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нашите постижения

нашите национални награди

нашите клиенти

Консултант на годината, 2007

Специална награда на МРРБ 
(Национален конкурс „Бизнес 

дама 2008“)

Специална награда на ИСИ (Нацио-
нален конкурс „Жена предприемач  

и жена мениджър на 2010 г.)
Поздравително писмо 

от министъра на МРРБ

пазарджик,
ул. „Тодор Пенев“ 2
тел./факс 034 44 48 13, 0887 702 735, 0878 702 715
gyurdzheklieva@abv.bg

За 18-годишната история на фирмата:

› Над 1000 обекта, въведени в експлоатация – пове-
чето строежи I-ва и II-ра категория.

› Над 50 обекта, реализирани по оперативни програ-
ми, финансирани от ЕС.

› Над 350 000 м инфраструктурни мрежи, въведени 
в експлоатация - довеждащи и разпределителни газо-
проводи и водопроводи и електропроводи.

› Над 150 обследвания и паспортизация на същест-
вуващи сгради - промишлени, обществено-админи-
стративни, жилищни и съоръжения.



OUR INTERNATIONAL PARTNERS
EUROpEan FEdERatiOn OF EnginEERing COnsUltanCy 
assOCiatiOns (EFCA)

FidiC is thE intERnatiOnal FEdERatiOn OF COnsUlting EnginEERs. 
ITS mEmbERS ARE NATIONAL ASSOCIATIONS OF CONSuLTINg ENgINEERS.

http://www.efca.be

http://fidic.org

 is the only association for the engineering consultancy industry in Europe
 represents 25 professional associations from 25 European countries
 represents FIDIC in Europe
 The European engineering consultancy industry employs about 1 million staff
 generates more than EuR 150 billion annual turnover

Founded in 1913, FIDIC is charged with promoting and implementing the 
consulting engineering industry’s strategic goals on behalf of its member 
Associations and to disseminate information and resources of interest to its 
members. Today, FIDIC membership covers 97 countries of the world.B
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
НА АРХИТЕКТИТЕ 
И ИНЖЕНЕРИТЕ 
КОНСУЛТАНТИ (БААИК)

КонтаКти

1202 София, 
ул. „Струма“ 2 А, ет. 2
+359 2983 90 41, 
bacea@techno-link.com, 
www.bacea-bg.org

БААИК е учредена през 1999 г. 
и е единствената в България 
браншова организация на фирми-
те, упражняващи строителен 
надзор и консултантска дей-
ност в строителството. 

Обществената ангажираност 
на БААИК през всичките тези 
години я наложи като важен 
фактор в публичното простран-
ство заедно с останалите бран-
шови организации в областта 
на проектирането и строител-
ството. 

От септември 2000 г. БААИК 
е пълноправен член и предста-
вител на Международната 
Федерация на инженерите - кон-
султанти /FIDIC/ за България, 
а от месец май 2001г. - на Евро-
пейската Федерация на консул-
тантските асоциации /EFCA/. 

БААИК участва активно в меж-
дународните инициативи на 
двете организации. Чуждите  
партньори оказват целенасо-
чена помощ и съдействие за 
утвърждаване дейността на 
БААИК, както и за повишаване 
квалификацията на нейните чле-
нове. Асоциацията притежава 
официалните права за превод и 
разпространение на договорни-
те условия на FIDIC, с които ра-
ботят световните и европей-
ски финансови институции (Ев-
ропейски съюз, Световна банка, 
Европейската инвестиционна 
банка и др.) и които се ползват 
при подготовка на тръжните 
документи за мащабни проекти 
и в България. 

За

години 
БААИК е обучила 
по правилата на 
FIDIC 

над

служители
от различни 
институции 
и компании

Към 2017 г. членуват

юридически лица за 
строителен надзор 
и строителни консул-
тации

15 700 78

обучения

За последните 15 години БААИК 
е обучила по правилата на FIDIC 
над 700 служители от следни-
те институции и компании: 
ИА „Одит на средствата от 
ЕС”, Министерство на реги-
оналното развитие и благоу-
стройството, Министерство 
на околната среда и водите, 
Министерство на финансите, 
Министерство на транспор-
та, Сметна палата, Летище 
София, Ръководство „Въздушно 
движение”, Национална агенция 
за приходите, АЕЦ „Козлодуй”, 
ТЕЦ „Марица Изток 2”, НК „ЖП 
инфраструктура”, „Булгартран-
сгаз” ЕАД и др. 

струКтура

БААИК се ръководи от 11-чле-
нен Управителен съвет, Кон-
тролен съвет от трима члено-
ве и Председател, избирани от 
Общото събрание на асоциаци-
ята. 
Председател е инж. Мирослав 
Йорданов, управител на фирма 
„Бомбов Консулт” ЕООД. 
Той бе преизбран за втори три-
годишен мандат през октом-
ври, 2014 г.  

членове

Към началото на 2017 г. в БА-
АИК членуват 78 юридически 
лица, които държавата е опра-
вомощила да упражняват стро-
ителен надзор и консултантска 
дейност в строителството. 
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БААИК

Инж. Мирослав Йорданов, 
председател на БааИК 
и управител на 
„Бомбов Консулт“ Еоод

Miroslav YordAnov, 
dipl. Eng., BACEA President and CEo 
of „Bombov Consult“ Ltd.
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BULGARIAN ASSOCIATION 
OF CONSULTING 
ENGINEERS AND 
ARCHITECTS

COntaCt

Sofia 1202 
2А, Struma Str., fl. 2
+359 2983 90 41, 
bacea@techno-link.com, 
www.bacea-bg.org

The bulgarian Association 
of Consulting Engineers and 
Architects – bACEA was 
established in October 1999 and it 
is the only organization in bulgaria 
to bring together the companies 
exercising construction supervision 
and consultancy activity in the field 
construction.

The public activity of the 
Association through all these years, 
has made it a significant factor in 
the public space, along with other 
professional organizations in the 
area of design and construction.

Since September 2000, bACEA 
has been the only full member 
and representative for bulgaria 
of the International Federation 
of Consulting Engineers - FIDIC 
and also since may 2001, a 
full member of the European 
Federation of Consulting 

Engineering Associations - EFCA. 
bACEA participates actively in 
the international initiatives of both 
organizations. Foreign partners has 
provided their strong support for 
the recognition bACEA activities, as 
well as for the extension of  bACEA 
members’ qualifications. 

The Association holds the 
official rights for translation and 
distribution of the contractual 
terms of FIDIC used by world and 
European financial institutions (Eu, 
World bank, European bank for 
Reconstruction and Development, 
European Investment bank, etc.)  
These conditions of contract are 
also used in the preparation of 
tendering documents for major 
projects implemented in bulgaria 
as well.

For

years BACEA has 
organized trainings 
courses on FIDIC 
Conditions of 
Contract 

of more than

employees 
from different 
institutions.

15 700 78

tRainings

For the last fifteen years, bACEA 
has organised a great number 
of trainings courses on FIDIC 
Conditions of Contract of more than 
700 employees from the following 
institutions: Executive Agency ‘Audit 
of Eu Funds’, ministry of Regional 
Development and Public Works, 
ministry of Environment and Water 
of bulgaria, ministry of Finance, 
ministry of Transport, the bulgarian 
National Audit Office, Sofia Airport, 
Air Navigation management, the 
National Revenue Agency, Kozloduy 
NPP, ‘TPP maritsa East 2’ EAD, 
the National Railway Infrastructure 
Company, ‘bulgartransgas’ EAD 
and others. 

stRUCtURE 

bACEA is managed by a 
managing board of 11 Directors, 
Supervision body of 3 members 
and a President, all elected by 
the general Assembly of the 
Association.

The President of bACEA is miroslav 
Yordanov, Dipl. Eng., CEO of 
‘bombov Consult’ EOOD, Varna. 

mEmbERs

To the beginning of 2017, bACEA 
has 78 member companies, 
authorised by the State to exercise 
construction supervision and 
consultancy activity in the field of 
construction. 
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To 2017, BACEA has 

 member companies, 
exercising construction 
supervision and 
consultancy activity in the 
field of construction.
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„БОМБОВ КОНСУЛТ“ ЕООД

„БОМБОВ КОНСУЛТ“ ЕООД е съз-
дадена през 1992 г. с централен 
офис във Варна и клон в индус-
триалната зона на Девня. Дру-
жеството предлага консултант-
ски услуги и строителен надзор 
в областта на промишленото 
строителство, инфраструктурни 
обекти, жилищни и обществено-
обслужващи сгради и други.  

Предлагаме консултантски 
услуги и упражняване на стро-
ителен надзор при изграждане 
на химически заводи, циментови 
заводи, хидротехническо стро-
ителство, хидромелиоративно 
строителство, хотелски и вакан-
ционни селища, жилищни ком-
плекси, енергийни обекти в т.ч. 
топлоцентрали, електрически 
мрежи и централи, халета, ханга-
ри, складове, силози, промишлени 
сгради и съоръжения, мостове, 
пътища, благоустройствени 
обекти и други. 

Сертифицирани сме по ISO 
9001: 2008; ISO 14001: 2004; OHSAS 
18001:2007 с обхват на сертифи-
кацията: оценка за съответстви-
ето на инвестиционни проекти 
със съществените изисквания 
към строежите; строителен над-
зор и подготвяне на технически 
паспорти; консултантски услуги.

Работим с екип от 44 квали-
фицирани, правоспособни и с 
доказан професионализъм спе-
циалисти в проектирането и 
строителството като архите-
кти, проектанти, конструктори, 
строителни, машинни и електро 
- инженери, геодезисти и други, 

като голяма част от тях са 
хабилитирани лица. Всичките ни 
специалисти са с висше техниче-
ско образование и богат профе-
сионален опит в проектирането 
и строителството на много и 
различни по вид строежи в стра-
ната и чужбина.

