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Първоначално одобрение:
ISO 14001 - 22 Юли 2013
ISO 9001 - 25 Юли 2010
ISO 45001 - 31 Март 2020

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

Път Консулт ООД
бул. Княз Борис I 120, 7200 Разград, България

е одобрена от LRQA в съответствие със следните стандарти:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Номер на одобрение: ISO 14001 – 0040260, ISO 9001 – 0040261, ISO 45001 – 0040262
Този сертификат е валиден само заедно с приложението към него, което носи същия номер и на което са изброени всички
обекти, включени в това одобрение.

Обхватът на одобрението е приложим за:

Строителство, ремонт и зимно поддържане на пътища и улици.
Полагане на хоризонтална пътна маркировка.
Производство на асфалтови смеси.

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Издаден от: LRQA Limited

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Приложение към сертификат
Обекти

Дейности

бул. Княз Борис I 120
7200 Разград
България

Строителство, ремонт и зимно поддържане на пътища
и улици. Полагане на хоризонтална пътна маркировка.

Асфалтова база
Промишлена зона
7400 Исперих
България

Производство на асфалтови смеси.
Зимно поддържане на пътища и улици.
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