
 

За информация относно валидността на сертификата, моля, свържете се с / For information concerning the validity of the certificate please contact: info.bg@q-aid-europe.com 
 

Използването на акредитационното лого на ИА БСА означава акредитация по отношение на дейностите, обхванати от сертификата за акредитация № 17 OCC, притежаван от 
/ The use of the European Accreditation BAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate nr 17 OCC held by:  
Q-Aid Europe – ул. „Георги Бенковски“ №14, район Оборище, гр. София, България / 14, Georgi Benkovski Str., Oborishte District, Sofia, Bulgaria www.q-aid-europe.com  

Този сертификат удостоверява, че Системата за управление на сигурността на информацията на: 
This is to certify that the Information Security Management System of: 

 

ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД 
Седалище и адрес на управление: ул. „Димитър Петков“ № 128А, София 1309, България 

POLIMEX HOLDING EOOD 
Registered Office and Operational Headquarters: 128A, Dimitar Petkov Str., 1309 Sofia, Bulgaria 
 
отговаря на изискванията на стандарта / has been found to conform to the standard: 

 

ISO/IEC 27001:2017 
 

за следния обхват / for the following scope of application: 
 

Управление на сигурността на информацията при търговска дейност с 
компоненти за системи за комуникация, контрол, сигурност и безопасност. 
Изграждане на технически решения. Гаранционна и следгаранционна 
поддръжка и сервиз. Услуги по отпечатване, директно върху различен вид 
материал.  
Декларация за приложимост версия 02/01.06.2021 г. 
 
Management of information security for trade with components for 
communication, control, security and safety systems. Implementation of 
technical solutions. Warranty maintenance, support and service. Services for 
printing directly on different materials. 
SoA version 02/01.06.2021 
 

 
Този сертификат е собственост на Q-AID EUROPE и трябва да бъде върнат при поискване. Той е валиден (освен ако не е отменен, спрян или оттеглен от Q-
AID EUROPE) при условията, посочени в регламента за сертифициране на Системата за управление. 
This certificate is owned by Q-AID EUROPE and must be returned upon request. It is valid (unless canceled, suspended or withdrawn by Q-AID EUROPE) under the 
conditions indicated in the Management System Certification Regulation. 
 
Валидността на този сертификат е съобразена с наличието на печати, доказващи положителния резултат от проверките до планираните дати. 
The validity of this certificate is subject to the presence of the seals, proving the positive outcome of the assessments by the scheduled date. 

 

N° QE/088/21 
 

Първоначална 
сертификация 

Initial Certification Date 
 

15/09/2018 

Валиден до 
Valid Until 

 
13/09/2024 

  

Място за печат 
Place of Seal 

 
Втори надзорен одит 
Second Surveillance 

14/09/2021 До/Until 14/09/2022 До/Until 14/09/2023 
 

 

ИА БСА е член на 
споразуменията за 

взаимно признаване 
EA, IAF и ILAC 

BAS is signatory of EA, 
IAF and ILAC Mutual 

Recognition Agreements 

Орган по сертификация при КЮ-ЕИД ЮРЪП ЕООД 
Certification Body Q-AID EUROPE 

Pamela Della Toffola 
 
 

Управител/CEO 

Q-AID EUROPE 

 


