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СЕРТИФИКАТ НА   

СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
Номер на сертификат: 
10000427391-MSC-RvA-BGR 

Начална дата на сертификация: 
30 юни 1998 
(от друга сертификационна организация) 

Валидност: 
30 Септември 2021 – 29 Септември 2024 

 

 
 
С настоящото потвърждаваме, че системата за управление на 

АББ България ЕООД 
бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, сграда А, ет.17, 1408, София, България 

и клоновете описани в Приложението към този сертификат 
 
 
Съответства на стандарта за системи за управление по отношение на околната среда: 

ISO 14001:2015 

 

 

Натоящият сертификат обхваща следния предмет на дейност 

Маркетинг и продажби на системи, компоненти и продукти за ниско и средно 
напрежение, трансформатори, преобразуватели, системи за производство и 
съхранение на електроенергия, продукти за автоматизация и роботизация. 
Проектиране и управление на проекти, свързани с мрежи и системи ниско и средно 
напрежение, на системи за автоматизация, роботизация и автоматизирано 
управление. Сервиз на турбокомпресори за двигатели с вътрешно горене, с мощност 
над 500 kW и продажба на резервни части за тях. Производство на електромеханични 
монтажни възли, в това число заваряване, навиване, пресоване, сглобяване на 
компоненти за продукти ниско напрежение и монтаж на DIN шини. Производство и 
сглобяване на среднотокови, слаботокови и силнотокови електротехнически и 
електронни продукти. 
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Приложение към сертификат 
 
АББ България ЕООД 

Клоновете включени в сертификацията са: 
 

 

Име на клона Адрес на клона Обхват на клона 

АББ България ЕООД бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум 

център, сграда А, ет.17, 1408, София, 

България 

Маркетинг и продажби на системи, 

компоненти и продукти за ниско и 

средно напрежение, трансформатори, 

преобразуватели, системи за 

производство и съхранение на 

електроенергия, продукти за 

автоматизация и роботизация. 

Проектиране и управление на проекти, 

свързани с мрежи и системи ниско и 

средно напрежение, на системи за 

автоматизация, роботизация и 

автоматизирано управление. 

АББ България ЕООД - Сервизна 

станция за турбокомпресори 
КРЗ Одесос, Островна зона, 9009, 

Варна, България 
Сервиз на турбокомпресори за 

двигатели с вътрешно горене, с 

мощност над 500 kW и продажба на 

резервни части за тях. 

АББ България ЕООД - клон Раковски ул. „Индустриален път 1“ № 14 и № 18, 

Индустриална зона Раковски, 4142, 

Стряма, България 

Производство и сглобяване на 

среднотокови, слаботокови и 

силнотокови електротехнически и 

електронни продукти. 

АББ България ЕООД - клон Петрич ул. Варна № 1, 2850, Петрич, България Производство на електромеханични 

монтажни възли, в това число 

заваряване, навиване, пресоване, 

сглобяване на компоненти за продукти 

ниско напрежение и монтаж на DIN 

шини 
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MANAGEMENT SYSTEM  

CERTIFICATE 
Certificate no.: 
10000427391-MSC-RvA-BGR 

Initial certification date: 
30 June 1998 
(by different Certification Body) 

Valid: 
30 September 2021 – 29 September 2024 

 

 
 
This is to certify that the management system of 

ABB Bulgaria Ltd. 
89B, Vitosha Blvd., Milenium center, building A, fl.17, 1408, Sofia, Bulgaria 

and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate 
 
 
has been found to conform to the Environmental Management System standard: 

ISO 14001:2015 

 

 

This certificate is valid for the following scope: 

Marketing and sale of low and medium voltage systems, components and products, 
transformers, converters, power generation and storage systems, automation and robotics 
products. Design and project management for low and medium voltage grids and systems, 
for automation, robotics and automated management systems. Service of turbochargers 
for internal combustion engines, with output power higher than 500 kW and sale of spare 
parts. Production of electromechanical assemblies, including welding, winding, pressing, 
assembly of components for low voltage products and DIN rail mounting. Manufacturing 
and assembly of medium, low and high voltage electro-technical and electronic products. 
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Appendix to Certificate 
 
ABB Bulgaria Ltd. 

Locations included in the certification are as follows: 
 

 

Site Name Site Address Site Scope 

ABB Bulgaria Ltd. 89B, Vitosha Blvd., Milenium center, 

building A, fl.17, 1408, Sofia, Bulgaria 
Marketing and sale of low and medium 

voltage systems, components and 

products, transformers, converters, power 

generation and storage systems, 

automation and robotics products. Design 

and project management for low and 

medium voltage grids and systems, for 

automation, robotics and automated 

management systems. 

ABB Bulgaria Ltd. - Service station for 

turbocompressors 
Island Zone, Odessos Shiprepair Yard, 

9009, Varna, Bulgaria 
Service of turbochargers for internal 

combustion engines, with output power 

higher than 500 kW and sale of spare 

parts. 

ABB Bulgaria Ltd. - branch Rakovski 14 & 18, Industrialen pat 1, Str., 

Municipality Rakovski, Region Plovdiv, 

4142, Stryama, Bulgaria 

Manufacturing and assembly of medium, 

low and high voltage electro-technical and 

electronic products. 

ABB Bulgaria Ltd. - branch Petrich 1, Varna Str., 2850, Petrich, Bulgaria Production of electromechanical 

assemblies, including welding, winding, 

pressing, assembly of components for low 

voltage products and DIN rail mounting 
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