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
НА ДРУЖЕСТВОТО Е:

›  подготовка на предпроектни 
и прединвестиционни проуч-
вания;

›  изготвяне на инвестиционни и 
технически проекти;

›  обследване на строежи; 

›  изготвяне на оценка за съот-
ветствието на инвестицион-
ни проекти;

›  упражняване на строителен 
надзор;

›  подготовка на технически 
паспорти.

Наред с това нашите специали-
сти са готови да използват от-
личните си познания в областта 
на относимите към строител-
но-инвестиционната дейност 
закони и наредби за предоставя-
не на консултантски услуги. От 
момента на закупуване на имота 
през целия процес на строи-
телството, включително и при 
промяна на предназначение на 
съществуващи сгради, до въвеж-
дането му в експлоатация. Вие 
получавате комплексни решения, 
отговарящи на очакванията ви, 
заложени в проекта и облечени в 
законовата рамка.  

Инсталацията e инвестиция на Italcemеnti group и в момента е 
собственост на един от най-големите производители на цимент в 
света – Heidelberg Cement group. Обектът представлява обновяване 
на съществуващия циментов завод посредством изграждане на нова 
линия, използваща сух способ на производство с капацитет 
4000 тона клинкер на денонощие. Проектът значително допринася за 
устойчивото развитие на местно и национално ниво поради намале-
ната консумацията на въглища и вода, по-малко емисии на СО2 и  SO2 
в атмосферата и употребата на алтернативно гориво като биома-
си и битови отпадъци (RDF). В изграждането на завода участват по-
вече от 130 компании и над 4000 човека от различни националности. 
При строителството са вложени 8000 т. метална конструкция, 280 
т. тръби, 600 км кабели, 24 992 кв.м топлоизолация, 6800 т. машини и 
оборудване и други.

The new installation is an investment of Italcementi group and currently it is a 
property of the one of the world’s top cement producer - Heidelberg Cement 
group. The project involved modernization of the existing cement plant 
by construction of a new production line and converting to dry production 
process. The actual production capacity of the new line exceeds the designed 
4 000 tons of clincer per day. The project’s benefits to the local and national 
economy are numerous: reduced consumption of fossil fuels and water, lower 
emissions of СО2 and  SO2 in the atmosphere as well as utilizing alternative 
fuel, including RDF (refuse derived fuel) and biomass fuel. more than 130 
companies and 4 000 people from different nationalities were involves in the 
new line construction. 8 000 t. of steel structure, 280 t of pipelines, 600 km 
cables, 24 992 m2 thermal insulation, 6 800 t of machines and equipment, etc. 
were used on site

Италианската компанията SOL е сред най-големите про-
изводители на промишлени и медицински газове в Европа. 
Заводът е построен на територията на химическото пред-
приятие „Агрополихим“. Инсталацията използва отпадните 
газове от дейността на „Агрополихим“ за производство на-
кислород, азот, аргон, СО2, както за местния пазар, така и за 
износ. Новият завод е инвестиция и собственост на един от 
най-големите производители на промишлени и медицински 
газове в Европа – SOL group.

SOL group is one of the largest producers of technical and medical 
gases in Europe. The plant in bulgaria was built in the industrial 
zone of Devnya town (near Varna) on the territory of Agropolichim 
Chemical Plant. The new installation utilizes the waste gases 
generated from Agropolichim’s chemical production to manufacture 
oxygen, nitrogen, argon and other gases for the domestic and 
foreign market. It consists of installation for air separation, cooling 
towers and new open storage area. The total area of the plant is 11 
740 sq.m

   “Реконструкция и модерниза-
ция на инсталация за произ-
водство на клинкер и цимент 
в завода на „Девня Цимент” 
АД. Заводът печели престиж-
ната награда Сграда на годи-
ната за 2014 г. и Инвеститор 
№1 за 2014 г.

Devnya Cement New Line 4000 
t/d project
The plant won the prestigious 
buILDINg OF THE YEAR 2014 
AWARD and INVESTOR OF THE 
YEAR 2014 AWARD

   Завод за производство на индустриални 
газове

КонтаКтИ:
гр. варна 9000
ул. „Ал. Дякович“ №45, ет. 3, 
офис 21
тел./факс: 052/ 602 113; 
052/602 115
мобилен тел.: 0888 284 751
www.bombovconsult.com
office@bombovconsult.com
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bOmbOV CONSuLT was established 
in 1992 with a head office in Varna 
and a bureau in the industrial zone 
of Devnya town. We offer consultant 
services and construction supervision 
in the field of industrial construction, 
infrastructure, residential and office 
buldings, etc. 

We specialize in consulting 
services and supervision in 
construction of chemical plants, 
cement plants, hydrotechnical and 
hydromeliorative projects, hotel 
complexes and holiday villages, 
residential complexes, energy 
projects, as well as power plants, 
stores, hangars, warehouses, silos, 
industrial buildings and equipment, 
bridges, roads, etc.

We are ISO 9001: 2008; ISO 14001: 
2004; OHSAS 18001:2007 certified 
by bureau Veritas. The scope of 
certifications are: Design compliance 
evaluation; Construction supervision 
and building’s technical dossier 
compilation; Consultancy

There are 44 qualified specialist in 
our team – architects, designers, civil, 
mechanical, electrical engineers, etc. 
With their rich working experience, 
they can provide legal and practical 
advice to match the requirements of 
the design as well as to guide you in 
the complex world of law.

OuR SCOPE OF WORK IS:

›  Prior-to-design and pre-investment 
research

›  Investment design  

›  Structures adequacy investigation 
and assessment

›  Design compliance evaluation 

›  Construction supervision

›  building’s technical dossier 
compilation

To fulfill our role as a consultant 
and construction supervisor 
we are responsible for legally 
commencing the construction on 
site, fully controlling the construction 
process, both documentation 
and construction works and 
commissioning.

BoMBov ConSULT

ConTACT
varna 9000
45 Al. Dyakovich str., fl. 3, 
office 21
tel./fax: +359 52 602 113; +359 
52 602 115
mobile: +359 888 284 751
www.bombovconsult.com
office@bombovconsult.com

   Като дългогодишен партньор на „Солвей 
Соди“ АД ние работим по всички инвестицион-
ни програми на тази международна компания, 
за да бъде достигнато производство на 
1 500 000 тона калцинирана сода годишно.

As a long-standing partner of Solvey Sodi, we 
are involved in all investment programs of this 
international company which aimed at reaching a 
production capacity of 1 500 000 tones of soda ash 
per year.

   Утаителен басейн “Падина“ е пречиствателно 
съоръжение за смесен поток отпадни води, 
който се експлоатира в съответствие с 
условията на „Солвей Соди“ АД – един от най-
големите производители на калцинирана сода 
в Европа. Съоръжението заема площ 1 150 000 
кв.м

Settling basin of “Padina” is a treatment facility 
for mixed waste water flow. The facility is exploited 
by Solvey Sodi – one of the top producers of soda 
ash in Europe. The total area of the facility is  
1 150 000 sq.m

   Сграда със смесено предназначение с три 
самостоятелни входа за жилищните части, 
подземен гараж, два магазина и кафене. 
РЗП 8050.20 кв.м

Residential building with combined designation – 
The building is 7-storey high with three separate 
entrances for the residential area and an 
underground carpark in one level. There are two 
shops and a coffee-bar on the ground floor. Total 
build-up area – 6 027.45 sq.m
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„КОНТРОЛ-ИНВЕСТ“ ЕООД

е лицензиран консултант за 
оценяване на съответствието 
на инвестиционните проекти 
и упражняване на строителен 
надзор за всички видове строежи, 
съгласно българското законода-
телство.

„Контрол Инвест“ ООД е осно-
вана през 1999 г. Седалището и 
офисът са в Пловдив, като фир-
мата разполага с действащ офис 
и в София. Вписана е в публичния 
регистър на лицата, извършващи 
обследване за енергийна ефек-
тивност и сертифициране на 
сгради, изготвяне на оценка на 
съответствие на инвестицион-
ните проекти и изготвяне на 
оценки за енергийни спестявания.

 Дружеството разполага и със 
специалисти независими оцени-
тели и притежава сертификат 
на Дружество на независим оце-
нител за оценка на недвижими 
имоти, машини и съоръжения, 
търговски предприятия и взема-
ния от Камара на независимите 
оценители в България (КНОБ).

„Контрол-Инвест“ изпълнява 
следните дейности: оценка на 
съответствието на проектната 
документация със съществените 
изисквания към строежа; строи-
телен надзор по време на стро-
ителството; инвеститорски 
контрол; изпълняване на функция-
та координатор по безопасност 
и здраве; обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране 
на сгради; обследване на тех-

ническите характеристики на 
сгради и изготвяне на техниче-
ски паспорти; оценка на недви-
жими имоти, машини и съоръже-
ния, търговски предприятия и 
вземания.

„Контрол-Инвест“ разполага 
със списъчен състав от над 70 
специалисти от различни спе-
циалности, което е гаранция за 
бързото и професионално ре-
шаване на въпросите и пробле-
мите, възникнали по време на 
проектирането и изпълнението 
на строителството.

Фирмата е член на БААИК, 
FIDIC, EFCA. Има изградена 
интегрирана система за упра-
вление, включваща Система за 
управление на качеството - в 
съответствие с БДС EN ISO 
9001:2008, Система за управле-
ние на околната среда - БДС 
EN ISO 14001:2004 и Система за 
управление на здравословните 
и безопасни условия на труд bS 
OHSAS 18001:2007. 

В своята дългогодишна исто-
рия, благодарение на високия си 
професионализъм и лоялност към 
клиента, фирмата е извършила 
оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти, ин-
веститорски контрол и строи-
телен надзор на над 1000 различ-
ни обекта на територията на 
страната и региона.

КонтаКтИ:
офис Пловдив, 
ул. „Булаир“ 26, тел. 032/65 
32 49, 62 20 21, факс 
032/65 33 15
офис София, 
ул. „Ф. Ж. Кюри“ 19, бл.1, 
ет.2, ап.2, 
тел. 0888 708 251 
office@kontrol-invest.com, 
www.kontrlol-invest.com

ConTroL-InvEST LTd.

