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Настоящият сертификат се издава, за да удостовери, че Системата за управление на: 

Стемо ООД 

 
 
 

ул. Николаевска 48, 5300 Габрово, България 

 

  

е одобрена от Lloyd's Register в съответствие със следните стандарти:  

ISO/IEC 27001:2013 

 

 

 

Номер на одобрение: ISO/IEC 27001 – 0040234 

 
Този сертификат е валиден само заедно с приложението към него, което носи същия номер и на което са изброени всички 
обекти, включени в това одобрение.  

 

Обхватът на одобрението е приложим за: 

Проектиране, изграждане и поддръжка на компютърни, комуникационни и 
информационни системи; системна интеграция, инсталация и сервиз на 
компютърна и офис техника; ИТ услуги; разработка и поддръжка на 
софтуер; Интернет решения; Обучение и сертифициране; Продажби. 
Декларация за приложимост 03/05/2016 
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Обекти  Дейности  

  

ул. Николаевска 48 

5300 Габрово 

България 

ISO/IEC 27001:2013  

Проектиране, изграждане и поддръжка на 
компютърни, комуникационни и информационни 
системи; системна интеграция, инсталация и сервиз на 
компютърна и офис техника; ИТ услуги; разработка и 
поддръжка на софтуер; Интернет решения; Обучение 
и сертифициране; Продажби.  

 

 

 

Благоевград - Търговски център  

бул. Св.Св. Кирил и Методий 2 

2700 Благоевград 

България 

ISO/IEC 27001:2013  

Инсталация и сервиз на компютърна и офис техника. 
Продажби. 

 

 

 

Бургас - Търговски център  

ул. Адам Мицкевич 5 

8000 Бургас 

България 

ISO/IEC 27001:2013  

Инсталация и сервиз на компютърна и офис техника. 
Продажби. 

 

 

 

Габрово - Търговски център  

ул. Орловска 70 

5300 Габрово 

България 

ISO/IEC 27001:2013  

Инсталация и сервиз на компютърна и офис техника. 
Продажби. 

 

 

 

Плевен - Търговски център  

пл. Иван Миндиликов 8, ет. 9, офис 96 

5800 Плевен 

България 

ISO/IEC 27001:2013  

Инсталация и сервиз на компютърна и офис техника. 
Продажби. 

 

 
 

Пловдив - Търговски център  

бул. България 108А 

4003 Пловдив 

България 

ISO/IEC 27001:2013  

Инсталация и сервиз на компютърна и офис техника. 
Продажби. 
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Приложение към сертификат 
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Обекти  Дейности  

Русе - Търговски център  

бул. Цар Освободител 42 

7000 Русе 

България 

ISO/IEC 27001:2013  

Инсталация и сервиз на компютърна и офис техника. 
Продажби. 

 

 

 

София - продажби, ИТ услуги и сервиз  

бул. Черни връх 51Б, Бизнес център FPI 

1407 София 

България 

ISO/IEC 27001:2013  

Проектиране, изграждане и поддръжка на 
компютърни, комуникационни и информационни 
системи; системна интеграция, инсталация и сервиз на 
компютърна и офис техника; ИТ услуги; разработка и 
поддръжка на софтуер; Интернет решения; Обучение 
и сертифициране. Продажби.  

 

 

 

Стара Загора - Търговски отдел  

бул. Генерал Гурко 6 

6003 Стара Загора 

България 

ISO/IEC 27001:2013  

Инсталация и сервиз на компютърна и офис техника. 
Продажби. 

 

 

 

Варна - Търговски център  

ул. Ген. Колев 113, ет. 7, офис 7.12 

9000 Варна 

България 

ISO/IEC 27001:2013  

Инсталация и сервиз на компютърна и офис техника. 
Продажби. 

 

 

 

  

 

  

  

 


