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В ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО

Валер Кантарели и Джироламо Фризина 

посещават множество български фирми 

и изнасят лекции по TQM и HRM пред 

висши мениджъри в София и във Варна.

Анастас Кехайов и Валер Кантарели 

водят семинар по TQM пред мениджъри 

от Милано. След семинара те двамата 

решават да започнат съвместен бизнес

През септември 1988 г. са внесени документите, 

но чак на 10.09.1990 г. Софийският градски съд 

вписва по Указ 56/1989 смесената фирма Алфа 

Куолити Интернешънъл ООФ. Равноправни 

съуправители са доктор Джироламо Фризина                   

и доцент Анастас Кехайов. Доминиращият дял 

в уставния капитал е на бългаския съдружник

Запознава се с Валер Кантарели, бивш 

директор по качеството на Режия Рено                 

и два пъти президент на AFCIQ и EOQ

Анастас Кехайов търси партньорство

за развитието на TQM в България и 

кореспондира с д-р Джозеф Джуран.

НАЧАЛНИТЕ СТЪПКИ

1990

РЕГИСТРАЦИЯТА

Началото



1991 1994

СИЛНОТО НАЧАЛО

Алфа Куолити отваря десет офиса в цялата 

страна и е привлякла над 40 души персонал. 

Иновационният маркетинг, стратегическото 

планиране, пазарно-продуктовите профили и 

организационното проектиране са флагмани 

в обучителното и консултанрско портфолио 

Алфа Куолити е един от първите в 

България консултанти по въвеждане на 

системи за управление ISO 9001 (1994 г.) 

и на интегрирани системи за управление 

ISO 9001 – ISO 14001  (1996 г.)

Алфа Куолити инициира и е изпълнител на 

мащабни диагностично-транформационни 

проекти във водещи индустриални фирми.

Тя улеснява модернизацията на фирмите 

и вписването им в новата пазарна среда

ПЪРВИ В ISO 9001 И ISO 14001

1997

РАЗГРЪЩАНЕ

Поставяне на основите



2000 2004

АЛФА-СЕРТ

На 16.07.2010 г. AQ Cert получава от  ИА БСА 

акредитация да сертифицира системи ISO 9001

Публичните и фирмени обучения вече са 

съвсем самостоятелно бизнес направление.

Алфа Куолити е създателят на първия 

български орган за сертификация на 

системи за управление – Алфа Серт

НАПРАВЛЕНИЕ „ОБУЧЕНИЯ“

2008

AQ CERT /АЙ КЮ СЕРТ/

Трикратно бива разширено тематичното 

портфолио и Алфа Куолити се утвърждава 

като лидер в обученията по мениджмънт

През 2008 г. се създава Ай Кю Серт /AQ Cert/ 

с цел получаване на акредитация от ИА БСА 

за сертификация на системи за управление

Създаване на дивизии



2011 2013

ОБРАТНО КЪМ КОРЕНИТЕ (LEAN)

ISO 14001 и BS OHSAS 18001 (днес ISO 

45001) се добавят към акредитацията през 

2013 г. Следват ги ISO 22000 и ISO/IEC 

27001 през 2015 г. и ISO 50001 през 2018 г. 

През 2016 г. и през 2018 г. Алфа Куолити 

създава първите в страната Лийн клубове 

за обмяна на опит и в тях активно членуват 

над 40 водеши индустриални предприятия

AQ CERT – РАЗШИРЕНИЕТО 

2015

ПАРТНЬОРСТВА

С поредица международни споразумения

са осигурени партньорски акредитации:

германска Dakks (2014 г.), чешка CIA и

американска ANAB (2018 г.), а също и

сертификации по ISO/IEC 20000-1, FSSC,

ISO 22000, ISO 28000 и ISO/TS 13485

Обученията и проектите за повишаване 

на производствената ефективност (Лийн 

производство, Индустриална логистика и 

Tотално качество) заемат ясно различима 

позиция в портфолиото на Алфа Куолити

Сертификация на системи за управление 

в Италия и Румъния (от 2015 г.), в Северна 

Македония (от 2018 г.) и в Сърбия (от 2020 г.)

Развитие на дивизиите



2018 2019

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ БЪЛГАРСКИ ОССУ

През 2019 г. Алфа Куолити и Ай Кю Серт  

решават да поемат по пътя на сливането. 

Започва и сега активно и успешно протича 

поетапна интеграция на процеси и ресурси

НАЧАЛО НА ОБЕДИНЕНИЕ

2020

ДНЕС

Днес имаме зад нас 30 годишна история и 

множество постижения, които могат да се 

опишат с числа, но най-важното е, че:

- имаме екип с уникални култура и ценности

- изключителен е фокусът към всеки клиент

- непрестанно подобряваме нашите процеси

- с клиентите ни е удоволствие да работим

- и горим от неутолима жажда за развитие!

След 10 години упoрита работа AQ Cert 

е най-големият орган за сертификация 

на системи за управление, който работи 

под своята собствена търговска марка                       

и е със 100% българска собственост

Обединеното портфолио от услуги и 

клиенти води до по-висока процесна и 

пазарна синергия, което допълнително 

укрепва фирмата и усилва позициите й

Обединение


