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„ДИ ДЖИ ЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД развива своята 
дейност от март 2005 г. в град Пловдив. През февруари 
2007 се премества в региона на град Сливен - в с. 
Гавраилово, където в момента извършва своята дейност 
и където са положени корените, базата и стратегията на 
развитие. Предметът на дейност е Механична 
обработка на метали и метални изделия, прахово 
боядисване и катофорезни покрития. 
 
ДИ ДЖИ ЕР разработи, внедри и поддържа интегрирана 
система за управление покриваща изискванията на EN 
ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и ISO 45001:2007.  

„DGR International” LTD has been developing its activity 
since March 2005 in the city of Plovdiv, Bulgaria. In February 
2007 the company moved to the region of the town of 
Sliven - in the village of Gavrailovo, where it currently carries 
out his activities and where the roots, the base and the 
development strategy are laid. The activity is machining of 
metals and metal products, powder and CED coating. 
 
 
DGR has established and is maintaining integrated 
management system in compliance with the requirements 
of EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 and ISO 
45001:2007.  
 

В ДИ ДЖИ ЕР сме отговорни да работим в устойчиви 
условия и прилагаме добри практики за здраве и 
безопасност, както и да сведем до минимум всяко 
потенциално въздействие върху околната среда. Ние 
правим умишлен избор - трябва не само да увеличим 
ефикасността и производителността, но и да бъдем 
безопасни и щадящи околната среда. За нас 
устойчивостта е пътят на утрешния ден, който днес има 
много добър бизнес смисъл. 
 

At DGR are very conscious of producing under sustainable 
conditions and implement best practices for health and 
safety as well as minimizing any potential negative impact 
on the environment. We make deliberate choices – it must 
not only increase efficiency and productivity but also be safe 
and environment-friendly. For us, sustainability is the way of 
tomorrow that makes very good business sense today. 
 
 
 

Нашата политика се базира на следните принципи: 

 ДИ ДЖИ ЕР се ангажира да съответства и 
надмине където е обосновано приложимото 
законодателство, своя Етичен кодекс и 
договорните изисквания; 

 Насърчаваме и обучаваме нашите служители 
да поемат лична отговорност за работата по 
опазване на околната среда и създаване на 
безопасно и здравословно работно място; 

 Комуникираме с нашите служители и всички 
други заинтересовани страни относно 
същността на нашия бизнес, рисковете и 
взаимодействията с околната среда; 

 Поддържаме и непрекъснато подобряваме 
всички аспекти на качеството, безопасността и 
резултатността спрямо околната среда чрез 
прилагането и контрола на необходими 
правила, чрез поставяне на ежегодни 
показатели на процесите, цели и задачи, които 
са в съответствие с тази политика и 
демонстрират нейното приложение в 
практиката; 

 Ръководството на ДИ ДЖИ ЕР се ангажира 
осигури всички необходими ресурси за 
осъществяването на тази политика. 

Our Policy is based upon the following principles: 

 DGR commits to comply with, and exceed where 
practicable all applicable legislation, our Code of 
Conduct and contractual requirements; 
 

 Encourage and educate our employees to take 
personal accountability for working toward 
protecting the environment and creating a safe and 
healthy workplace; 

 Communicate with our employees and all other 
interested parties all relevant information related 
to the nature of our business, its risks and impact to 
the environment; 

 Maintain and continuously improve all aspects of 
the quality, health and safety and environmental 
management with implementation of necessary 
rules and controlling their appliance in practice, by 
setting yearly Key performance indicators, 
objectives and targets consistent with our policy 
and demonstrate it application in practice; 
 
 

 The top management of DGR commits to provide 
all the necessary resources to maintain this policy; 
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Ръководните кадри са отговорни за внедряване на 
интегрираната система за управление и нейните 
изисквания. 

 

Company’s managers are responsible for the 
implementation of the integrated management system and 
its rules.  

Всички служители, подизпълнители и дори клиенти 
имат задължение да докладват всяка нежелана 
ситуация.  
Ние се ангажираме на предприемем незабавни 
действия спрямо ситуации които не са в съответствие с 
въведените в ДИ ДЖИ ЕР стандарти и уведомим 
ръководството за всяка такава ситуация. 

All employees, subcontractors and even clients have a duty 
to report any adverse situations.   
 
We commit to take prompt actions concerning any situation 
inconsistent with DGR standards and to inform the Senior 
management of those situations. 

ДИ ДЖИ ЕР се ангажира да преразглежда тази политика 
при промяна на законодателството и другите приети 
изисквания, поради организационни промени, или 
поради други обстоятелства, които могат влияят на 
нейната адекватност. Прегледът ще бъде извършван по 
време на регулярните срещи на ръководството. 

DGR commits to review this policy after change in the 
applicable legislative or other requirements, after structural 
or organizational changes or other reasons that might affect 
its adequacy. The policy will be reviewed during our regular 
management committees. 

 
 
 

 

 Димо Трухчев / Dimo Truhchev  
 
Управител / General Manager 
 
DGR International 

 


