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

Риск Инженеринг АД  

 

 

ул. Вихрен 10, София 1618, България 

 
 

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

 ISO 14001:2015  

 

    

 

 Gilles Bessiere 

Издаден от: Lloyd's Register EMEA Branch за и от името на: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd 

 

 

    

Дата на издаване: 30 Януари 2018 Първоначално одобрение:  

Дата на валидност: 29 Януари 2021 ISO 14001 – 30 Януари 2012 

Сертификат номер: 10050681 

  

Номер на одобрение: ISO 14001 – 0039600  

 

 

 
 

 

Обхватът на одобрението е приложим за: 

Управление на проекти и инженерингови услуги - проектиране, изграждане, монтаж, въвеждане в 
експлоатация, ремонт и поддържане на промишлени обекти, обекти на техническата инфраструктура и 
енергийни съоръжения. Експлоатация и поддръжка на съоръжения за производство на електрическа и 
топлинна енергия – фотоволтаични, когенерационни и водноелектрически. Обследване за енергийна 

ефективност на сгради и промишлени системи, сертифициране на сгради и прилагане на технологии за 
енергийна ефективност. Поддържащи дейности за разработване на информационни системи и управление на 

конфигурацията в областта на енергетиката и промишлеността. Търговска дейност, в това число: внос на 
суровини, преработени продукти, оборудване, съоръжения и резервни части, съответстващи на основната 

дейност на фирмата. Консултантска дейност в промишлеността и енергетиката, както и консултант по смисъла 
на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изпълнение на проекти, свързани с управление на 
околната среда и отпадъците. Консултантски и инженерни услуги съобразно договори по ФИДИК.  

 


