
СЕРТИФИКАТ
EM EC -  CEPT БЪЛГАРИЯ ООД като орган за сертификация на системи за управление, извършващ 

оценки в съответствие с изискванията на ISO/IEC 17021-1, удостоверява, че

ЕТ „ЕКОТОП - ДИМИТЪР КИРОВ”
бул. Димитър Тошков № ЗА 

1513 с. Локорско 
България

е внедрила и прилага система за управление на здравето и безопасността при работа в 
съответствие с изискванията на стандарта

БДС ISO 45001:2018
с обхват

Проектиране, разработка, производство, монтаж и обслужване 
на топлинни системи, вътрешно газоснабдяване, вентилация, 

климатизация и пречиствателни системи за въздух.

IAF/EA код: 18; 28; 34

28.11.2020
Дата на издаване

27.11.2023
Валидност до

28.11.2020
Дата на първоначална 

сертификация

ЗБР-211-1
Номер на сертификат

А

Ръководител на органа за сертификация

Този сертификат е предмет на ежегодни надзорни одити. Сертификацията е валидна за три години, при положение, че е
последвана от одобрение чрез годишни надзорни одити.

За информация относно валидността на сертификатите можете да посетите www.mscert-bg.com
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ 

НА СИСТЕМИ

EM ЕС - СЕРТ БЪЛГАРИЯ ООД, адрес: 1202 София, ул. “Цар Симеон" №68

http://www.mscert-bg.com


CERTIFICATE
MS -  CERT BULGARIA OOD, as a management systems certification body, conducting assessments in 

accordance with the requirements of ISO/IEC 17021-1, attests that

ЕТ “ЕСОТОР - DIMITAR KIROV”
3A, DimitarToshkov Blvd.

1513 Lokorsko village 
Bulgaria

has established an occupational health and safety management system that is in conformance with the
International Standard

ISO 45001:2018
with a scope of

Design, development, manufacturing, installation and servicing 
of heating systems, gas heating systems, ventilation, 

air conditioning and air cleaning systems.

IAF/EA code: 18; 28; 34

28.11.2020 
Certification date

28.11.2020 
Initial certification date

This certificate is subject to Annual Surveillance Audits. The certificate is valid for three years only if it is followed by the annual
surveillance audits approval.

For information concerning the validity of the certificates, you can visit the site www.mscert-bg.com

Head of Certification body

27.11.2023
Certification period ending

ZBR-211-1 
Certificate number
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ 

НА СИСТЕМИ

EM EC - CEPT БЪЛГАРИЯ ООД, адрес: 1202 София, ул. "Цар Симеон" №68

http://www.mscert-bg.com

