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WELCOME!

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Welcome to CTEC!

Добре дошли в ЦИЕС!

We responsibly provide you
with our competence, skills
and time. We know that
you are looking for the right
people with the necessary
knowledge and experience.

Ние с отговорност Ви
предоставяме
нашите
компетенции, умения и
време. Знаем, че търсите
точните хора с нужните
знания и професионален
опит.

CТЕC will help you to
improve quality and to prove
the safety of your products
so they are competitive on
the European market.
In business people make
choices every day. You
choose directions, ways,
partners, and customers
choose you.
We thank you for choosing
CTEC!

ЦИЕС ще Ви помогне да
подобрите качеството и да
докажете безопасността
на Вашите продукти, за
да бъдат те конкурентни
на европейския пазар.
В бизнеса всеки ден
се правят избори. Вие
избирате посоки, начини,
партньори, а клиентите
избират Вас.
Ние Ви благодарим, че
избрахте ЦИЕС!

The key to your market
Ключът към вашия пазар

www.ctec-sz.com
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CТEC Ltd. is an organization with an established name on the Bulgarian market in the field
of laboratory testing of technical products, product certification and management systems
certification.
For 10 years we have been working for our clients by creating certainty through quality,
consistency, professionalism and correctness.
Оur services are devided into nine different fields:
● Testing of construction products;
● Testing of machinery, electrical equipment and devices;
● Conformity assessment of construction products;
● Conformity assessment of machinery and electrical equipment;
● Management systems certification;
● Energy efficiency – audits of buildings and industrial systems;
● Technical surveillance of high-risk equipment;
● Type A Inspection Body;
● Business Training Center and Vocational Training Center.
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OUR

PROFILE

ЦИЕС ЕООД е компания, утвърдила своето име на българския пазар в сферата на
лабораторните изпитвания на технически продукти, сертификацията на продукти
и системи за управление.
Вече 10 години работим в полза на нашите клиенти, като създаваме сигурност
чрез качество, постоянство, професионализъм и коректност.
Нашите услуги са разпределени в девет различни направления:
● Изпитвания на строителни продукти;
● Изпитвания на машини, електрически съоръжения и устройства;
● Оценяване съответствието на строителни продукти;
● Оценяване съответствието на машини и електрически съоръжения;
● Сертификация на системи за управление;
● Енергийна ефективност – обследване и сертифициране на сгради и
промишлени системи;
● Технически надзор на съоръжения с повишена опасност;
● Орган за контрол от вида А;
● Бизнес школа и Център за професионално обучение.

НАШИЯТ

ПРОФИЛ
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CTEC was founded in 2002 as a body for conformity assessment of
technical products with two on-site testing laboratories.
In subsequent years CTEC expands its business by adding new services
to its portfolio.
The current structure of our company consists of nine business segments.
KEY YEARS IN THE CTEC:
2003 – License for technical supervision of high-risk equipment;
2005 – Accreditation of the Laboratory for testing of machinery,
equipment and devices;
2005 – Authorization to perform energy efficiency audits and certification
of buildings and in 2006 – energy efficiency audits of industrial
systems;
2007 – CTEC is recognized by the European Commission as a Notified
Body with identification number NB 1871 for 3 European
Directives: Construction products, Machinery and Low Voltage;
2008 – Notification for Directive: Noise emission in the environment by
equipment for use outdoors;
2008 – License of the Vocational Training Center;
2010 – Accreditation of the Laboratory for construction products
testing;
2010 – Accreditation for Management systems certification;
2012 – Accreditation of the Type A Inspection Body.
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HISTORY

