
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
 ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Главно Управление: бул. Шипченски проход 69, ет. 4, 1574 София, 
България 

 

Това е сертификат за организация с обекти.  
Допълнителните детайли за обектите са дадени на следващата страница 

 
 

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 стандарта  
за управление, указан по-долу 

 

 

ISO 45001:2018 
Обхват на сертификация 

 
 

   

Управление на пристанищната инфраструктура и развитие на морските и  
речни пристанища. Предоставяне на услуги чрез Световната морска система за 

бедствия и безопасност. Предоставяне на далекосъобщителни услуги кораб-бряг и 
бряг-кораб. Предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно 
обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги 

 на корабния трафик. Предоставяне на хидрометеорологична информация.  
Предоставяне на пристанищни услуги. 

При постоянно поддържане на системата за управление, този сертификат  
е валиден до: 26-Aприл-2023 

 

Сертификат №: BG.121717HS/U             Версия 1,  Дата на ревизия: 27-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 

Стр. 1 от 2 

 

Първоначална дата на сертификация: 27-Aприл-2020 

Дата на валидност на предишния цикъл: N/A 

Дата на сертификационен одит: 31-Март-2020 

Начало на сертификационния цикъл: 27-Aприл-2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
 ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ISO 45001:2018 
Обхват на сертификация 

 

      Сертификат №: BG.121717HS/U              Версия 1,  Дата на ревизия: 27-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 

Стр. 2 от 2 

Обект ( Звено ) Адрес Обхват 

Главно 
Управление 

бул. Шипченски  
проход 69, ет. 4,  

1574 София,  
България 

Управление на пристанищната инфраструктура и 
развитие на морските и речни пристанища. 

Предоставяне на услуги чрез Световната морска 
система за бедствия и безопасност. Предоставяне на 
далекосъобщителни услуги кораб-бряг и бряг-кораб. 
Предоставяне на услуги по управление на трафика и 
информационно обслужване на корабоплаването и 
предоставяне на речни информационни услуги на 

корабния трафик. Предоставяне на 
хидрометеорологична информация.  

Предоставяне на пристанищни услуги. 

Клон – ТП 
 „Пристанище 

Варна“ 

пл. „Славейков“ 1 
9000 Варна, България 

Управление на пристанищната инфраструктура и 
развитие на морските пристанища. 

СПД "РКТ –  
Черно море” 

бул. „Приморски“ 5 
9000 Варна, България 

Предоставяне на услуги чрез Световната морска 
система за бедствия и безопасност. Предоставяне на 
далекосъобщителни услуги кораб-бряг и бряг-кораб. 
Предоставяне на услуги по управление на трафика и 

информационно обслужване на корабоплаването. 
Предоставяне на хидрометеорологична информация. 

Клон - ТП  
„Пристанище 

Бургас“ ул.“Княз Батенберг“ 1 
8000 Бургас, България 

Управление на пристанищната инфраструктура и 
развитие на морските пристанища. 

СПД "РКТ –  
Черно море” 

Предоставяне на услуги по управление на трафика и 
информационно обслужване на корабоплаването. 

Предоставяне на хидрометеорологична информация. 

Клон - ТП  
„Пристанище 

Русе“ 

ул. „Пристанищна“ 22 
7000 Русе, България   

Управление на пристанищната инфраструктура и 
развитие на речните пристанища. 

СПД "РКТ - река 
Дунав” 

ул. „Пристанищна“ 20А 
7000 Русе,  България 

Предоставяне на речни информационни услуги 
 на корабния трафик по река Дунав. 

СПД „ОЕПТ – 
 ПТ Русе Запад“ 

ул. „Матей Стойков“ 3,  
7000 Русе,  България 

Предоставяне на пристанищни услуги. 

Клон - ТП  
„Пристанище 

Лом“ 

ул. „Пристанищна“ 21 
3600 Лом, България 

Управление на пристанищната инфраструктура и 
развитие на речните пристанища. 