“CONTROL-INVEST”Ltd. was founded in 
1999. Its seat and office of management 
is in the city of Plovdiv, having also 
another office, located in the city of 
Sofia.

The company has been entered 
in the Public Register of the persons, 
authorized to execute investigations 
for energy effectiveness and buildings 
certification, preparation of evaluations 
of confromity of the investment projects 
and energy savings.

The company has at its disposal 
independent expert valuers and is a 
holder of a Certificate , issued by the 
Chamber of the Independent Valuers 
in bulgaria, with a scope of activity – 
evaluation of real estate properties, 
machinery and equipment, commercial 
enterprises and takings.

“CONTROL-INVEST” Ltd. offers the 
following services: evaluation of the 
conformity of the design documentation 
with the basic requirements for the 

construction; construction supervision 
during the process of the construction 
works; investment control; performing 
the function of a Health and Safety 
Co-ordinator; investigation for 
energy effectiveness and buildings 
certification; investigation for the 
technical characteristics of buildings 
and preparation of technical passports; 
evaluation of real estate properties, 
machinery and equipment, commercial 
enterprises and takings.

“CONTROL-INVEST”Ltd. enlists 
more than 70 experts with different 
field of expertise, which guarantees 
the prompt, efficient and professional 
solution of issues, arisen during the 
process of designing and execution 
of the construction. The company 
has been a member of the bulgarian 
Association of the Consulting  
Engineers and Architects, FIDIC, EFCA.

The company has developed an 
integrated management system, 

It is a licensed consultant in the field 
of the evaluation of the conformity of 
the investment projects and execution 
of construction supervision for all 
types of construction works under the 
Bulgarian legislation. 

ConTACT
office Plovdiv, 26 bulair St., fl.5
Tel: 032/65 32 49, 62 20 21
Fax:  032/65 33 15
office Sofia, 19 Frederic Joliot Curie 
St., building 1, fl.2, suite 2
Tel: +359 888 708 251 
office@kontrol-invest.com, 
www.kontrlol-invest.com

инж.Атанас Ангелов, 
собственик и управител

Atanas Angelov, 
Owner and Chief Executive 
manager

including Quality management System 
EN ISO 9001:2008, Environment 
management System EN ISO 
14001:2004 and Health and Safety 
management System bS OHSAS 
18001:2007.

For its history of long standing, due 
to the high professionalism and loyalty 
to customers, “ CONTROL-INVEST” Ltd. 
has performed evaluation of conformity 
of the investment designs, investment 
control and construction supervision 
for more than 1000 various projects 
throughout the territory of the country.

Оценка на съответствието и строителен надзор на първия 
високотехнологичен парк у нас „Научно-технологичен парк“

Evaluation of the conformity and construction supervision for the 
project: “Scientific Technological Park”

Строителен надзор на „Античен културно-комуника-
ционен комплекс „Сердика”

Construction supervision for “Ancient cultural and 
communication Complex SERDIKA
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“ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

“ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - Кър-
джали, е лицензирано дружество 
за консултантска и проектант-
ска дейност в областта на стро-
ителството. 

Регистрирано е през 2000 г. с 
централен офис в гр.Кърджали и 
клонове в София и Бургас.

Основните дейности на друже-
ството включват: упражняване 
на строителен надзор в проек-
тирането и строителството, ин-
веститорски контрол, оценки за 
съответствие на инвестиционни 
проекти, подготовка на предпро-
ектни и прединвестиционни 
проучвания, изготвяне на инвес-
тиционни и технически проекти 
(канализации, водопроводи, ПСОВ, 
ПСПВ, пътища и др.), тръжни 
документации, геодезически зас-
немания, доклади за ОВОС, оценки 
на недвижими имоти, машини и 
съоръжения, подготовка и упра-
вление на проекти по оперативни 
програми на Европейския съюз, 
техническо обследване на стро-
ежи, изготвяне на технически и 
енергийни паспорти.

В основния списък към лицен-
за на дружеството са включени 
повече от 50 експерти, от които 
25 на постоянни трудови догово-
ри, с богат професионален опит в 
областта на строителния надзор 
и инвеститорския контрол.

В нашите компетенции са обек-
ти на техническа инфраструк-

тура като депа за отпадъци и 
рекултивация на стари смети-
ща, изграждане на пътища и съ-
оръженията към тях - мостове, 
водостоци, подпорни стени на 
територията на цяла южна Бъл-
гария, реконструкция, разширя-
ване и изграждане на ВиК мрежи 
и съоръжения, ПСОВ, ПСПВ и др.; 
обекти, свързани с внедряване 
на мерки за енергийна ефектив-
ност; сгради с обществено и 
жилищно предназначение; спорт-
ни площадки, паркове и градини; 
възобновяеми енергийни източ-
ници и др.

Дружеството има договори 
за извършване на строителен 
надзор и консултантска дейност 
с много институции като: Ми-
нистерството на регионалното 
развитие и благоустройство, 
Министерство на околната сре-
да и водите, Министерство на 
образованието и науката, Минис-
терство на вътрешните рабо-
ти, Общини, множество банкови 
институции, частни инвестито-
ри и строителни фирми.

В дружеството се прилагат 
системи за управление на ка-
чеството ISO 9001 и ISO 14001.

Дружеството извършва дей-
ността си на територията на 
цялата страна и развива успеш-
но сътрудничество както  с  бъл-
гарски, така и с чуждестранни 
партньори.

КонтаКтИ:
6600 Кърджали
Ул. „Булаир” 4А
Тел/факс 0361 6 11 10
мобилен: 0887360504
nadia_petkova@abv.bg
www.ecoengineeringbg.com

ConTACT
Kardzhali 6600
4A bulair Str
phone/fax 0361 6 11 10
mobile: 0887360504
nadia_petkova@abv.bg
www.ecoengineeringbg.com

ECoEngInEErIng ltd
ECoEnGInEErInG Ltd Kardzhali is 
a licensed company for consulting 
and design services in the field of 
construction.

The company was registered in the 
year 2000 with a central office in the 
town of Kardzhali and branches in 
Sofia and burgas.

The main activities of the company 
include: exercising construction 
supervision on design and 
construction, investment control, 
compliance assessment of investment 
designs, preparation of feasibility 
and pre-investment studies, drafting 
of investment and technical designs 
(sewerage systems, water mains, 
wastewater treatment plants, drinking 
water treatment plants, roads, etc.), 
tender documentation, geodetic 
surveys, EIA reports, real estate, 
machinery and equipment valuations, 
preparation and management of 
projects under operational programs 
of the European union, technical 
survey of constructions, preparation of 
technical and energy passports.

The main license list of the 
company includes more than 50 
experts, 25 of whom on permanent 
labour contracts, with extensive 
experience in construction supervision 
and investor control.

Our competences cover projects 
of the technical infrastructure such as 
landfills and remediation of old landfill 
sites, construction of roads and the 
related facilities - bridges, culverts, 
retaining walls throughout the whole 
of southern bulgaria, reconstruction, 
expansion and construction of 
sewerage networks and facilities 
WWTP, WTP, etc.; projects related 
to the implementation of energy 
efficiency measures; buildings for 
public and residential use; sports 
playgrounds, parks and gardens; 
renewable energy sources etc.

The company has contracts 
for construction supervision and 
consulting with many institutions 
such as the ministry of Regional 
Development and Public Works, the 
ministry of Environment and Water, 
the ministry of Education and Science, 

собственик и управител
ИНЖ. НАДя ПЕТКОВА
магистър строителен 
инженер ВиК и магистър 
финанси

owner and manager
ENg. NADYA PETKOVA
master in civil engineering 
W&S and master in finance the ministry of Interior, municipalities, 

numerous banking institutions, private 
investors and construction companies.

The Company implements ISO 9001 
and ISO 14001 quality management 
systems.

The company operates throughout 
the country and cooperates 
successfully with both bulgarian and 
foreign partners.

Сграда по НПЕЕ - Димитровград

NEEP building - Dimitrovgrad

bridge accross Varbitsa river WWTP Kardzhali
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„ПЪТКОНСУЛТ 2000”ЕООД

Пътконсулт 2000 ЕООД е създа-
дено през 2000 г. Дейността му 
обхваща консултантски услуги и 
строителен надзор, проектиране, 
прединвестиционни проучвания.  
Притежава Удостоверение № 
ЛК-0278 за извършване на консул-
тантски услуги и сертификати по 
стандартите: ISO 9001, bS OHSAS 
18001и ISO 14001. Експертите в 
екипа имат опит при работа с 
договорни условия на ФИДИК - Чер-
вена и Жълта книга.

Екипи на фирмата са изпълнили 
супервизия на проекти, финансира-
ни от фондове на ЕС: програмите 
ФАР, ИСПА, САПАРД, ОПРР, Транс-
порт; от Банките ЕБВР и ЕИБ: 
Програма Транзитни пътища.

Възложители  на дейността ни 
са МРРБ, Агенция „Пътна инфра-
структура“, Министерство на 
транспорта, общини в България.

Проектите включват изгражда-
не, рехабилитация и реконструк-
ция на пътища, пътни мостове и 
съоръжения от републиканската 
пътна мрежа, общински пътища, 
улици и инженерни мрежи, отво-
днителни системи, корекции на 
речни легла и брегоукрепване, 
укрепване на свлачища.

оБЕКтИ, КонтролИранИ от фИр-
Мата:

› Нов мост на р. Дунав при Видин 
- Калафат и прилежащата инфра-
структура на българския бряг 
като подизпълнител на Консорци-

ум „Инжероп-Хай Пойнт Рендел“. 
Комплексът от съоръжения 
включва комбиниран пътен и 
железопътен мост, прилежаща 
инфраструктура - пътища и съо-
ръжения, жп линии, пътническа и 
товарна гара и др. › Учас-
тък от АМ „Марица”, финансиран 
от Световната банка - строи-
телство на 3.4 км магистрален 
тип подходен път към ГККП „Ка-
питан Андреево“.

