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СЕРТИФИКАТ НА СИСТЕМАТА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
Номер на сертификат: 

210242-2016-AE-BGR-RvA 

Начална дата на сертификация: 

16 Ноември 2013 

Дата на приключване на последния 

сертификационен цикъл:  

15 Ноември 2019 

Дата на последната ресертификация:  

17 Oктомври 2019 

 

Валидност: 

05 Декември 2019 - 15 Ноември 2022 

 
С настоящото потвърждаваме, че системата за управление на  

Чистота - Искър ЕООД 
ул. Искърско шосе 2, 1528, София, България 
и клоновете описани в Приложението към този сертификат 

 
 
Съответства на стандарта за системи за управление по отношение на околната 

среда: 

ISO 14001:2015 
 
 
Наcтоящият сертификат обхваща следния предмет на дейност 
Управление на неопасни отпадъци (събиране, транспортиране, 
предварително третиране, временно съхранение, обезвреждане, 
оползотворяване). Изграждане на площадки, инсталации и съоръжения 
за третиране на отпадъци. Експлоатация на депа и други съоръжения за 
третиране на отпадъци. Изграждане и експлоатация на съоръжения за 
оползотворяване на сметищна газ. Техническа и биологична 
рекултивация и след експлоатационни грижи на депа. Възстановяване на 
замърсени терени. Комунални услуги – механизирано миене, метене, 
почистване, снегопочистване, опесъчаване и осоляване. Механизирани 
товаро-разтоварни работи. 
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Приложение към сертификат 
 
Чистота - Искър ЕООД 
Клоновете включени в сертификацията са 

Име на клона Адрес на клона Обхват на клона 

Чистота-Искър ЕООД Депо Суходол, 1362, София, 
България 

Управление на неопасни отпадъци 
(събиране, транспортиране, 
предварително третиране, временно 
съхранение, обезвреждане, 
оползотворяване). Изграждане на 
площадки, инсталации и съоръжения за 
третиране на отпадъци. Експлоатация на 
депа и други съоръжения за третиране на 
отпадъци. Изграждане и експлоатация на 
съоръжения за оползотворяване на 
сметищна газ. Техническа и биологична 
рекултивация и след експлоатационни 
грижи на депа. Възстановяване на 
замърсени терени. Механизирани 
товаро-разтоварни работи. 

Чистота-Искър ЕООД Депо Долни Богров, 1855, Долни 
Богров, България 

Управление на неопасни отпадъци 
(събиране, транспортиране, 
предварително третиране, временно 
съхранение, обезвреждане, 
оползотворяване). Изграждане на 
площадки, инсталации и съоръжения за 
третиране на отпадъци. Експлоатация на 
депа и други съоръжения за третиране на 
отпадъци. Техническа и биологична 
рекултивация и след експлоатационни 
грижи на депа. Възстановяване на 
замърсени терени. Механизирани 
товаро-разтоварни работи. 

Чистота - Искър ЕООД ул. Искърско шосе 2, 1528, 
София, България 

Управление на неопасни отпадъци 
(събиране, транспортиране, 
предварително третиране, временно 
съхранение, обезвреждане, 
оползотворяване). Изграждане на 
площадки, инсталации и съоръжения за 
третиране на отпадъци. Експлоатация на 
депа и други съоръжения за третиране на 
отпадъци. Изграждане и експлоатация на 
съоръжения за оползотворяване на 
сметищна газ. Техническа и биологична 
рекултивация и след експлоатационни 
грижи на депа. Възстановяване на 
замърсени терени. Комунални услуги – 
механизирано миене, метене, 
почистване, снегопочистване, 
опесъчаване и осоляване. Механизирани 
товаро-разтоварни работи. 

 

  
 

 

 