ЦИЕС е основан през 2002 г. като орган за оценяване на съответствието на технически продукти с две собствени
изпитвателни лаборатории.
През следващите години ЦИЕС разширява полето си на дейност, като добавя нови услуги към своето портфолио.
Понастоящем структурата на дружеството се състои от девет бизнес сегмента.
КЛЮЧОВИ ГОДИНИ ЗА ЦИЕС:
2003 – Лицензирана е дейността по технически надзор на съоръжения с повишена опасност;
2005 – Акредитирана е Лабораторията за изпитване на машини, съоръжения и устройства;
2005 – Разрешена е дейността по обследване за енергийна ефективност (ЕЕ) и сертифициране на сгради,
а през 2006 г. и по обследване за ЕЕ на промишлени системи;
2007 – ЦИЕС е признат за нотифициран орган с идентификационен номер - Notified Body 1871 пред
Европейската комисия за 3 европейски директиви: Строителни продукти, Машини, Нисковолтови
съоръжения;
2008 – Нотификация за директива: Излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито;
2008 – Лицензиран е Центърът за професионално обучение;
2010 – Акредитирана е Лабораторията за строителни продукти;
2010 – Акредитиран е Органът за сертификация на системи за управление;
2012 – Акредитиран е Органът за контрол от вида А.

ИСТОРИЯ
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For 10 years we have created a reliable and
ambitious team of young professionals in their
respective fields of competence.
We believe that our strength is in our people.
We do not stop encouraging the professional
development of employees. We invest in both
individual trainings and specialized trainings
in recognized international institutes.
Today CTEC employs 43 full-time specialists
and 15 external experts and auditors.
Our main principles are based on a nondiscriminatory, independent and impartial way
of working, absence of conflict of interests,
competence and soundness of conformity
assessment.
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OUR

TEAM

За 10 години изградихме надежден и амбициозен екип от
млади специалисти в съответните области на компетентност.
Вярваме, че нашата сила се крие в хората. Не спираме да
насърчаваме професионалното развитие на работещите в
компанията. Инвестираме както в индивидуални обучения,
така и в специализирани обучения в признати международни
институти.
Днес в структурата на ЦИЕС работят 43 специалисти
постоянен персонал и 15 външни експерти и одитори.
Основните ни принципи се основават на недискриминативен,
независим и безпристрастен начин на работа, отсъствие на
конфликт на интереси, компетентност и обоснованост на
оценките за съответствие.

НАШИЯТ

ЕКИП
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We strive to continuously improve. To have
our own style of work and be among the
best in our field, with truly quality services
that we offer.
Our activity is aimed at economic operators
and seeks to enhance safety and quality
of their products, leading to benefits for
organizations and increasing their value.
We
believe
that
with
experience,
competence and professional ethics we are
able to achieve this goal and to build trust
and confidence among our customers.
Our aim is:
● to be a leader in the quality of all
services we offer.
● to increase our market share in Asia,
Turkey and Russia;
● to create and establish positions in
Europe;
● to upgrade our services for the benefit of
manufacturers and the public interest.
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OUR

VALUES AND VISION

Стремежът ни е непрекъснато да се усъвършенстваме. Да имаме
собствен стил на работа и да бъдем сред най-добрите в бранша с
действително качествените услуги, които предлагаме.
Дейността ни е насочена към икономическите оператори и има
за цел подобряване на безопасността и качеството на техните
продукти, което води до предимства за организациите и
повишаване на стойността им.
Вярваме, че с натрупания опит, компетентност и професионална
етика успяваме да постигнем тази цел и да изградим доверие и
сигурност сред нашите клиенти.
Нашата цел е:
● да бъдем лидери в качеството на всички услуги, които
предлагаме;
● да увеличим пазарния си дял в Азия, Турция и Русия;
● да създадем и утвърдим позиции в Европа;
● да надграждаме услугите си в полза на клиентите и
обществените интереси.

