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

Сиела Норма АД 

 
 

бул. Владимир Вазов 9, 1510 София, България 

 
 

 

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

 ISO/IEC 27001:2013  

 

 
 

 

 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Издаден от: Lloyd's Register EMEA Branch 

за и от името на: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

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. 

    

Дата на издаване: 6 Юли 2019 

Дата на валидност: 5 Юли 2022 

Сертификат номер: 10201211 

 

 

Първоначално одобрение:  

ISO/IEC 27001 – 6 Юли 2016 

 

 
 

Номер на одобрение: ISO/IEC 27001 – 0040067  
 

 
 

 

Обхватът на одобрението е приложим за: 

Системна интеграция на ИТ проекти. Консултации, системен анализ, проектиране, разработване, 
внедряване, поддръжка, разпространение и инсталация на софтуер за правни и специализирани 
информационни системи, приложни програмни продукти и други експертни, документни системи и 

системи за управление, включително и ИТ проекти и тяхното управление. Сканиране, 
индексиране, обработка и електронно архивиране на документи в електронен вид и 
проектиране, изграждане и внедряване на електронни архиви. Анализ, проектиране, 

поддръжка и ре-инженеринг напроцеси и системи. Предоставяне на правни консултации. 
Организиране и провеждане на семинари, обучения и публични представяния. 

Декларация за приложимост, 17/05/19. 

 



 

Приложение към сертификат 

Сертификат номер: 10201211 
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Обекти Дейности 

  

бул. Владимир Вазов 9 

1510 София 

България 

ISO/IEC 27001:2013 

Системна интеграция на ИТ проекти. 
Консултации, системен анализ, проектиране, 
разработване, внедряване, поддръжка, 
разпространение и инсталация на софтуер за 
правни и специализирани информационни 
системи, приложни програмни продукти и други 
експертни, документни системи и системи за 
управление, включително и ИТ проекти и 
тяхното управление. Сканиране, индексиране, 
обработка и електронно архивиране на 
документи в електронен вид и проектиране, 
изграждане и внедряване на електронни 
архиви. Анализ, проектиране, поддръжка и 
ре-инженеринг на процеси и системи. 
Предоставяне на правни консултации. 
Организиране и провеждане на семинари, 
обучения и публични представяния. 
 
 

 

 

 

  

ул. Гео Милев 158 

1547 София 

България 

ISO/IEC 27001:2013 

Съхранение и разпространение на печатни 
произведения. 
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