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СЕРТИФИКАТ 

С настоящото се удостоверява, че 
 

СТЕМО ООД 
 

ул. "Николаевска" 48 
5300 Габрово 
България 
 
с изброените в приложението местоположения 

е въвело и поддържа 
Система за управление на здравето и безопасността при работа. 

Обхват: 
Услуги, решения и продукти в информационните и комуникационните технологии, 
съгласно приложението към този сертификат. 

С одит, документиран в доклад, бе потвърдено, че системата за 
управление отговаря на изискванията на следния стандарт: 
 
 

BS OHSAS 18001 : 2007 

 

Сертификат рег. номер 

Валиден от 

Валиден до 

Дата на сертификация 

288282 BSOH 

2015-12-27 

2018-12-26 

2015-12-14  

DQS GmbH 
 

   
Michael Drechsel 
Управител 

  
 



 
Приложение към сертификат 
регистрационен номер 288282 BSOH 
 
 

СТЕМО ООД 
 

ул. "Николаевска" 48 
5300 Габрово 
България 
 
 
 
 

Това приложение (издание: 2015-12-14) е валидно 
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Място Обхват 

466236 
СТЕМО ООД 
бул. Цариградско шосе 135 
1784 София, България 

Поддръжка, сервиз, диагностика, ремонт, 
профилактика, и други услуги в областта на 
информационните, комуникационните и 
мрежовите системи, интернет, облачни 
системи, системи за информационна 
сигурност, системи за защита на 
информацията, софтуерни системи, 
системи за оптимизиране на печат, системи 
за управление на ресурси, системите за 
отчет, анализ и планиране, електрически 
системи, системи за контрол на достъпа, 
системи за видеонаблюдение, кабелни 
системи, системи за пожароизвестяване, 
системи за автоматизация на сгради и 
други системи и решения, свързани с 
технологии и технологични продукти, 
хардуерни продукти, софтуерни продукти, 
офис продукти, резервни части, 
консумативи, аксесоари, опции, 
електрически продукти, образователни 
продукти и други сродни продукти. 

30100017 
СТЕМО ООД 
бул. Искърско шосе 7 
1528 София, България 

Складова дейност, логистика. 
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СТЕМО ООД 
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България 
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Място Обхват 

288282 
СТЕМО ООД 
ул. Николаевска 48 
Габрово, България 
 

466235 
СТЕМО ООД 
бул. Черни връх 51Б 
1407 София, България 
 

466237 
СТЕМО ООД 
бул. Цариградско шосе 62 
1784 София, България 
 

466239 
СТЕМО ООД 
бул. България 108А 
4000 Пловдив, България 
 

466240 
СТЕМО ООД 
ул. Отец Паисий 42 
9002 Варна, България 
 

466241 
СТЕМО ООД 
ул. Адам Мицкевич 5 
8000 Бургас, България 
 

466242 
СТЕМО ООД 
ул. ген. Гурко 61 
6000 Стара Загора, България 
 

466243 
СТЕМО ООД 
бул. Цар Освободител 42 
7000 Русе, България 
 

466244 
СТЕМО ООД 
бул. Русе 6 
5800 Плевен, България 
 

466245 
СТЕМО ООД 
бул. Св. Св. Кирил и Методий 2 
2700 Благоевград, България 
 

466246 
СТЕМО ООД 
ул. "Николаевска 41 
5300 Габрово, България 

Валидно за всички местоположения 
посочени в лявата колона: 288282, 
466235, 466237, 466239 - 466246 
 
Проектиране, консултиране, анализ, одит, 
планиране, разработка, моделиране, 
тестване, изграждане, внедряване, 
интегриране, обновяване, актуализиране, 
оптимизиране, управление, 
администриране, поддръжка, сервиз, 
диагностика, ремонт, профилактика, 
аутсорсинг, демонстриране, презентиране, 
обучение, сертифициране, доставки, 
продажби, транспортиране, съхранение и 
други услуги в областта на 
информационните, комуникационните и 
мрежовите системи, интернет, облачни 
системи, системи за информационна 
сигурност, системи за защита на 
информацията, софтуерни системи, системи 
за оптимизиране на печат, системи за 
управление на ресурси, системите за отчет, 
анализ и планиране, електрически системи, 
системи за контрол на достъпа, системи за 
видеонаблюдение, кабелни системи, 
системи за пожароизвестяване, системи за 
автоматизация на сгради и други системи и 
решения, свързани с технологии и 
технологични продукти, хардуерни продукти, 
софтуерни продукти, офис продукти, 
резервни части, консумативи, аксесоари, 
опции, електрически продукти, 
образователни продукти и други сродни 
продукти. 


