
Сертификат рег. № 44 100 14 32 0004

Доклад от одит № 35923 0175

Доставка и търговия на: Ламарина горещовалцувана, студеновалцувана, на листове и рулони, с или без покритие; 
Горещовалцувани профили от конструкционна стомана; Горещовалцувани профили и пръти от конструкционна стомана 
ъглови, плоски, квадратни и кръгли с общо предназначение; Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции;
Метални фибри за армиране на бетон; Студенообработени заварени конструкционни кухи профили ; Тръби от нелегирана
стомана подходящи за свързване чрез заваряване и с резба, със или без покритие; Прецизни стоманени тръби; Заварени
стоманени тръби за работа под налягане; Тръби стоманени безшевни с общо предназначение или за работа под налягане; 
Други метални продукти с общо предназначение; Тел стоманен нисковъглероден кръгъл с общо предназначение със или 
без цинково покритие;  Метизни изделия; Термоизолоционни панели.
Производство и продажба на: Студенообработени заварени конструкционни кухи профили; Тръби от нелегирана 
стомана подходящи за свързване чрез заваряване и с резба, без покритие; Прецизни стоманени тръби; Заварени 
стоманени тръби за работа под налягане; Студеноформувани стоманени профили; Метални профили за конструкции 
за системи от гипсови плоскости; Метални окачващи и свързващи компоненти; Разкроени листове и ленти; Заварени
мрежи за армиране на стоманобетонни конструкции; Арматурни заготовки от изправена кангална заваряема 
армировъчна стомана, прави и огънати пръти с мерна дължина; Армировъчни изделия, съдържащи заварени 
съединения; Покривна ламарина; Оградна мрежа от верижно свързан стоманен тел

.

   

Валиден до 2026-03-11

Първоначална сертификация 2008

Валиден от 2023-03-12

поддържа система за управление съгласно ISO 9001 : 2015 и подлежи на оценка на съответствие в

рамките на 3-годишния срок на валидност на сертификата.

ХЪС ООД
ул. Пловдив - Север 64 А
4027 Пловдив
България  

с местоположения съгласно приложението 

Област на приложение

Сертифициращ орган на
TÜV NORD CERT GmbH

Пловдив,     2023-03-10

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

С Е Р Т И Ф И К А Т

В резултат на проведения одит и оценка, както и на основание на решение за сертификация съгласно

ISO/IEC 17021-1:2015, сертифициращият орган TÜV NORD CERT GmbH потвърждава, че организацията

ISO 9001 : 2015

на система за управление съгласно



към сертификат рег. №
съгласно ISO 9001 : 2015

44 100 14 32 0004
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44 100 14 32 0004-003 ХЪС ООД
ул. Индустриална № 1
3600 Лом
България

Производство и продажба на: Студенообработени заварени 
конструкционни кухи профили; Тръби от нелегирана стомана
подходящи за свързване чрез заваряване и с резба, без 
покритие; Прецизни стоманени тръби; Заварени стоманени
тръби за работа под налягане

44 100 14 32 0004-002 ХЪС ООД
Околовръстен път
Западна дъга
4000 Пловдив
България

Производство и продажба на: Арматурни заготовки от изправена 
кангална заваряема армировъчна стомана, прави и огънати пръти 
с мерна дължина

44 100 14 32 0004-001 ХЪС ООД
ул. Пловдив - Север 64 А
4027 Пловдив
България

Доставка и търговия на: Ламарина горещовалцувана, студеновалцувана, 
на листове и рулони, с или без покритие; Горещовалцувани профили от 
конструкционна стомана; Горещовалцувани профили и пръти от 
конструкционна стомана ъглови, плоски, квадратни и кръгли с общо 
предназначение; Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции; 
Метални фибри за армиране на бетон ; Студенообработени заварени 
конструкционни кухи профили; Тръби от нелегирана стомана подходящи
за свързване чрез заваряване и с резба, със или без покритие; Прецизни
стоманени тръби ; Заварени стоманени тръби за работа под налягане; 
Тръби стоманени безшевни с общо предназначение или за работа под 
налягане; Други метални продукти с общо предназначение; Тел 
стоманен нисковъглероден кръгъл с общо предназначение със или 
без цинково покритие;  Метизни изделия; Термоизолоционни панели.
Производство и продажба на: Студеноформувани стоманени профили; 
Метални профили за конструкции за системи от гипсови плоскости; 
Метални окачващи и свързващи компоненти; Разкроени листове и
ленти; Заварени мрежи за армиране на стоманобетонни конструкции; 
Покривна ламарина; Оградна мрежа от верижно свързан стоманен тел

Област на приложениеСертификат рег. № Местоположение

ХЪС ООД
ул. Пловдив - Север 64 А
4027 Пловдив
България  
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П Р И Л О Ж Е Н И Е
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44 100 14 32 0004-006 ХЪС ООД
бул. Илиянци № 119 
1220 София
България

44 100 14 32 0004-005 ХЪС ООД
бул. Илиянци № 64 
1220 София
България

Производство и продажба на: Арматурни заготовки от 
изправена кангална заваряема армировъчна стомана, 
прави и огънати пръти с мерна дължина. Армировъчни
изделия, съдържащи заварени съединения