НАШИТЕ

ЦЕННОСТИ И ВИЗИЯ
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● Integrated services with sustained quality;
● Accreditation by the Bulgarian Accreditation Service – full
member of the European co-operation for Accreditation (EA);
● Notified Body for 4 European Directives;
● Competent specialists with professional experience;
● On-site testing laboratories;
● Transparent procedures for conformity assessment;
● Optimal time of services;
● Flexible pricing policy;
● Independence, impartiality and without conflict of interests.
CTEC is a member of:
● Association of Notified Bodies for Construction Products;
● Forum of Notified Bodies;
● Association “Club 9000“;
● 25 technical committees for standardization with status of
active member;
● Bulgarian Industrial Capital Association;
● Bulgarian Association of Electrical Engineering and Electronics
(BASSEL).
Manager of the CTEC is:
● Chairman of the Forum of Notified Bodies in Bulgaria;
● Member of the Board of Bulgarian Institute for Standardization.
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OUR

ADVANTAGES

● Комплексни услуги с устойчиво качество;
● Aкредитация от Българската служба за акредитация – пълноправен
член на Европейската организация за акредитация (ЕА);
● Нотифициран орган за 4 европейски директиви;
● Компетентни специалисти с професионален опит;
● Собствени лаборатории;
● Прозрачни процедури за оценяване на съответствието;
● Оптимални срокове на предоставяните услуги;
● Гъвкава ценова политика;
● Независимост, безпристрастност, без конфликт на интереси.
ЦИЕС е член на:
● Асоциацията на Нотифицираните органи за строителни продукти;
● Форум на нотифицираните органи;
● Сдружение „Клуб 9000”;
● 25 технически комитета по стандартизация със статут на активен член;
● Българската асоциация на индустриалния капитал;
● Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ).
Управителят на ЦИЕС е:
● Председател на Форума на нотифицираните органи в България;
● Член на УС на Българския институт за стандартизация.

НАШИТЕ

ПРЕДИМСТВА
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BE
SURE
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BE SURE

БЪДИ СИГУРЕН

The core of successful
business relationships are
people who always accept
work seriously. Thеse people
are fast, always professional
and never say “It’s not my
job.” They inspire others
with
their
energy
and
enthusiasm, motivate with
their positiveness and open
doors to new ideas and
opportunities.

Ядрото на успешните бизнес
отношения
са
хората,
които
винаги
приемат
работата присърце, които
са бързи, винаги действат
професионално и никога не
казват “Това не е моя работа”.
Те увличат околните със
своята енергия и ентусиазъм,
зареждат с позитивизма си и
отварят пътища за нови идеи
и възможности.

For 10 years CTEC has been
working with people such as
these.

Вече 10 години ЦИЕС работи с
такъв невероятен екип.

The key to your market
Ключът към вашия пазар

www.ctec-sz.com
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Laboratory for Testing of Construction Products
(LTCP) is accredited in accordance with EN ISO/
IEC 17025 to carry out mechanical, physical and
chemical testing and reaction to fire testing of
construction products. The laboratory is notified
by the European Commission.
● Mechanical, physical and chemical testing
LTCP performs laboratory tests for initial type
testing and production control of a wide range
of construction products according to the
characteristics set forth by national and European
harmonised standards and issues test reports.
The laboratory performs independent oversight of
construction sites.
● Reaction to fire testing
Based on the results of tests carried out in LTCP
laboratory, construction products are classified
depending on the extent to which they contribute
to the spread of fire by determining their reaction
to fire class.
The equipment is modern and includes the
most advanced test method according to the
standard EN 13823 - Single Burning Item (SBI).
SBI is mandatory for classification of construction
products in the main classes A2, B, C and D.
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LABORATORY

FOR TESTING OF CONSTRUCTION
PRODUCTS (LTCP)

Лабораторията за изпитване на строителни продукти (ЛИСП)
е акредитирана в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 да
извършва механични, физични и химични изпитвания и
изпитвания за реакция на огън на строителни продукти.
Лабораторията е нотифицирана пред Европейската комисия.
● Механични, физични и химични изпитвания
ЛИСП извършва лабораторни изпитвания за първоначално
изпитване на типа и производствен контрол на широка
гама строителни продукти по характеристики, определени
в национални и европейски хармонизирани стандарти и
издава протоколи от изпитвания. Осъществява независим
лабораторен контрол на място на строителни обекти.
● Изпитвания за реакция на огън
Тук се провеждат изпитвания, въз основа на чиито резултати
строителните продукти се класифицират в зависимост от
степента и приноса им за разпространяване на пожара, като
се определя класът им по реакция на огън.
Оборудването е модерно, като включва и най-съвременния
метод за изпитване по стандарт EN 13823 - Single Burning Item
(SBI). SBI е задължителен за класифициране на строителните
продукти в най-основните класове А2, B, C и D.