›  програма ФАР: ТГС 
- ново строителство на подходен 
път Рудозем - граница с Гърция;
- път Плевен –Никопол, Славяново 
– Пордим, Ген.Тошево – граница с 
Румъния. 

› Програма   Транзитни пътища“ 
и ОПРР: рехабилитация и рекон-
струкция на пътища над 700 км, 
в т.ч. ремонтни работи на над 30 
големи моста и 5 пътни тунела.

› Път II-18 „Софийски околовръс-
тен път“ – два участъка от За-
падна дъга.

› Реконструкция на бул. „Бълга-
рия” в Пловдив.

› Строителен надзор на ВиК про-
екти: интегриран проект за во-
дния цикъл на град Троян, пречис-
твателна станция гр. Нови пазар, 
рехабилитация и реконструкция 
на ВиК мрежата на Видин.

отлИчИя на ПътКонСулт 2000:

› Специална награда в категория  
„Пътна инфрасруктура “, 2016 г.

› Награда на принос в Пътна без-
опасност, 2016 г.

КонтаКтИ:
1680 София
ул. “Дойран” 9А,
тел. 02 958 64 84
факс 02 958 64 77
s.nikolova@patconsult.net

PATConSULT 2000 Eood

PATConSULT 2000 was established 
in the Year 2000. Its activities 
comprise consulting services and 
construction supervision, design, 
pre-investment studies. The company 
was granted License no. лК-0278 for 
performance of consulting services 
and certificates under the standards 
ISo 9001, BS oHSAS 18001 and 
ISo 14001. The company experts 
possess  experience in working with 
FIdIC Conditions of Contract – red 
and Yellow Books.

The company teams have provided 
supervision for projects financed by 
EC funds: PHARE, ISPA, SAPARD, 
PRD, Transport Programs; by EbRD 
and EIb: Transit Roads Project.

Our  employers are mRDPW, Road 
Infrastructure Agency, ministry of 
Transport, municipalities in bulgaria.

The supervised projects include 
construction, rehabilitation  and 
reconstruction of roads, road bridges 
and structures of the National Road 
Network, municipal roads, streets 
and engineering networks, drainage 
systems, river flow regulation, banks 
and landslides reinforcement.

pROjECts, sUpERvisEd by thE 
COmpany:

› Independent Supervision and 
Checking Engineer for Design 
& build bridge Works – Danube 
bridge Vidin-Calafat (bulgaria-
Romania and Adjoining bulgarian 
Road and Railway Infrastructure 
at Vidin-Calafat) as Subcontractor 

of JV Ingerop–High-Point Rendel. 
The complex of structures includes 
combined  road and railway bridge, 
adjoining  infrastructure - roads and 
structures, railways, passenger and 
freight stations, etc.

› Construction of 3.4 km access road 
to Kapitan Andreevo bCP, section of 
maritsa motorway financed by the 
World bank.

› PHARE Program CbC:                         
– Construction of new access road 
to the Rudozem border crossing 
between bulgaria and greece;             
–Roads Pleven-Nikopol, Slavianovo-
Pordim, gen. Toshevo – border with 
Rumania.

› Transit Roads Project and Operative 
Program Regional Development: 
Rehabilitation and reconstruction 
of over 700 km of roads, incl. repair 
works on more than 30 major bridges 
and 5 road tunnels.

› Project: Road II-18 Sofia Ring Road 
– two sections of West Arch.

› Reconstruction of bulgaria 
boulevard in Plovdiv.

› Construction supervision of 
water supply and sewage projects: 
Integrated project for water cycle of 
Troyan, Waste water treatment plant 
of Novi Pazar, Rehabilitation and 
reconstruction of the water supply 
and sewage of Vidin.

patCOnsUlt 2000 awaRds :

› Special award  of Road 
Infrastructure bulgaria 2016

› Award for contribution to Road 
Safety 2016

Софийски околовръстен път, Западна дъга

Sofia Ring Road, West Arch

Новият мост над р. Дунав, Видин - Калафат

Danube bridge Vidin-Calafat

ConTACT
1680 Sofia
9А Doiran Street
Tel: +359 2 958 64 84
Fax: +359 2 958 64 77
s.nikolova@patconsult.net

инж. Свобода НИКОЛОВА 
управител

Svoboda NIKOLOVA , Dipl. Eng. 
CEO
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„Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД

Началото на дейността като 
Консултант на „Т7 консулт“ ЕООД е 
през 1999г..

оСновна дЕЙноСт:

› управление на проекти

› строителен надзор

› инвеститорски контрол

› техническа паспортизация

› обследване за енергийна ефек-
тивност и сертифициране на 
сгради

› изготвяне на оценки за енергийни 
спестявания съгласно чл.44, ал. 1 
от ЗЕЕ

› инвестиционно проектиране

› промяна на статута на имоти

› консултиране в областта на про-
ектирането и строителството

удоСтовЕрЕнИя И СЕртИфИКатИ:

› Удостоверение №РК-
0025/09.04.2013 г. от ДНСК за из-
вършване на дейностите по чл. 166, 
ал.1, т.1 от Закона за устройство 
на територията

› Удостоверение №00274 за из-
вършване обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране 
на сгради, изготвяне на оценка за 
съответствие на инвестиционни-
те проекти и изготвяне на оценки 
за енергийни спестявания съгласно 
чл.44, ал. 1 от Закона за енергийна-
та ефективност.

› Удостоверение № 101-Т-
208/16.12.2009 г., издадено от 
Българската асоциация на архите-
ктите и инженерите консултанти 
– БААИК.

› Сертификат ISO 9001:2008 за 

внедрена система за управление 
на качеството, издаден от ICR 
bulgaria Ltd.

› Сертификат ISO 14001:2004 за 
внедрена система за управление 
на околната среда, издаден от ICR 
bulgaria Ltd.

› Сертификат OHSAS 18001:2007 
за внедрена система за управление 
на здравето и безопасността при 
работа, издаден от ICR bulgaria Ltd.

В дружеството работят архите-
кти, инженери, икономисти и юрис-
ти. В осъществяването на дей-
ността си се базираме на големия 
ни опит и практика в строителния 
надзор, инвеститорски контрол, 
проектирането, строителството 
и супервизията на различни значими 
административни, обществени, 
производствени сгради и големи 
инфраструктурни проекти, с нацио-
нално и европейско финансиране, 
изпълнени по ЗУТ и договорните 
условия на FIDIC.

T7 ConSULT LTd.

The beginning of our activity as a 
Consultant T7 Consult was in 1999. 

oUr BASIC ACTIvITY IS:

› project management

› construction supervision

› investor control

› technical passportization

› investigations in relation to energy 
efficiency

› and certification of buildings, 
preparation of evaluations of energy 
savings pursuant to Art.44, par. 1 of 
the Energy Efficiency Act

› investment designing

› change of the status of properties 

› consultations in the field of design 
and construction

CErTIFICATES:

› Certificate No.РК-0025/09.04.2013 
by the National Construction Control 
Directorate for the activities under 
Art. 166, par.1, item 1 of the Spatial 
Planning Act /SPA/ evaluation of 

compliance of investment projects 
and/or exercising construction 
supervision.

› Certificate No. 00274 for 
performing energy efficiency 
investigations and certification of 
buildings, preparation of evaluations 
of energy savings pursuant to Art.44, 
par. 1 of the Energy Efficiency Act.

› Certificate No. 101-Т-
208/16.12.2009 issued by the 
bulgarian Association of Consulting 
Engineers and Architects – bACEA, 
for complete membership in the 
association.

› Certificate ISO 9001:2008 of 
implemented quality management 
system issued by ICR bulgaria Ltd.

› Certificate ISO 14001:2004 
of implemented environment 
management system issued by ICR 
bulgaria Ltd.

› Certificate OHSAS 18001:2007 of 
implemented health and safety at 
work management system issued by 

ICR bulgaria Ltd.

The company employs architects, 
engineers, economists and technical 
staff. In pursuit of its business is 
based on our great experience 
and practice in construction 
supervision, investment control, 
design, construction and supervision 
of various important administrative, 
public, industrial buildings and large 
infrastructure projects, national and 
European funding implemented by 
Spatial Development Act /SDA/ and 
contractual conditions of FIDIC.

ИзПълнЕнИЕ 
на ПроЕКтИ По 
ПрограМИ

IMPLEMEnTATIon 
oF ProjECTS 
UndEr ProGrAMS

летище софия, Терминал 2 и новата летищна 
контролна кула

аМ „тракия“, лот 3, участък „Нова Загора - 
ямбол“

аМ “Марица“, лот 1, участък „Оризово 
- Димитровград”

Псов на гр. Търговище

КонтаКтИ:
Пловдив
ул. “Фр. Ж. Кюри” 18, ет. 5,
тел. 032 39 33 00
тел./факс 032 62 76 72
офис gSm: 0887 66 10 12
t7.consultant@gmail.com
www.t7-consultant.com

ConTACT:
Plovdiv 4000, 
18 Fr. J. Curie Str., floor 5
Tel: +359 32 39 33 00
Tel/Fax: +359 32 62 76 72
office gSm: +359 887 66 10 12
t7.consultant@gmail.com
www.t7-consultant.com
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“Ий КЕй ДЖЕй БЪЛГАРИЯ 
КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС” ЕООД

„Ий Кей Джей България Кънсълтинг Ен-
джиниърс“ ЕООД е фирма, регистрира-
на по българското законодателство 
през юни 2013 г. с помощта на дат-
ската фирма EKJ Denmark, създадена 
през 1978г. в Копенхаген. „Ий Кей Джей 
България“ покрива всички изисквания 
на Европейския комитет по стандар-
тизация, като работи съгласно изис-
кванията на “Еврокод”.
Нашата основна цел е да предложим 
изчерпателни решения, които да за-
доволят всички изисквания и очаква-
ния на нашите клиенти и партньори. 
Чрез добра организация и внимателно 
проучване съобразено с техническите 
възможности се стремим да изпъл-
ним всички услуги в срок, в рамките на 
предвидения бюджет и с очакваното 
качество.
В нашия офис работят млади инжене-
ри с магистърска степен, които са 
под ръкoводството на инж. Констан-
тин Жипонов, който е с над 37 години 
опит в тази област, включително и 
международен. Съвременната офис 
техника и софтуер позволяват про-
фесионалното обслужване да бъде 
на най-високо ниво при съвместната 
работа с други български и междуна-
родни фирми.