44 100 14 32 0004-004 ХЪС ООД
ул. Матей Стойков № 3 
7000 Русе
България

Търговска дейност с: Ламарина горещовалцувана, 
студеновалцувана, на листове и рулони, с или без покритие; 
Горещовалцувани профили от конструкционна стомана; 
Горещовалцувани профили и пръти от конструкционна стомана 
ъглови, плоски, квадратни и кръгли с общо предназначение; 
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции; 
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили; 
Тръби от нелегирана стомана подходящи за свързване чрез 
заваряване и с резба, със или без покритие; Прецизни 
стоманени тръби; Заварени стоманени тръби за работа под 
налягане; Тръби стоманени безшевни с общо предназначение 
или за работа под налягане; Други метални продукти с общо 
предназначение.
Производство и продажба на: Заварени мрежи за армиране 
на стоманобетонни конструкции
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Търговска дейност с: Ламарина горещовалцувана, 
студеновалцувана, на листове и рулони, с или без покритие; 
Горещовалцувани профили от конструкционна стомана;
Горещовалцувани профили и пръти от конструкционна стомана 
ъглови, плоски, квадратни и кръгли с общо предназначение;
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции; 
Метални фибри за армиране на бетон; Студенообработени 
заварени конструкционни кухи профили; Тръби от нелегирана 
стомана подходящи за свързване чрез заваряване и с резба, 
със или без покритие; Прецизни стоманени тръби; Заварени
стоманени тръби за работа под налягане; Тръби стоманени 
безшевни с общо предназначение или за работа под налягане; 
Други метални продукти с общо предназначение 

към сертификат рег. №
съгласно ISO 9001 : 2015

44 100 14 32 0004

Област на приложениеСертификат рег. № Местоположение

ХЪС ООД
ул. Пловдив - Север 64 А
4027 Пловдив
България  

П Р И Л О Ж Е Н И Е



44 100 14 32 0004-008 ХЪС ООД
Западна промишлена зона 
9000 Варна 
България
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44 100 14 32 0004-007 ХЪС ООД
кв.Кремиковци - Ботунец 
1849 София
България

Търговска дейност с: Ламарина горещовалцувана, 
студеновалцувана, на листове и рулони, с или без покритие; 
Горещовалцувани профили от конструкционна стомана; 
Горещовалцувани профили и пръти от конструкционна стомана
ъглови, плоски, квадратни и кръгли с общо предназначение; 
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции; 
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили; 
Тръби от нелегирана стомана подходящи за свързване чрез 
заваряване и с резба, със или без покритие; Прецизни 
стоманени тръби; Заварени стоманени тръби за работа под 
налягане; Тръби стоманени безшевни с общо предназначение
или за работа под налягане ; Други метални продукти с общо 
предназначение.
Производство и продажба на: Арматурни заготовки от изправена
кангална заваряема армировъчна стомана, прави и огънати 
пръти с мерна дължина

Търговска дейност с: Ламарина горещовалцувана, 
студеновалцувана, на листове и рулони, с или без покритие; 
Горещовалцувани профили от конструкционна стомана; 
Горещовалцувани профили и пръти от конструкционна стомана 
ъглови, плоски, квадратни и кръгли с общо предназначение; 
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции; 
Метални фибри за армиране на бетон; Студенообработени
заварени конструкционни кухи профили; Тръби от нелегирана 
стомана подходящи за свързване чрез заваряване и с резба, 
със или без покритие ; Прецизни стоманени тръби; Заварени 
стоманени тръби за работа под налягане; Тръби стоманени 
безшевни с общо предназначение или за работа под налягане; 
Други метални продукти с общо предназначение 
Производство и продажба на : Разкроени листове и ленти; 
Покривна ламарина
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към сертификат рег. №
съгласно ISO 9001 : 2015

44 100 14 32 0004

Област на приложениеСертификат рег. № Местоположение

ХЪС ООД
ул. Пловдив - Север 64 А
4027 Пловдив
България  

П Р И Л О Ж Е Н И Е
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Сертифициращ орган на

TÜV NORD CERT GmbH

Край на списъка

Пловдив, 2023-03-10

44 100 14 32 0004-009 ХЪС ООД
Квартал Сарафово 
8016 Бургас 
България

Търговска дейност с: Ламарина горещовалцувана, 
студеновалцувана, на листове и рулони, с или без покритие; 
Горещовалцувани профили от конструкционна стомана; 
Горещовалцувани профили и пръти от конструкционна стомана
ъглови, плоски, квадратни и кръгли с общо предназначение; 
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции; 
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили; 
Тръби от нелегирана стомана подходящи за свързване чрез 
заваряване и с резба, със или без покритие; Прецизни стоманени 
тръби ; Заварени стоманени тръби за работа под налягане; 
Други метални продукти с общо предназначение 
Производство и продажба на: Арматурни заготовки от изправена 
кангална заваряема армировъчна стомана, прави и огънати 
пръти с мерна дължина
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към сертификат рег. №
съгласно ISO 9001 : 2015

44 100 14 32 0004

Област на приложениеСертификат рег. № Местоположение

ХЪС ООД
ул. Пловдив - Север 64 А
4027 Пловдив
България  

П Р И Л О Ж Е Н И Е
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