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Системата за управление на

Електроразпределение Север АД
Бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс, Кула Е,

9009 Варна, България

е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на

ISO 9001:2015

За следните дейности

Разпределение на електрическа енергия на обособена територия.

Този сертификат е валиден от 10 февруари 2021 до 09 февруари 2024 
и остава валиден при задоволителни резултати от контролни проверки. 
Ресертификационен одит следва да бъде проведен до: 21 януари 2024 

Издание 2. Сертификацията е от 10 февруари 2012 
SGSGSGSGSMGSMMG?r??c«26SGsGSGSG?rcS?S6S6SfS; < ? S?

Това е многообектова сертификация
Информация за допълнителните обекти е описана на следващия лист

Подписи

А. Амзина, РъководителД. Марики

ИА “БСА”
Per. № 2 ОСС

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ 
НА СИСТЕМИ

СЖС България ЕООД 
БЦ МЕГАПАРК,Офис„С”, ет. 6 

бул. Цариградско шосе № 115Г, 1784 София, България 
тел. 02/9 10 15, факс 02/981 81 43, www.sgs.bg
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Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional 
issues established therein. The authenticity of this document may be verified at 
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Сертификат BG12/6267, продължение

Електроразпределение Север АД

ISO 9001:2015

Издание 2

Допълнителни обекти:

Регионален център - ул. „Девня” № 2, гр. Варна, България

Регионален център - ул. „Оборище” № 13А, гр. Варна, България

Регионален център - бул. „25-ти септември” № 66, гр. Добрич, България

Регионален център - ул. „Професор Димитър Ненов” № 13, гр. Разград, 
България

Регионален център-бул. „Плиска” № 1, гр. Шумен, България

Регионален център - ул. „Генерал Столетов” № 14, гр. Търговище, 
България

Регионален център - ул. „Велико Търново” № 56, гр. Силистра, 
България

Регионален център-ул. „Орловска” № 1, гр. Габрово, България

Регионален център-ул. „Съединение” № 151, гр. Горна Оряховица, 
България

Регионален център - „ул. „Мостова” № 6, гр. Русе, България

Регионален център-ул. „Никола Габровски” № 4, гр. Велико Търново, 
България
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