ПРИСТАНИЩЕ ТЕЦ ЕЗЕРОВО ЕАД
9168 с. Езерово, обл. Варна, България
Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверява,
че системата за управление на горепосочената организация е оценена и е
установено нейното съответствие с изискванията на стандартите за
управление, указани по-долу

ISO 45001:2018
Обхват на сертификация

Пристанищни дейности и услуги – обработване на насипни (в т.ч. зърнени
товари в насипно състояние) и генерални товари, контейнери и поща товарене, разтоварване, съхранение, подреждане, пакетиране, сепариране
на партиди, преопаковане, контрол за количеството на товарите,
състоянието на опаковките (в т.ч. дребни ремонти по опаковките) и
вътрешно пристанищен превоз.
Първоначална дата на сертификация:

10-Aприл-2020

Дата на валидност на предишния цикъл:

N/A

Дата на сертификационен одит:

01-Април-2020

Начало на сертификационния цикъл:

10-Aприл-2020

При постоянно поддържане на системата за управление, този сертификат
е валиден до: 09-Aприл-2023
Сертификат №: BG.121709HS/U

Версия 1, Дата на ревизия: 10-Aприл-2020

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Local Office: 81A, Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria

Информация за обхвата на сертификата и приложението на изискванията
на системата за управление могат да бъдат получени от организацията.
За валидността на настоящия сертификат моля обадете се на: +359 (2) 983 60 44
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PORT TPP EZEROVO EAD
9168 Ezerovo, Varna Region, Bulgaria
Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the
Management System of the above organisation has been audited and found
to be in accordance with the requirements of the management system
standards detailed below

ISO 45001:2018
Scope of certification

Port services and activities - handling of bulk (including grain cargo in bulk) and
general cargoes, containers and post - loading, unloading, storage, stacking,
packing, batch separation, repackaging, control of cargo quantity and packaging
condition (including small repairs), internal port transfer of cargoes.
Original cycle start date:

10-April-2020

Expiry date of previous cycle:

N/A

Certification Audit date:

01-April-2020

Certification cycle start date:

10-April-2020

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s Management System,
this certificate expires on: 09-April-2023
Certificate No. BG.121709HS/U

Version: 1

Revision date: 10-April-2020

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Local Office: 81A, Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the
management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: +359 (2) 983 60 44
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