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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 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 Lloyd's 
Register 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: Lloyd's Register EMEA Branch, 81A Bulgaria Blvd., Floor 8, Offices 9 & 10, 1404 Sofia, Bulgaria for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 
1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 

 

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

Джи Си Ар АД 

 
 
 

жк. Павлово, ул. Вихрен 10, 1618 София, България 

 

  

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

ISO 14001:2015 

 

 

 

Номер на одобрение: ISO 14001 – 00030972 

 
 

 

Обхватът на одобрението е приложим за: 

 

Инженерингови услуги - проектиране и управление на проект и пускане в 
експлоатация. Рисково ориентирано техническо обслужване и ремонт. 
Проекти, свързани с управление на околната среда и отпадъците. 
Прилагане на технологии за енергийна ефективност. Поддържащи 
дейности за разработване на информационни системи и управление на 
конфигурацията. Консултантска и търговска дейност при разработване на 
проекти, задачи и анализи в посочените области. 

 

 

 