“EKj България” Еоод предлага следни-
те технически услуги:

• Изготвяне на инфраструктурни 
проекти в 2D и 3D – пътища и ж.п. ли-
нии - проектиране на автомагистра-
ли, пътни възли, реконструкция и ново 
проектиране на пътища от различни 
класове – градски и извънградски; 
проектиране на вертикални планиров-
ки на различни по вид и интензивност 
пътни кръстовища, включващи вело-
алеи, пешеходни алеи и др., временни 
организации на движението; проекти-
ране на вертикална и хоризонтална 
сигнализация, пътна маркировка и 
съоръжения за безопасност по пъти-
щата.

• Проектиране на стоманени, стома-
нобетонни и предварително напрег-
нати конструкции съгласно Еврокод: 
Мостове – пътни и железопътни, 
предварително напрегнати, стомано-
бетонни мостове, пешеходни стома-
нени мостове; Тунели;
Подпорни стени – леки стоманобе-
тонни подпорни стени, шпунтови 
стени; Подлези и надлези; Геотехниче-
ски съоръжения.

• Статичен и динамичен анализ на 
конструкции с изчислителен софту-
ер (LuSAS, Robot Structural Analysis, 
SAP2000 и др.).

• Оценка на състоянието на същест-
вуващи конструкции – сгради и транс-
портни съоръжения.

• Ремонт и усилване на съществува-
щи конструкции.

• Технически становища и Контрол по 
част “Конструктивна” за съоръжения.

• Авторизиране на инфраструктурни 
проекти, съгласно Българското зако-
нодателство.

EKj BULGArIA ConSULTInG EnGInEErS LTd

EKJ bulgaria Consulting Engineers 
Ltd is a company, registered 
under the bulgarian Legislation in 
June 2013, by the support of the 
Danish company EKJ Denmark, 
which is established in 1978 in 
Copenhagen. EKJ bulgaria meets 
all the requirements of the European 
Committee for Standardization, 
when is working in accordance with 
“Eurocode”.
Our main target is to offer 
competitive solutions and to satisfy 
all requirements and expectations of 
our clients and partners. by means 
of a good organization and a careful 
investigation, in accordance with the 
technical requirements, we aim to 
carry out all services on time, within 
the budget and with the expected 
quality. In our office are working 
young engineers educated on 
master degree, who are under the 
leadership of m.Sc.Eng. Konstantin 
Jiponov, who has over 37 years of 
experience, including international, 
in that field. The modern office 
equipment and software guarantee 
professional services on the highest 

level in the common activities with 
the other bulgarian and international 
companies.

EKj Bulgaria Ltd offers the following 
types of technical services:

• Preparation of infrastructure 
projects in 2D and 3D – roads and 
railway:
-  Design of new а highway, highway 
junction, redesign and design of 
different class roads – urban and 
rural;

-  Design of vertical planning of 
different types and with different 
intensity road junctions, which 
include bike lanes and pedestrian 
paths, design of temporary traffic 
organization;

-  Design of vertical and horizontal 
signalization, road markings and 
safety facilities on the roads.

• Design of steel, reinforced and 
prestressed concrete structures 
according to Eurocode: bridges – 
road and rail, prestressed, concrete 
bridges, pedestrian steel bridges;
Tunnels; Retaining walls – lightweight 
concrete retaining walls, sheet pilling 

walls; Overpasses and underpasses;
geotechnical equipment.

• Static and dynamic analysis of 
structures with software (LuSAS, 
Robot Structural Analysis, SAP2000 
etc.);

• Evaluation of the condition of 
existing structures – buildings and 
transport facilities;

• Repairing and strengthening of 
existing structures;
Technical statement and control 
on the Construction part for the 
structures;

• Authorization of infrastructure 
projects, according to bulgarian 
legislation.

КонтаКтИ:
София
ул. “Московска” 29-А, 
вх. IV, ет. 1,
www.ekj.bg

ConTACT:
Sofia 1000
29-А moskovska Str. entr. IV, fl. 1,
www.ekj.bg
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„РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД 

 „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” е създа-
дена през 1999 г. като дружество 
с ограничена отговорност, с цел 
Независим надзор в проектирането 
и строителството. През юли 2004 г. 
получава лиценз ЛК-000116 за извърш-
ване на оценка на съответствието 
на инвестиционните проекти и/
или упражняване на строителен 
надзор. През юни 2014 г. лицензът 
е подновен с Удостоверение № РК-
0212/04.06.2014 г. съгласно действа-
щата нормативна уредба. През май 
2014 г. фирмата е преобразувана в 
Еднолично акционерно дружество. 

„РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД  има 
клонове в София и Белград, и офиси 
във Варна, Пловдив, Стара Загора, 
Димитровград, Свиленград, Бургас, 
ямбол и Русе.  

РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ е един от 
основателите на „Българска асоци-
ация на консултантските фирми по 
железопътно строителство”, а от 
декември 2016 г. Изпълнителният 
Директор г-н Севдалин Вълнаров е 
Председател на БАКФЖС. 

ПрЕдлаганИ уСлугИ: 
За да осигури съответстваща на 
високите изисквания за качество 
услуги оше от основаването си 
РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ дефинира 
критерии за качество на произтича-
щите процеси и за оптимизация на 
работата. „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” 
ЕАД непрекъснато предоставя на 
клиентите си професионални и ком-
плексни консултантски услуги:

• Оценка на съответствието на 
инвстиционните проекти;

• Строителен надзор;
• Упражняване функциите на коор-

динатор по безопасност и здраве 
съгласно изискванията на Наредба 
2/2004 за Здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на 
строително-монтажни работи;

• Упражняване контрол по спазва-
не на строителния график;

• Съставяне на документация за 
междинни плащания (инвеститорски 
контрол).

Съществен дял от консултант-
ските услуги са свързани с инфра-
структурни обекти и по-специално 
с реализацията на железопътни 
проекти. 

„РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД 
гарантира качеството на предла-
ганите услуги и осигурява своята 
конкурентноспособност, което 
се постига чрез осигуряване на 
високо квалифициран, компетентен 
и опитен персонал. Персоналът на 
фирмата притежава богат опит в 
проектирането, строителството, 
инвеститорския контрол и строи-
телния надзор.

СЕртИфИКатИ:
„РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД е 
сертифицирана да изпълнява консул-
тантски услуги в строителството: 
управление на договори, извършва-
не оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти със съ-
ществените изисквания към стро-
ежите и упражняване на строите-
лен надзор по bS OHSAS 18001:2007 и 
най-новите версии на стандарти EN 
ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015.

„rUBICon EnGInEErInG” ЕAd

RubICON ENgINEERINg was 
established in 1999 as a limited liability 
company /LTD./ with the subject of 
activity “independent supervision in 
the designing and construction”. In 
July 2004 it received a License ЛK-116 
to carry out conformity assessment 
of the investment projects and/or 
execute construction supervision. In 
June 2014 the Licensed is renewed 
with a Certificate РK-0212/04.06.2014 
according to bulgarian legislation. 
In may 2014 the Company was 
transformed into Sole-owned joint stock 
company /EAD/.

RubICON ENgINEERINg EAD has 
branches in Sofia and belgrade and 
offices located in Varna, Plovdiv, Stara 
Zagora, Dimitrovgrad, Svilengrad, 
burgas, Yambol and Ruse.  

RubICON ENgINEERINg is one of 
the founders of bulgarian Association 
of the Consulting Companies in Railway 
Construction and from December 2016 
the Executive Director  mr. Sevdalin 
Valnarov is Chair of the board of the 
Association.

SErvICES ProvIdEd:
To provide services, conforming with 
the high requirements for quality, 
RubICON ENgINEERINg has defined 
criteria for quality of the ongoing 
processes and for optimization of the 
work since its establishment.
RubICON ENgINEERINg EAD 
constantly provides the clients 
professional and complex consulting 
services:

• Conformity as sessment of 
investment projects; 

• Construction Supervision;
• Acting as a Safety and Health 

Coordinator according to the 
requirements of Ordinance 2/2004 
concerning the safety and health labour 
conditions during the execution of 
construction and installation works; 

• Preparation of a technical passport;
• Control of the observance of the 

construction time-schedule; 
• Preparation of documents for 

interim payments (investor control).
A significant share of the consulting 

services of the company are related to 
infrastructure projects and in particular 
to implementation of railway projects. 

RubICON ENgINNERINg EAD  
consistently provides clients with a 
highly skilled and extensive consulting 
service, achieved through the provision 
of suitably qualified, competent and 
experienced staff. The Company’s staff 
have a breadth of experience in design, 
construction, investment control and 
construction supervision.

CErTIFICATIon:
RubICON ENgINEERINg EAD is 
certified to execute consulting services 
in construction: contract management, 
performance of conformity assessment 
of the investment projects with 
the essential requirements for the 
constructions sites and construction 
supervision in accordance with 
standard bS OHSAS 18001:2008 and 
the newest versions of standards EN 
ISO 9001:2015 and EN ISO 14001:2015. 