ЛАБОРАТОРИЯ

ЗА ИЗПИТВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (ЛИСП)
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Laboratory for testing of machinery, equipment
and devices (LTMED) is accredited in accordance
with EN ISO/IEC 17025. The laboratory is
equipped with modern equipment for testing
of safety, electromagnetic compatibility, noise,
environmental impact (IP code, IK code, cold,
heat, humidity) and others parameters.
LTMED performs testing of:
● Machinery;
● Electrical equipment: household appliances,
luminaires, etc;
● Switchgear and controlgear assemblies;
● Medical electrical equipment;
● Children toys;
● Equipment for playgrounds and shock
absorbing coatings;
● Hand tools;
● Noise in the environment.

The laboratory also performs calibration of
instruments in electrical parameters (voltage,
current, resistance, capacity, frequency, power).
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LABORATORY

FOR TESTING OF MACHINERY,
EQUIPMENT AND DEVICES (LTMED)

Лабораторията за изпитване на машини, съоръжения и
устройства (ЛИМСУ) е акредитирана от Българската служба
за акредитация, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025.
Оборудвана е със съвременна апаратура за изпитване на
безопасност, електромагнитна съвместимост, шум, вибрации,
въздействие на околната среда (IP код, IK код, студ, топлина,
влага) и др. показатели.
ЛИМСУ извършва изпитване на:
● Машини;
● Електрически съоръжения: битови уреди, осветители и др.;
● Комплектни комутационни устройства;
● Електромедицински апарати;
● Детски играчки;
● Съоръжения за площадки за игри и ударопоглъщащи
покрития;
● Ръчни и преносими инструменти;
● Шум в околна среда.

Лабораторията извършва калибриране на средства за
измерване на електрически величини (напрежение, ток,
съпротивление, капацитет, честота, мощност).

ЛАБОРАТОРИЯ

ЗА ИЗПИТВАНЕ НА МАШИНИ,
СЪОРЪЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА (ЛИМСУ)
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BE
ASSESSED
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BE ASSESSED
When your product conformity
has been assessed, you can
expand your potential in your
target markets and achieve
effective results.
CTEC is the organization that
helps you meet European
safety requirements and make
your brand preferred and
credible.

БЪДИ ОЦЕНЕН
При оценено съответствие
на продуктите Ви, можете
да
разгънете
Вашият
потенциал на целевите си
пазари и да постигнете
ефективни резултати.
ЦИЕС е организацията, която
Ви помага да отговорите на
европейските изисквания за
безопасност и да направите
Вашата марка предпочитана
и вдъхваща доверие.

The key to your market
Ключът към вашия пазар

www.ctec-sz.com
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CTEC is а Notified Body under Directive 89/106/EEC
on Construction Products (CPD)* and authorized
by the Ministry of Regional Development and
Public Work (MRDPW) to perform certification of
construction products as well as factory production
control (FPC) certification.
CTEC assesses conformity of a wide range of
construction products according to Bulgarian and
harmonised European standards. After successful
procedure of assessment CTEC issues certificates
of conformity.
Over the years the Center expands its business
activity as a notified and an authorized by the
MRDPW body.

