
 

 

 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ № QE/087/21 
Certificate N. QE/087/21 

 
Този сертификат удостоверява, че Системата за управление на качеството на: 

This is to certify that the Quality Management System of: 
 

ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД 
ул. „Димитър Петков“ № 128А, София 1309, България   

 POLIMEX HOLDING EOOD 
128A, Dimitar Petkov Str., 1309 Sofia, Bulgaria 

 
отговаря на стандарта 

has been found to conform to the standard 
 

ISO 9001:2015 
за следния обхват 

for the following scope(s) of application 

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. 
 

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. 

IAF код/ IAF Sector(s): 29; 33; 9 

 
Валидността на този сертификат е съобразена с наличността на печатите, доказващи позитивния резултат от проверките до насрочените дати 

The validity of this certificate is subject to the presence of the proving seals the positive outcome of the checks by the scheduled date. 
  

 
 
 

Първоначална сертификация 
Initial Certification Date 

 
 

15/09/2018 

 
 
 

Валиден до 
Valid Until 

 
 

13/09/2024 

Място за печат 
Place of Seal 

 
Издаден на 

Current Issue 

Място за печат 
Place of Seal 

 
Първи надзорен одит 

First Surveillance 

Място за печат 
Place of Seal 

 
Втори надзорен одит 
Second Surveillance 

27/08/2021 До/Until 13/09/2022 ДО/Until 13/09/2023 
 
 

 

Сертифицираща организация 
КЮ-ЕИД ЮРЪП ЕООД 

Certification Body 
Q-Aid Europe srlu.  

Pamela Della Toffola 

Pamela Della Toffola 
Управител / CEO 

 
За навременна и актуализирана информация относно промени в сертификационния статус, посочен в този сертификат, моля свържете се с: 

For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate, please contact: 
 

The use of the European Accreditation BAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation 
certificate number 17 OCC held by: 

Q-Aid Europe srlu. - Sofia, District Oborishte, 14 Georgi Benkovski Street (BG)– e-mail: info.bg@q-aid-europe.com 
 