КонтаКтИ:
Варна 9009
Западна промишлена зона,
ул. „Нептун“ 8  
тел. 052 82 11 00
факс 052 82 11 11
office@rubiconbg.eu
web: www.rubiconbg.eu

ConTACT:
9009 Varna,
West Industrial Zone, 
8 Neptun Str.
Tel: +359 52 82 11 00, 
Fax: +359 52 82 11 11
office@rubiconbg.eu
web: www.rubiconbg.eu

Жп гара Бургас

Кръгово кръстовище в Русе
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„ВАССТРОй - КОНСУЛТ” ООД

„Васстрой - консулт” ООД - Бургас,  упраж-
нява строителен надзор при проекти-
рането и строителството от 1999 г. с 
лиценз, валиден до 2019 г. Дружеството е 
сертифицирано и има внедрени Система за 
управление на качеството ISO 9001 - 2008 
и Система за опазване на околната среда 
по ISO 14001:2005. В компанията работят 
37 високо - квалифицирани специалисти от 
всички инженерни специалности в Бълга-
рия. Фирмата е сред учредителите на БА-
АИК, а управителят инж. Илия Василев е в 
ръководството на асоциацията над десет 
години. „Васстрой - консулт“ ООД членува и 
в Европейската и Международната федера-
ции на консултантите - инженери: EFCA и 
FIDIC и работи съгласно професионалните 
норми на двете организации. 

От създаването си досега компанията 
е осъществила контролна дейност на над 
590 обекта на територията на страната. 

ПрЕдМЕт на дЕЙноСт:

• Изготвяне оценка на съответствието 
на проектната документация към основ-
ните изисквания на строежа

• Строителен надзор и изготвяне на тех-
нически паспорт

• Инвеститорски контрол

• Обследване на съществуващи сгради и 
изготвяне на технически паспорт.

чаСт от рЕалИзИранИтЕ ПроЕКтИ Са:

• Инфраструктура: ВиК, ЕЛ проводи и 
захранвания, трафопостове и пътни стро-
ежи на територията на Общини Бургас, 
Несебър, Созопол, Карнобат, Поморие, 
Айтос, Царево и др. 

• Жилищни сгради: над 60 на територия-
та на страната.

• Ваканционни селища и хотели

• Обществени и производствени сгради, 
складови бази

• Бензиностанции и газостанции 

• Благоустройство, паркоустройство, 
басейни и други

Към началото на 2017 г. „Васстрой - 
Консулт“ контролира изпълнението на 
над 50 обекта. Едни от по-мащабните 
са спортна зала „Арена Бургас“ с РЗП над 
53000 кв.м, спортен комплекс със закрит 
плувен басейн. 

наШИтЕ КлИЕнтИ:

• Общините Бургас, Варна, Карнобат, Ай-
тос, Несебър, Созопол, Средец, Сунгурла-
ре,  Поморие, Руен и други

• Министерство на правосъдието и • 
Министерство на транспорта;

• Летище Варна и Летище Бургас в 
лицето на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт” АД;

• Банки и редица частни възложители.

Основният принцип в работата на 
„Васстрой - консулт” ООД е лоялност и 
коректност, изпълнение на договорите в 
срок, безкомпромисно качество.  

нЕ СЕ КолЕБаЙтЕ да нИ ПотърСИтЕ:

vASSTroY - ConSULT LTd.

VASSTROY - CONSuLT LTD., burgas 
has been exercising construction 
supervision in engineering and 
construction since 1999 with license 
valid until 2019. The company 
has been certified and has a 
Quality management System in 
accordance with ISO 9001 - 2008, and 
Environmental management System 
in accordance with ISO 14001:2005. 
37 highly qualified professionals from 
all spheres of engineering in bulgaria 
work in the company. The company is 
among the founders of the bulgarian 
Association of Consulting Engineers 
and Architects - bACEA, and the 
CEO, Eng. Iliya Vasilev, has been a 
member of the management for over 
ten years. As bACEA member, the 
company is also a member of the two 
international federations - FIDIC and 
EFCA, and works under the ethical 
and professional standards of both 
organizations. Since its creation until 
now the company has been exercising 
supervising activity over more than 590 
sites across the territory of the country 

SCoPE oF ACTIvITY:

• Conformity assessment of 
engineering documentation with the 
requirements of construction;

• Construction supervision and 
preparation of technical passport;

• Investor control;

• Examination of existing buildings 
and preparation of technical passport.

SoME oF THE dESIGnS EXECUTEd:

• Infrastructure: water and sewerage, 
power lines and supply, transformer 
substations and road construction 
on the territory of the following 
municipalities: burgas, Nesebar, 
Sozopol, Karnobat, Pomorie, Aytos, 
Tsarevo, etc.

• Residential buildings: more than 60 
across the country

• Holiday villages and hotels 

• Public and manufacturing buildings, 
warehouses

• Petrol stations and gas stations

• Landscaping, urban development, 
swimming pools, etc.

As of the beginning of 2017, the 
company controls and supervises 
the implementation of more than 50 
sites across the country, among which 
Arena - burgas multifunctional Sports 
Hall, with a total built-up area of more 
than 53000 sq.m and sports complex 
with an indoor swimming pool.

oUr CLIEnTS:

• municipalities: burgas, Varna, 
Karnobat, Aytos, Nesebar, Sozopol, 
Sredets, Sungurlare, Pomorie, Ruen 
etc.

• ministry of Justice and ministry of 
Transport

• Varna Airport and burgas Airport, 
managed by Fraport Twin Star Airport 
management Jsc.

• banks and private clients.

The main company’s principles are 
loyalty and honesty, timely execution of 
contracts, uncompromising quality. 

КонтаКтИ:
Бургас
Тел. 056 801 712, 
0888 240 375, 
vasstroy_consult@
abv.bg 
vasstroy-consult.com

ConTACTS:
Bourgas
Tel. + 359 56 801 712, 
+359 888 240 375, 
vasstroy_consult@
abv.bg 
vasstroy-consult.com

Хотелски комплекс „Приморец”, Бургас Спортен комплекс със закрит плувен басейн в к-с „Славейков”, Бургас
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„С КОНСУЛТ” ЕООД

Фирма “С КОНСУЛТ” ЕООД, с управи-
тел инж. Светослав Разнованов, е 
създадена през 2000 г., а през 2004 
г. получава и лиценз за извършване 
на оценяване на съответствието 
на инвестиционните проекти и 
упражняване на строителен надзор, 
като към днешна дата притежава 
списъчен състав от 36 специалиста 
(технолози, архитекти, конструкто-
ри, ВиК, ЕЛ, ОВК инженери, геолози, 
геодезисти, пътни инженери) с 
богат опит.

“С КОНСУЛТ” е сертифицирана 
съгласно международни стандар-
ти ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и 
OHSAS 18001:2007 за управление 
на качеството на своя “продукт”, 
опазване на околната среда и оси-
гуряване на безопасни условия на 
труд. Фирмата предлага услуги в 
областта на прединвестиционните 
проучвания, строителния надзор и 
инвеститорски контрол при изграж-
дането на жилищни, администра-
тивни, производствени и търговски 
сгради и инфраструктурни обекти. 
Благодарение на натрупания през 
годините опит, фирмата гарантира 
бързо и професионално решаване на 
въпросите и проблемите, възник-
нали по време на проектирането и 
изпълнението на строителството.

Отдаденият на своята работа 
екип на „С КОНСУЛТ“ ЕООД прите-
жава умения в извършването на 
строителен надзор, администри-
ране на договори; планиране на из-
пълнението, изготвяне на графици 
и финансов контрол; контрол на 
качеството, контрол на дейност-

ите, свързани със строителство, 
реконструкции, реставрации и кон-
сервации на сгради, контрол и мони-
торинг на опазването на околната 
среда и т.н.

Дружеството разполага с офиси в 
градовете София, Пловдив и Варна, 
което позволява да бъдат извършва-
ни услуги на строежи на територия-
та на цялата страна. От създаване-
то на фирмата, през 2000 г. до сега, 
тя е надежден и коректен партньор 
не само на българските, но и на чуж-
дестранните инвеститори като 
„Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД, 
„Мото Пфое“ ЕООД, „Лидл България“ 
ЕООД Енд Ко КД, „Билла Недвижи-
мости“ ЕООД, „Софарма“ АД.

Фирмата има реализирани обекти 
с възложители Министерство на въ-
трешните работи, Министерство 
на културата, Столична община и 
др.

Благодарение на своята експеди-
тивност, отлична работа в екип и 
коректност, дружеството е спече-
лило доверието на едни от най-голе-
мите чуждестранни инвеститори, 
които стъпват за първи път на 
българския пазар - „Гаранти Коза Бъл-
гария“ ЕАД.

През 2014 г. година дружеството 
е избрано за консултант извършващ 
строителен надзор при реализи-
рането на един от най-мащабни-
те научно-технологични проекти 
стартирали през последните пет 
години, финансиран от Европейския 
съюз, чиито възложител е “София 
Тех Парк” АД.

„S ConSULT“ LTd.

„S Consult“ Ltd., with manager 
Svetoslav Raznovanov was 
founded in year 2000 and in year 
2004 receives its first License to 
perform conformity assessment of 
investment projects and construction 
supervision, and today the company 
has at it’s disposal list personnel of 
36 experts (Technologists; Architects; 
Constructors; Plumbing and Sewerage 
Engineers; Electrical Engineers; 
Heating, Ventilation and Conditioning 
Engineers; geologists; geodesists; 
Road Engineers) with an extensive 
experience.

„S Consult“ Ltd. is certified 
according to the international 
standards ISO 9001:2008; ISO 14001: 
2004 and OHSAS 18001: 2007 for 
quality management of their „product“, 
protecting the environment and 
ensuring safe working conditions. 
The company provides services 
in the field of the pre investment 
researches, construction supervision 
and investment control during the 
construction of residential, office, 
industrial and commercial buildings 
and infrastructure. Thanks to the 
experience gained over the years, 
the company guarantees fast and 

professional resolve of the issues and 
problems encountered during the 
design and the implementation of the 
construction.

The team of „S Consult“ Ltd. is 
fully dedicated to his work and has 
skills in carrying out construction 
supervision, contract administration; 
implementation planning, scheduling 
and financial control; quality control, 
control of the activities related 
to construction, reconstruction, 
restoration and conservation of 
buildings, control and monitoring of 
the environment and so on.