*Directive 89/106/EEC on Construction Products (CPD) aims to harmonise the laws of all Member States of the EU
regarding the requirements to construction products. It regulates the terms and conditions for free marketing of
construction products with CE marking of conformity. In Bulgaria the Directive is introduced by the Regulation on
essential requirements for constructions and conformity assessment of construction products.
Construction Product Directive 89/106/EEC will be replaced by the Construction Product Regulation No 305/2011
(CPR) on 1 July 2013.
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CONFORMITY

ASSESSMENT OF CONSTRUCTION
PRODUCTS

1871

ЦИЕС е нотифициран орган за
Директива 89/106/EEC – Строителни
продукти* и e оправомощен от
Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ)
да извършва сертификация на
строителни продукти и на системи за
производствен контрол.
Центърът оценява съответствието
на широка гама строителни продукти
по български и по хармонизирани
европейски стандарти. След успешно
преминала процедура по оценяване,
издава сертификати за съответствие.
През годините ЦИЕС разширява
обхвата на дейността си като
нотифициран и оправомощен от
МРРБ орган.

*Директива 89/106/ЕС - Строителни продукти има за цел уеднаквяване на законодателствата на всички
държави-членки на ЕС по отношение на изискванията към строителните продукти. Тя регламентира реда
и условията за свободно пускане на пазара на строителни продукти със СЕ маркировка за съответствие.
В България Директивата е въведена с Наредбата за съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП).
Директивата ще бъде заменена от Регламент № 305/2011 за строителните продукти на 1 юли 2013 г.

ОЦЕНЯВАНЕ

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ
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CTEC is a Notified Body under Machinery Directive 2006/42/EC* and is authorized by the
State Agency for Metrological and Technical Surveillance (SAMTS) to assess conformity
of machinery within the scope of Annex IV and beyond the scope of Annex IV according
to the procedure EC - type examination.

*Directive 2006/42/EC is in the core of the European legislation regulating the mechanical
engineering industry. It provides the regulatory basis for the harmonisation of the essential
health and safety requirements for machinery at the level of the entire European Union.
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CONFORMITY

ASSESSMENT OF MACHINERY

ЦИЕС е нотифициран орган за Директива 2006/42/ЕС
- Машини* и е оправомощен от Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) да
извършва оценяване на съответствието на машини от
обхвата на Анекс IV и извън Анекс IV на Директивата
по процедура ЕО изследване на типа.

*Директива 2006/42/EC е в основата на европейското
законодателство за регулиране на сектор машини от
отрасъл машиностроене. Тя осигурява нормативната
база за хармонизиране на съществените изисквания за
здраве и безопасност по отношение на машините за целия
Европейски съюз.

1871

ОЦЕНЯВАНЕ

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИ

23

CTEC is a Notified Body under Low Voltage
Directive (LVD) 2006/95/ЕС* and is authorized
by the SAMTS to carry out conformity
assessment activities - preparation of expert
reports of electrical equipment.
CTEC performs voluntary certification of
electrical products.
The Directive covers electrical equipment
designed for use within certain voltage limits:
● between 50 and 1000 V for alternating
current;
● between 75 and 1500 V for direct current.

*Directve 2006/95/ЕС (LVD) ensures the free
movement of low voltage electrical equipment
on the market in the Community, provided that
it complies with the applicable essential safety
requirements.
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CONFORMITY

ASSESSMENT OF ELECTRICAL
EQUIPMENT DESIGNED FOR USE WITHIN CERTAIN VOLTAGE LIMITS

ЦИЕС е нотифициран орган за Директива
2006/95/ЕС - Нисковолтови съоръжения*.
Притежава разрешение от ДАМТН за
извършване на дейността по оценяване на
съответствието - изготвяне на експертни
доклади за електрически съоръжения.
Извършва доброволна сертификация на
електрически продукти.
В обхвата на Директивата са електрически
съоръжения, предназначени за използване
в определени граници на напрежението:
● между 50 и 1000 V за променлив ток;
● между 75 и 1500 V за постоянен ток.

*Директива
2006/95/ЕС
(LVD)
осигурява
свободното
движение
на
нисковолтови
електрически съоръжения на пазарa на
Oбщността, при условие, че те са в съответствие
с приложимите съществени изисквания за
безопасност.
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ОЦЕНЯВАНЕ

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ НА НАПРЕЖЕНИЕТО
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CTEC is a Notified Body under Directive
2000/14/ЕС* on the noise emission in
the environment by equipment for use
outdoors and is authorized by SAMTS
to assess conformity according to the
following procedures:
● Internal control of production with
assessment of the technical
documentation and periodical checking
of the product;
● Unit verification;
● Full quality assurance system approval.

