
Сертификат BG19/871328

Системата за управление на

Софарма Трейдинг АД
ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет. 13, 1756 София, България

Този документ е автентичен електронен сертификат, който може да бъде използван само за бизнес
цели на Клиента. Разрешава се принтиране на електронния сертификат, като принтираните
сертификати ще се считат за копие. Този документ се издава от Компанията в съответствие с
Общите условия на сертификационния процес на SGS, налични в Общи условия | SGS. Обръща се
внимание на клаузите за ограничаване на отговорността, обезщетение и юрисдикция, съдържащи
се в тях. Този документ е защитен с авторски права и всяка неразрешена промяна, подмяна или
фалшификация на съдържанието или външния му вид е незаконна.
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е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на
ISO 14001:2015
За следните дейности
Търговия на едро и дистрибуция на лекарствени продукти, в т.ч. радиофармацевтици
(включително радионуклеидни комплекти), медицински изделия, санитарно-хигиенни
материали, хранителни добавки и детски храни, биопродукти, козметични продукти,
продукти за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, в съответствие с Добрата
Дистрибуторска практика. Услуги по преддистрибуция, включващи логистика, съхранение и
дистрибуция на продукти за клинични изпитвания. Търговия с медицинска апаратура и
оборудване. Сервизно обслужване на апаратура за клинична диагностика. Ритейл услуги
към аптеки

Този сертификат е валиден от  01 август 2022 до 31 юли 2025 и остава валиден при задоволителни
резултати от контролни проверки.
Издание 2. Сертификацията е от  01 август 2013.
Сертифицираните дейности, извършвани от допълнителни обекти, са изброени на следващите
страници

Подписи

"МЕГАПАРК Бизнес център, етаж 6, офис С, бул. Цариградско шосе 115Г, 1784 София, България "
СЖС България ЕООД

t + 359 2 9 10 15 - www.sgs.bg



Сертификат BG19/871328, продължение

Софарма Трейдинг АД

ISO 14001:2015

Този документ е автентичен електронен сертификат, който може да бъде използван само за бизнес
цели на Клиента. Разрешава се принтиране на електронния сертификат, като принтираните
сертификати ще се считат за копие. Този документ се издава от Компанията в съответствие с
Общите условия на сертификационния процес на SGS, налични в Общи условия | SGS. Обръща се
внимание на клаузите за ограничаване на отговорността, обезщетение и юрисдикция, съдържащи
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Издание 2

Обекти
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