The company has offices in Sofia, 
Plovdiv and Varna, which allows 
construction services to be carried 
out on territory of the whole country. 
Since the establishment of the 
company in the 2000 up to now, it 
is a reliable and trustworthy partner 
not only to the bulgarian but also 
to the foreign investors as Liebherr 
Hausgeräte marica EOOD, moto Phoe 
Ltd., Lidl bulgaria EOOD & Co. KD, 
billa bulgaria Ltd., Sopharma AD; The 
company has realized projects whose 
assignors are ministry of Interior, 
ministry of Culture, Sofia municipality 
and others.

Due to its efficiency, excellent team 
work and loyalty, the company has 
earned the trust of one of the largest 
foreign investors who set foot for the 
first time on the bulgarian market - 
garanti Koza bulgaria EAD.

In 2014 the company was chosen for 
a consultant carrying out construction 
supervision during the realization 
of one of the largest scientific and 
technological projects launched in 
the past five years, funded by the 
European union whose Employer was 
„Sofia Tech Park“ AD.

„ЕЛИЗИУМ“ - апартаментен жилищен комплекс, София.

ELYSIum  - apartment residential complex, Sofia.

“Научно-технологичен парк София”, София

Science and Technology Park, Sofia city

„Логистичен център за готова продукция и следпродажбен сервиз“ на “Либ-
хер Хаусгерете Марица” ЕООД - Пловдив

Logistics center for finished products and after-sale service „Liebherr” - Plovdiv area.

КонтаКтИ:
София 1680
бул. „България“ 98 
вх. В, ет. 1, офис 13
тел.: 02 955 50 20, 
факс: 02 955 52 00
office@sconsultbg.com
raznovanov@sconsultbg.com
управител: 
инж. Светослав 
РАЗНОВАНОВ

ConTACTS:
1680 Sofia
98 “bulgaria” blvd, section b, 
office 13
Tel.: +359 2 955 50 20 
Fax: +359 2 955 52 00
office@sconsultbg.com
raznovanov@sconsultbg.com
manager: 
Dipl. Eng. Svetoslav 
RAZNOVANOV
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ЕТ „КАМЕН ГОЦЕВ - КОЛЪМ” 

ЕТ „Камен Гоцев - КОЛЪМ” е основана 
през 1995 г. в Асеновград и изпълня-
ва:

•  Строителен надзор и консултант-
ска дейност

• Технически контрол

• Технически експертизи 

• Инвеститорски контрол

•  Обследване на строежи и изготвя-
не на технически паспорт

•  Проектиране и проучване по 
отношение на инвестиционни 
намерения

•  Оценки на недвижими имоти

•  Технически консултации
Управител е инж. Камен Гоцев. Във 
фирмата работят висококвалифици-
рани архитекти и инженери с богат 
професионален опит за всички видо-
ве сгради и съоръжения.
Фирмата е член на БААИК от 1999 
г. и така членува във федерациите 
на инженерите консултанти евро-
пейската EFCA и международната 
FIDIC. Работи съгласно приетите 
професионални и етични норми. От 
създаването си е осъществила кон-
султантска дейност, строителен 
надзор и технически контрол на над 
800 различни видове сгради и съоръ-
жения, предимно на територията 
на Пловдивска област:

•  Жилищни сгради с гаражи и мага-
зини

•  Многофункционални обществени 
сгради 

•  Търговски центрове и магазини

•  Ресторанти 

•  Хотели 

•  Бензиностанции, газостанции и 
автосервизи

•  Промишлени сгради: 

•  Цехове за производство на поли-
мерни изделия

•  Цехове за производство на 
храни

•  Цехове за производство на бул-
чински рокли и булчински изделия

•  Предприятия за млекопрера-
ботка 

•  Цехове за производство на ме-
тални изделия и складови бази

•  Пречиствателни станции за от-
падни води

•  Благоустройство, паркоустрой-
ство, плувни басейни и спортни 
площадки

•  Строителни съоръжения:

•  Подпорни стени

•  Укрепителни съоръжения за 
свлачища

•  Мостове 
Сред клиентите са общини и 
частни възложители от областта, 
а предвид близостта на региона 
до безмитна и индустриална зона 
между Асеновград и Пловдив непо-
средствено около летище Пловдив 
- също и чуждестранни такива.
Основните принципи в работата са 
коректност, лоялност, изпълнение 
на договорите в срок, постигане на 
необходимото качество при спазва-
не на нормите и правилниците от 
законовата уредба в България. 

КонтаКтИ:
асеновград
пл. „Акад. Найден Хайтов“ 
3А, ет. 4
Тел. 0888 452 937
columnkg@gmail.com

ConTACTS:
Asenovgrad
3A Acad. N. Haitov Sq., fl. IV 
Tel.: +359 888 452 937 
columnkg@gmail.com

KAMEn GoTSEv – CoLUMn

The company „Kamen gotsev – 
COLumN“ was established in 1995 in 
Asenovgrad, Plovdiv region. 
The company implements the 
following activities:

•  Construction supervision and 
consultancy services;

•  Technical control;

•  Technical expertise;

•   Investment control;

•  Investigation of construction and 
preparation of technical passport;

•  Design and research with regard to 
the investment intentions; 

•  Assessment of real estate;

•  Technical advice;
Kamen gotsev, Dipl. Eng., is the 
company’s CEO. A number of highly 
qualified professionals with extensive 
professional experience – architects 
and engineers - for all types of 
buildings and facilities have been 
employed in it. 
The company has been a 
member of bACEA since 1999. 
In this capacity, ‘Kamen gotsev – 
COLumN’ is also a member of the 
European Federation of Consulting 
Engineering Associations - EFCA 
and the International Federation of 
Consulting Engineers - FIDIC, and 
works in compliance with the ethical 
and professional standards of both 
organizations.  
Since its establishment the company 
has exercised construction 
supervision, consultancy services 
and technical control of more than 
800 various types of buildings and 
facilities, mainly on the territory of 

Plovdiv region.  
Among the most important 
implemented projects are:

•  Residential building with garages 
and shops; 

•  multipurpose public buildings;

•  Shopping centres and stores;

•  Restaurants;

•  Hotels;

•  Petrol stations, gas stations and 
auto services; 

•  Industrial buildings: 

•  Workshops for production of 
polymer products;

•  Workshops for food production;

•  Workshops for the production of 
bridal gowns and products; 

•  milk processes establishments; 

•  Workshops for production of 
metal products and warehouses; 

•  Wastewater treatment plants;

•  Public works, landscaping, 
swimming pools and 
sportsgrounds;

•  Construction equipment:

•  Retaining walls;

•  Reinforcement facilities for 
landslides; 

•  bridges and others.
Among the major clients are local 
municipalities and private entities, as 
well as foreign ones, considering the 
proximity of the region to the duty-free 
and the industrial zone between the 
towns of Asenovgrad and Plovdiv, 
immediately surrounding Plovdiv 
Airport.   
Company’s guiding principles are: 
integrity, loyalty, timely execution 
of contracts, achievement of the 
necessary quality in compliance with 
rules and regulations of bulgarian 
legislation.  
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фирма “СтроЙ Контрол КорЕКт” 
Еоод е създадена на 1 септември 
1999 г. с идеята за наличието на 
малък, но подбран по високи профе-
сионални критерии екип, който да 
пробие на строителния пазар именно 
с високия си професионализъм. не 
заложихме на количеството, а на 
качеството. управител и едноличен 
собственик е инж. Светлана Стефа-
нова гюрджеклиева. 
ПрЕдлаганИ дЕЙноСтИ: консул-
тантска дейност, оценяване съот-
ветствието на инвестиционните 
проекти и упражняване на строите-
лен надзор, проектиране на всички 
видове сгради и съоръжения, тех-
нически контрол по част конструк-
тивна, обследване и паспортизация 
на съществуващи сгради и съоръже-
ния, енергиен мениджмънт, както и 
цялостен мениджмънт на инвести-
ционното намерение на възложителя 
- „от идея до ключ”.
наШЕто Мото:

› нашето амплоа не са големите 
финансови обороти и печалби, а 
качествената работа, облечена в 
законната й форма и добавени към 
нея най-съвременни технологични 
решения. 

› времето показа, че сме улучили 
точната комбинация от професио-
нализъм, която корпоративните 
клиенти и контролните институции 
ценят изключително много.

› аз и моят екип вярваме, че когато 
в България умът стане скъпо пла-
тена стока, ние ще можем да мерим 

ръст с високо развитите европейски 
държави.
Строй Контрол Корект Еоод разпо-
лага с екип от 40 специалисти, пове-
чето от които са с научни титли на 
престижни университети в България 
- 2 професори, 2 доценти, 6 доктори 
на науките, 2 научни сътрудници, 
кандидати на науките. останала-
та част от екипа са архитекти и 
инженери от различини специално-
сти, всичките с дългогодишен стаж 
в своята област. фирмата разпо-
лага с  автомобилен парк и няколко 
мобилни екапа от специалисти по 
отделните специалности, които 
работят на терититорията на ця-
лата страна.
до момента фирма “Строй Кон-
трол Корект” Еоод има въведени в 
експлоатация  и оценено съответ-
ствие на над 1000 обекта, които в 
по-голямата си част, поради своята 
обществена значимост, са на дър-
жавно приемане от днСК. По-долу са 
отбелязани по-мащабните обекти, 
категоризирани според предназна-
чението си поради своята многоо-
бразност

› адМИнИСтратИвно-оБСлуЖва-
ЩИ оБЕКтИ:
Курортен комплекс „Свети влас” 
с рзП 70 000 кв.м с възложител 
„тера тур Сервиз” оод;  Хотелски 
комплекс „Хелиос Бийч” на „тера тур 
Сервиз” оод ; Съдебна палата в гр. 
Пещера на висшия съдебен съвет 
към Министерството на правосъ-

дието; 3 Бизнес центъра в Па-
зарджик, Панагюрище и Пещера 
по международната програма „ 
joBS” на оон (организация на 
обединените нации)