*Directive 2000/14/ЕС aims at harmonising the laws of the
Member States of the European Union relating to noise
emission in the environment by equipment for use outdoors.
It applies to machinery and equipment listed in Article 12 of
Directive that work outdoors.
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CONFORMITY

ASSESSMENT OF THE NОISE
EMISSION IN THE ENVIRONMENT BY EQUIPMENT FOR USE OUTDOORS

ЦИЕС е нотифициран орган за Директива
2000/14/ЕС* - излъчван шум от машини и
съоръжения, които работят на открито и е
оправомощен от ДАМТН да извършва оценяване
на съответствието по следните процедури:
● Вътрешен производствен контрол с оценка на
техническото досие и периодични проверки
на продукта;
● Проверка на единичен продукт;
● Пълно осигуряване на качеството.

*Директива 2000/14/ЕС има за цел сближаване на
законодателствата на държавите-членки на Европейския
съюз във връзка с шумовите емисии в околната среда на
съоръжения, предназначени за употреба извън сградите.
Тя се прилага за машини и съоръжения, изброени в чл. 12
на Директивата, които работят на открито.
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ОЦЕНЯВАНЕ

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗЛЪЧВАН
ШУМ OT МАШИНИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО РАБОТЯТ НА ОТКРИТО
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BE
A WINNER
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BE A WINNER
The most important thing
for each company is to be
profitable, to achieve success
and public recognition.
It is a privilege for us to help
you be effective and meet the
requirements and expectations
of your customers.

БЪДИ ПОБЕДИТЕЛ
Най-важното
за
всяка
компания
е
да
бъде
рентабилна, да постигне
успех и публично признание.

The key to your market
Ключът към вашия пазар

www.ctec-sz.com

Привилегия
за
нас
от
ЦИЕС е да Ви помогнем да
бъдете ефективни, за да
отговорите на изискванията
и очакванията на Вашите
клиенти.
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CTEC is accredited by the Bulgarian
Accreditation Service (BAS) according
to BDS EN ISO/IEC 17021 to perform
management
system
certification
according to the following international
standards:
● BDS ISO 9001 – quality management
system;
● ISO 14001 – environmental
management system;
● BS OHSAS 18001 – occupational
health and safety management system.
Management
Systems
Certification
Department at CTEC offers an accredited
certification for the greater part of the
fields included in the classification of
economic activities - NACE.BG-2008.
Certificates issued under accreditation of
the BAS are recognized in all European
countries.
Certification audits are carried out
by auditors with proven competence,
members of the international organization
of certified auditors (IRCA).
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MANAGEMENT

SYSTEMS CERTIFICATION

ЦИЕС е акредитиран от Българската служба за
акредитация (БСА) съгласно БДС EN ISO/IEC 17021 да
извършва сертификация на системи за управление по
следните международни стандарти:
● ISO 9001 - системи за управление на качеството;
● ISO 14001 - системи за управление на околната среда;
● BS OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и
безопасността при работа.
Отделът за Сертификация на системи за управление
към ЦИЕС предлага акредитирана сертификация за поголямата част от областите, включени в класификацията
на икономическите дейности - NACE.BG-2008.
Издадените сертификати под акредитация на БСА са
признати във всички европейски страни.
Сертификационните одити се извършват от одитори с
доказана компетентност, членове на международната
организация на сертифицираните одитори (IRCA).

