и обществото за постоянно подобрение на
качеството на изградените строителни обекти, за осигуряване на безопасни
условия на труд, опазване на околната среда и свързания с това траен
просперитет на “ ТИРЛИН ” АД

Изп. директор……………………
Дата 10.08.. 2010 г.

/ С . Гарабедян /
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ЧАСТ 2
ГЛАВА 2.2. ЦЕЛИ

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО
ПРИ РАБОТА
1. Подобряване качеството на извършваните СМР като непрекъснат процес с оглед
задоволяване на изискванията на клиентите.
2. Увеличаване на мерките по усъвършенствуване на процесите, свързани с опазване на
околната среда, както по отношение на влаганите материали и изделия, така и по
отношение на разделното изхвърляне на отпадъци и бързото почистване след
извършване на СМР.
3. Минимално ниво на инцидентите по време на работа и непрекъснато използване на
нови предпазни средства с цел запазване здравето на работниците и служителите.

Изп. директор……………………
Дата 14.08.2010 г.

/ С . Гарабедян /
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