
Декларация на ръководството  

на „ТЕХНОМАШПРОГРЕС“ ООД 
за политика по социална отговорност 

 
Ръководството на "ТЕХНОМАШПРОГРЕС" ООД, гр. София в лицето на управителя 

официално декларира своята ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, която е 

документирана, прилагана, поддържана и оповестена до всички нива в структурата 

на фирмата и е на разположение пред заинтересованите страни. 

  

ПОЛИТИКАТА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ на "ТЕХНОМАШПРОГРЕС" ООД е 

разработена за дейностите от обхвата на СУСО: 

 

Строително-монтажни, ремонтни и пусково наладъчни работи на 

промишлени, енергийни, хидротехнически, стопански, жилищни и на 

инженерната инфраструктура обекти. Строителство, рехабилитация, ремонт 

и поддържане на автомагистрали, пътища, пътна инфраструктура, улици, 

комуникации, транспорт и екологични проекти, ВиК и пречиствателни 

станции, електро-преносни мрежи и съоръжения. Търговия с хранителни 

стоки. 

 

Политиката е насочена към корпоративно стратегическо управление, допринасящо 

за устойчиво икономическо развитие, коректни трудови отношения с работниците, 

техните семейства, местната общност и обществото, като цяло с цел подобряване 

качеството на живот. 

 За осъществяването на тази Политика по социална отговорност ръководството на 

дружеството насочва усилията си в следните направления: 

- стремеж за непрекъснато и постоянно съответствие на всички изисквания на 

стандарта SA 8000; 

- спазване на международните инструменти, изброени в  раздел 3 на 

SA8000:2014, касаещи Нормативните документи и тяхното тълкуване както и 

спазване на националното законодателство, другите приложими закони и другите 

изисквания, които организацията е приела да спазва; 

- осигуряване ефективност на документирането, изпълняването, 

поддържането и разпространението на политиката в достъпна разбираема форма до 

всички служители, включително ръководен, технически и изпълнителски персонал, 

както и до подизпълнители и доставчици; 

- редовно преразглеждане на Политика за социална отговорност с цел 

нейното непрекъснато подобряване с отчитане на настъпили промени в 

законодателството във вътрешнофирмените изисквания, както и в приетите 

изисквания на заинтересованите страни; 

- уведомяване на всички свои служители и други заинтересовани  страни за 

приетата Политика за социална отговорност на дружеството; 

- осигуряване   предоставяне   за   публично   достояние   на   Политика   за   

социална отговорност при поискване от заинтересованите страни. 

  

Ръководните принципи на „ТЕХНОМАШПРОГРЕС" ООД по отношение на 

социалната отговорност включват:  

- уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи, 

определени във Всеобщата декларация за правата на човека; 

- защита на общоприетите човешки ценности; 

- осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за своя персонал; 

- развитие и мотивиране на персонала; 

- разкриване на нови работни места; 

- осигуряване на сигурност в разплащанията; 

- поддържане на адекватно заплащане на труда с навременно плащане на 

работните заплати, данъците и видовете осигуровки на служителите и работниците; 



- формулиране на правила за градивна бизнес етика и гарантиране на тяхното 

спазване; 

- поддържане на ползотворни взаимодействия с обществеността и местната 

власт, както и с неправителствени организации, бизнес асоциации, образователни и 

експертни институции и др.  

За реализиране на тези свои стратегически цели в "ТЕХНОМАШПРОГРЕС" ООД 

е внедрена и се поддържа Система за управление на социалната отговорност, 

разработена съгласно изискванията на стандарта SA 8000. 

 

Ръководството на "ТЕХНОМАШПРОГРЕС" ООД се ангажира да създава 

необходимите условия за спазване изискванията на Системата за управление на 

социалната отговорност и за активното съдействие на ръководния, техническия и 

изпълнителски персонал в нейното развитие. 

 
 

  

05.01.2017 г.                                                              

гр. София                                                         

 