СЕРТИФИКАЦИЯ

НА СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ
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ENERGY EFFICIENCY AUDITS OF BUILDINGS
AND “A” OR “B” CATEGORY CERTIFICATION
CTEC is registered in the public register of
the Sustainable Energy Development Agency
(SEDA) for performing energy efficiency
audits and certification of buildings according
to art.23, paragraph 4 of the Law on Energy
efficiency.
After the auditing procedure CTEC certifies
buildings with A or B category for the relevant
class of energy consumption.
ENERGY EFFICIENCY AUDITS OF
INDUSTRIAL SYSTEMS
CTEC is registered in the public register of the
SEDA for carrying out energy efficiency audits
of industrial systems according to art.34,
paragraph 4 of the Law on Energy efficiency.
Mandatory audit for energy efficiency applies
to every industrial system with annual energy
consumption over 3000 MWh. The audit is
carried out at least once every three years.
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ENERGY

EFFICIENCY

ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ
КАТЕГОРИЯ А ИЛИ Б
ЦИЕС е вписан в публичния регистър на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие
(АУЕР) за обследване и сертифициране на
сгради по чл.23, ал.4 от Закона за енергийната
ефективност.
След обследване ЦИЕС издава сертификат на
сгради с категория А или Б за съответен клас на
енергопотребление.
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ
ЦИЕС е вписан в публичния регистър на УЕР за
обследване на промишлени системи по чл.34,
ал.4 от Закона за енергийната ефективност.
На задължително обследване за енергийна
ефективност подлежи всяка промишлена
система с годишно потребление на енергия
над 3000 МWh. Обследването се извършва наймалко веднъж на всеки три години.

ЕНЕРГИИНА
Й

ЕФЕКТИВНОСТ
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CTEC is a body for technical supervision of highrisk equipment. License № 374/23.05.2007
issued by the SAMTS according to art.34a,
paragraph 1, item 1 of the Law on Technical
Requirements for Products.
CTEC carries out technical supervision of the
following high-risk equipment:
● lifting equipment;
● stationary boilers;
● refrigerant receivers;
● pipelines for steam and hot water;
● gas equipment and installations;
● elevators;
● hoists;
● rope lines and ski lifts;
● etc.
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TECHNICAL

SUPERVISION OF HIGH-RISK EQUIPMENT

ЦИЕС е орган за технически надзор на съоръжения с повишена
опасност. Лицензия № 374/23.05.2007, издадена от ДАМТН по
чл. 34а, ал.1, т.1 от ЗТИП.
Осъществява технически надзор на следните съоръжения с
повишена опасност:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

повдигателни съоръжения;
стационарни котли;
съдове под налягане;
съдове за хладилни уредби;
тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
газови съоръжения и инсталации;
асансьори;
подемници;
въжени линии и ски влекове;
други.

ТЕХНИЧЕСКИ

НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С
ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
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Type A Inspection Body at CTEC is accredited by the BAS in
accordance with the requirements of BDS EN ISO/IEC 17020.
The main directions of the activity of the Type A Inspection
Body arise from the provisions of the Law on Health and
Safety at Work, Law on Child Protection and consists of
control of new or operating sites and facilities.
The scope of accreditation is:
● children’s playgrounds located outdoors and indoors;
● electrical installations and equipment to and over 1000 V;
● electrical safety equipment;
● physical parameters (noise, vibration, lighting, microclimate,
ventilation and air conditioning installations);
● chemical agents in the air of working environment;
● non-toxic dust in the air of working environment and free
crystalline silica.
Type A Inspection Body is an independent party. Its staff
is not involved in the design, development, manufacture,
supply, installation, use and maintenance of the controlled
objects.
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TYPE A

INSPECTION BODY

Органът за контрол от вида А е акредитиран от БСА в
съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020.
Основните насоки в дейността на Органа за контрол от вида
А (ОКА) произтичат от нормативната уредба по Закона за
здравословни и безопасни условия на труд и Закона за закрила
на детето. Изразяват се в контрол на нови или в експлоатация
обекти и съоръжения.
Обхватът на акредитация е:
● детски площадки за игри, разположени на открито и на
закрито;
● електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V;
● електрозащитни средства;
● физични фактори (шум, вибрации, изкуствено осветление,
микроклимат, вентилационни и климатични инсталации);
● химични агенти във въздуха на работна среда;
● нетоксични прахове във въздуха на работна среда и свободен
кристален силициев диоксид.
ОКА е независима страна. Персоналът на органа не участва в
проектирането, разработването, производството, доставката,
монтирането, използването и поддръжката на контролираните
обекти.

