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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ (КАЧЕСТВО, СИГУРНОСТ И 

БЕЗОПАСНОСТ) 

НА „ГОПЕТ ТРАНС” ЕООД 

 
ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПАНИЯТА Е ОРИЕНТИРАНА КЪМ ПРЕДЛАГАНЕ 

НА  

ТРАНСПОРТНИ И ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СУХОПЪТЕН И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ НА СТОКИ.  

 

Ние сме предприемаческа организация, която се стреми към постигането на 

устойчив растеж, базиран на принципите за законосъобразност, етика, сигурност и 

безопасност, залегнали в основата на корпоративните ни мисия, визия и ценности.  

Като доставчик на транспортно-логистични услуги, „ГОПЕТ ТРАНС” ЕООД 

участва във веригите на доставки на широк кръг клиенти: от малки и средни, 

локални до глобални мултинационални компании, като наш приоритет е да 

осигурим надеждни и безопасни услуги на всеки етап от изпълнението и да 

гарантираме безопасността на доставяните продукти до предаването им на 

получателя.  

 

Нашата политика по управление осигурява рамка за създаване и преглеждане на 

общите и конкретни цели на организацията и е насочена към: 

 

 Качествено осъществяване на дейностите по разработване и предоставяне на 

транспортно-логистични услуги, в съответствие с изискванията и очакванията на клиенти 

и останалите заинтересованите страни, при строго съблюдаване задълженията за спазване, 

определени от действащите законови и нормативни изисквания; 

 Оптимизиране на разходите за организацията, чрез ефективно използване на 

материални, информационни, финансови, времеви и човешките ресурси; 

 Реализиране на целите за постигането на по-високи бизнес-резултати;  

 Определяне, оценка и управление на рисковете, които възникват от работата, 

която извършваме, включително рисковете за безопасността на доставяните продукти, в 

частност хранителните продукти;  

 Непрекъснати превантивни мерки за предотвратяване на инциденти, щети, 

загуби, контрабанда при осъществяването и контрола по изпълнението на договори за 

транспорт;  

 Осигуряване на защитена, сигурна и ефективна комуникация и обмен на данни във 

връзка с обслужването на нашите клиенти; доставка на качествени и безопасни 

продукти на нашите клиенти за  задоволяване на техните настоящите и бъдещи 

потребности, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания; 

 едовно и своевременно разработване, оценяване и внедряване на работни 

процедури и правила, с цел осигуряване на качество на транспортната услуга и намаляване 

рисковете при изпълнението на оперативните процеси.  

 Осигуряване и поддържане на подходяща и функционална инфраструктура и 

заобикаляща среда; отговорност за опазване на околната среда чрез ограничаване на 

отпадъците и другите емисии на замърсители; индиректно повлияване положителното 

развитие на обществото, като добавена стойност от нашите продукти и услуги; 
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 Осигуряване на необходимото обучение и обмен на информация с 

работещите в дружеството, целящо непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от 

дейността им, компетентността и отговорността им към постигане съответствие на 

услугата и засилване на персоналната им отговорност и култура за оценяване и 

отстраняване на риска; 

 Поддържане на коректни и взаимноизгодни отношения с външни 

доставчици, подизпълнителите и другите заинтересованите страни от дейността на 

организацията; поставяне на изискване към доставчици и подизпълнители за спазване на 

законовите и други изисквания, по отношение на сигурността; 

 Мониторинг и измерване на основните характеристики на процесите и 

дейностите, имащи значимо въздействие върху сигурността; 

 Поддържане и непрекъснато подобрение на интегрираната система за 

управление, като неразделна част от цялостното управление на дружеството и гаранция за 

устойчивост на внедрените процеси и механизми за контрол на безопасността . 

 

Политиката ни по управление на качеството и сигурността е в тясна връзка с 

останалите корпоративни политики: за работа с подизпълнители, за околна среда и 

етичен кодекс. 

Ръководството на „ГОПЕТ ТРАНС” ЕООД призовава целия персонал на 

фирмата да спазва и прилага тези принципи и да изхожда от тях при изпълнение на 

ежедневните задължения в процеса на работа. Ръководството декларира своята 

отговорност за реализиране на обявената политика и готовността си да я 

преразглежда и актуализира периодично, така че да бъде адекватна и подходяща за 

организацията. 

Пряко отговорни за внедряването на Политиката са всички Ръководители 

направления, съобразно техните функционални отговорности, както и всички 

Регионални директори, съобразно обхвата на географските региони, за който 

отговарят. 

Като Управител на „ГОПЕТ ТРАНС” ЕООД, декларирам личното си участие 

и отговорност за изпълнение на обявената политика по управление. 
 

Дата: 01.07.2019 г.      Управител: 
          / Петър Петров  / 