ОРГАН

ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А
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VOCATIONAL TRAINING CENTER (VTC)
Licence No. 200812605 issued by NAVET.
VTC organizes and carries out trainings for
acquiring professional qualification or part of
the profession.
VTC organizes courses for:
● qualification according to the regulation;
● instructions for safety operation of highrisk equipment;
● qualification groups on electrical safety;
● responsible persons and coordinator
for health and safety conditions at work.
BUSINESS TRAINING CENTER (BTC)
CTEC organizes specialized trainings and
seminars in the field of its competences:
New Approach Directives, CE marking,
conformity assessment, etc. The center also
works under Human Resources Development
Operational Programme.
BTC organizes individual trainings at the
applicant’s location.
Excellent facilities for practical training
on professions, highly qualified lecturers
and modern, equipped with audio-visual
techniques rooms are prerequisites for your
comfort on the ladder of success.
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TRAINING

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)
Лицензия №200812605, издадена от НАПОО. Организира
и провежда обучения за придобиване на квалификация
по професия или част от професия.
ЦПО организира курсове за:
● правоспособности, съгласно нормативната уредба;
● инструктажи за безопасна експлоатация на съоръжения
с повишена опасност;
● квалификационни групи по електробезопасност;
● длъжностни лица и координатори по ЗБУТ.
БИЗНЕС ШКОЛА
Организира специализирани обучения и семинари в
сферата на своите компетенции: Директиви от Нов
подход, СЕ маркировка, оценяване на съответствие и др.
Работи и по OП “Развитие на човешките ресурси“.
Предлага индивидуални обучения на място при заявителя.
Добрата база за практическо обучение по професии,
висококвалифицирания лекторски състав и модерните,
снабдени с аудиовизуална техника зали са предпоставка
за Вашия комфорт по стълбичката на успеха.

ОБУЧЕНИЯ
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Corporate clients of the CTEC

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ НА ЦИЕС

НА ТЕБ, НАШИЯ КЛИЕНТ, ДЪЛЖИМ УСПЕХА СИ!
Благодарение на ТЕБ постигнахме много. Учихме се от ТЕБ и бавно надграждахме
услугите си, в зависимост от твоите потребности. Не спирахме да четем и да
се информираме за актуалните промени в законовите изисквания, за да ти бъдем
полезни със знания и компетентност.
За 10 години създадохме и утвърдихме “ЦИЕС” като уникална компания, лидер в
качеството на предлаганите услуги.
Чакат ни много и различни предизвикателства. Уверени сме в бъдещето и сме
силни, защото имаме ТЕБ, нашия клиент.
Благодарим ти за доверието и лоялността!
Желаем ти успех и те очакваме,
		

ЗАЩОТО НИЕ СМЕ КЛЮЧЪТ КЪМ ТВОЯ ПАЗАР!

Инж. Благовеста Шинева
Управител, ЦИЕС ЕООД
TO YOU – OUR CLIENT – WE OWE OUR SUCCESS!
Thanks to YOU we have achieved a lot. We have learned from YOU and slowly upgraded
our services depending on your needs. We have not stopped reading and being informed
about current changes in the legal requirements to be helpful with our knowledge and
competence.For 10 years we have created and established CTEC as an unique company,
a leader in the quality of the offered services.
We will face many different challenges. We are confident in the future and we are strong
because we have YOU, our customer.
Thank you for your trust and loyalty!
We wish you success and welcome you,
		

BECAUSE WE ARE THE KEY TO YOUR MARKET!

					

Eng. Blagovesta Shineva
		
Manager, CTEC Ltd.

“Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД
Стара Зaгора 6000, ул. ”Индустриална” 2, ет. 4
тел.: 042 620 368, факс: 042 602 377

ctec@ctec-sz.com, www.ctec-sz.com
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