› търговСКИ оБЕКтИ: 10 Хи-
пермаркета “Кауфланд”, всеки 
от които с рзП от 4800кв.м 
до 7500кв.м, заедно със съпът-
стващите ги инфраструктурни 
обекти, включително и като 
управление на проекта - про-
ект-мениджмънд, 4 магазини 
от веригата „Билла”;  3 частни 
супермаркети „лазур”

› ПроМИШлЕнИ оБЕКтИ: Пред-
приятия за козметика с админи-
стративна сграда  на „Биофреш” 
оод - рзП≈10000 кв.м; Предпри-
ятие за преработка на расти-
телни масла и силози за зърно на 
„Марица олио” - рзП≈12000 кв.м; 
Комплекс за сортиране, прера-
ботка, съхранение и експедиция 
на плодове и зеленчуци на „янков 
и сие” оод ” (четвъртото по го-
лемина плодохранилище в света) 
- рзП≈15000 кв.м,  реализиран 
по програма „Сапард”; фабрика 
за дървени плотове „Спида”ад 

- Първа Инвестиционна Банка; 
Складови бази на „агрофарм” 
оод за препарати за растител-
на защита и торове; фабрика за 
хляб със силозно стопанство на 
„Мио” оод;  над 10бр. бензинос-
танции и газостанции 

› ИнфраСтруКтурнИ оБЕКтИ: 
Като строителен надзор от 12 
години на „овергаз-Юг” ад за 
газификациите на 4 града - Па-
зарджик, Пещера, асеновград и 
Първомай - въведени в експло-
атация над 200 000 м газопро-
води; 5 години надзор на “Evn 
Електроразпределение”- клон 
Пазарджик - въведени в ескпло-
атация множество кабелни 
захранвания 20kv и трафопосто-
ве. от 2010 г. работим с рамков 
договор с “Балкангаз 2000”ад  по 
газификацията на гр. Ботевград 
и околните села и сме въвели 
в експлоатация около 40 000 м 
газопроводи.

› оБЕКтИ По оПЕратИвнИ 
ПрограМИ фИнанСИранИ от 
ЕС: По “Програма за развитие на 
селските райони” към държа-
вен фонд земеделие: 3 спортни 

комплекса в обл. Пазарджик; 2 
площада, Изграждане на пред-
пазна дига на р. тополница, 8 
водни цикъла на населени места  
и 2 междуселищни общински 
пътища.  По програма “регионал-
но развитие” - училища, детски 
градини, читалища, кметства, 
здравни служби.

› оБСлЕдванЕ И  ПаСПор-
тИзаЦИИ на СъЩЕСтвуваЩИ 
СградИ: фабрика за офсетов 
печат на „Маус ПС” оод - гр. Со-
фия, включваща 13 сгради с рзП 
около 24  000 кв.м и в гр. Ботев-
град, включваща 10 сгради с рзП 
11  000 кв.м, фабрика за хартия 
на „Монди Стамболийски” Еад - 
Химически цехове, тЕЦ; училища, 
читалища, болници, жилищни 
блокове и др.

„СТРОй КОНТРОЛ КОРЕКТ“ ЕООД

инж. Светлана Стефанова 
ГюРДЖЕКЛИЕВА 
управител и едноличен 
собственик 

Svetlana Stefanova 
gyurdzheklieva, Dipl. Eng.  
CEO and owner 

КонтаКтИ:
4400 гр. Пазарджик
ул. „Тодор Пенев “ 2
тел. 034444813
факс. 034444813
gyurdzheklieva@abv.bg
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STroY ConTroL CorrECT LTd.
‘STORY CONTROLS CORRECT’ Ltd. 
was established on September 1st, 
1999, with the idea of having a small, 
but selected based on high professional 
criteria team, in order to enter the 
construction market, namely relying on 
its high professionalism. We do not stake 
on quantity, but quality. The CEO and 
the owner of the company is Svetlana 
Stefanova gyurdzheklieva, Dipl. Eng. 
SERVICES PROVIDED: consultancy 
activity, conformity assessment of 
investment projects and construction 
supervision, design of all types of 
buildings and facilities, technical 
control on construction, inspection 
and certification of existing buildings 
and facilities, energy management and 
overall management of the investment 
intention - ‘from idea to key’. 
OuR mOTTO:

› We do not rely on large financial 
turnover and profits, but quality work, 
wrapped in its legal form, the most 
advanced technological solution.

› Time has shown that we hit the right 
combination of professionalism, highly 
appreciated by corporate clients and 
control institutions 

› Our team believe that when ‘the mind’ 
becomes highly paid product in bulgaria, 
we will be competitive with the highly 
developed European countries.
The company has a team of 40 
specialists, most of which have 
degrees from prestigious universities in 
bulgaria - two professors, two associate 
professors, 6 doctors of science, two 
researchers, candidates of Sciences. 
The rest of the team are architects and 
engineers from difference disciplines, all 
with extensive experience in their field 
and recognized by the industry. The 
company has a car park and several 
mobile teams of specialists in various 
disciplines working on the territory of the 
country. 
So far the company has put into 
exploitation and made conformity 
assessment of more than 1 000 
sites, most of which due to their 
public importance, are approved by 
the National Construction Control 
Directorate. Following are some of the 
large-scale projects categorized based 
on their function and diversity

› ADmINISTRATIVE AND 
SERVICES PROJECTS: ‘Sveti Vlas’ 
resort with area of 70 000 sq.m with 
contracting authority ‚Terra Tour 
Service „Ltd; Hotel „Helios beach“ of 
„Terra Tour Service“ Ltd; Courthouse 
- Peshtera of the Supreme Judicial 
Council under the ministry of 
Justice; 3 business centres in 
Pazardzhik, Panagyurishte and 
Peshtera under the international uN 
programme „JObS“.  

› SHOPPINg CENTRES:  10 
supermarkets ‘Kaufland’, each 
with an area of 4800 sq.m to 7500 
sq.m, along with the accompanying 
infrastructure, including project 
management, 4 stores of the retail 
chain „billa“, 3 private supermarkets 
„Lazur“.

› COmmERCIAL buILDINgS: 
Enterprises for cosmetics with 
administrative building of ‘biofresh’ 
Ltd. - build-up - 10000 sq.m; Factory 
for processing of vegetable oils and 
grain silos of ‘maritza oil’ - build-up 
area 12000 sq.m; a complex for 
sorting, processing, storage and 
shipment of fruits and vegetables 

‘Yankov & Co ‚Ltd‘ /the fourth 
largest fruit storage facility in the 
world/ - build-up area ≈15000 sq.m 
implemented under programme 
SAPARD; a factory wooden panels 
‘SPIDA’ Plc. - First Investment bank; 
Warehouses of ‘AgROFARm’ Ltd. 
for pesticides and fertilizers; Factory 
for bread with silo complex of ‘mIO’ 
Ltd; more than 10 petrol stations. 

› INFRASTRuCTuRE PROJECTS: 
As construction supervision of 
‘Overgas-South’ JSC for 12 years for 
gasification of 4 towns - Pazardzhik, 
Peshtera, Asenovgrad and Parvomai 
- over 200 000 m ‚pipelines put into 
operation; Five years of construction 
supervision of ‚EVN Electricity’- 
branch in Pazardzhik - a multiple 
cable supply and 20kV transformers 
put into operation. Since 2010 we 
have been working under frame 
contract with ‘balkangaz 2000’ 
Plc. for gasification of the town of 
botevgrad and the surrounding 
villages and have put about 40 000 
m ‚pipelines into operation. 
Projects under Eu funded 
operational programs: under 
‘Rural Development Programme’, 

to State Fund Agriculture: 3 
sports complexes in the region of 
Pazardzhik; 2 squares, construction 
of protective embankment of 
the Topolnitsa, 8 water cycle 
settlements and two long distance 
municipal roads. under „Regional 
Development“ programme - schools, 
kindergartens, community centres, 
town halls, health services. 
Technical expertise and 
Certification of existing buildings: 
Factory for offset printing of 
„mouse PS“ Ltd. - Sofia, including 
13 buildings with a total area about 
24 000 sq.m. and in the town of 
botevgrad, including 10 buildings 
with a total build-up area 11 000 
sq.m, Paper Factory of „mondi 
Stamboliiski“ EAD - Chemical plants, 
power plants, schools, community 
centres, hospitals, block of flats and 
others. 

ConTACT:
4400 Pazardzhik
2, Todor Penev str.
Tel.: +359 34444813
Fax.: +359 34444813
gyurdzheklieva@abv.bg
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„СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ“ ЕООД
дружеството е основано през сеп-
тември 1999 г. с предмет на дейност 
упражняване на независим строителен 
надзор. 
„Строителен Стандарт“ Еоод има 
дългогодишен опит в областта на кон-
султантската дейност в проектиране-
то и строителството на обществени, 
административни, производствени, 
жилищни сгради, съоръженията към тях 
и строежи на техническата инфра-
структура.

ДЕЙНОСТ: 

• Прединвестиционни проучвания и 
управление на проекти, консултантски 
услуги в областта на строителството.  

• Изготвяне на технически паспорт на 
строежи; 

• Обследване за енергийна ефективност 
и сертифициране на сгради
В СФЕРАТА НА:

• Производствени сгради, инсталации, 
съоръжения и прилежаща инфраструк-
тура;

• Сгради и съоръжения за обществено 
обслужване, лечебни заведения, хотели, 
мотели и други;

• Жилищни и смесени сгради;

• Водоснабдителни мрежи и съоръжени-
ята към тях;

• Канализационни клонове и локални пре-
чиствателни съоръжения;

• Локални пречиствателни съоръжения 
за промишлени отпадни води;

• Електропороводи до 35 kV включител-
но трансформатори до 16 mVA;

• Разпределителни газопроводи от 
газоразпределителни станции до га-
зоразпределителните и газоизмерва-
телните уреди (газоразпределителни 
табла);

• Бензиностанции и газостанции;

• Фотоволтаични централи;

• Общински пътища и улици в урбанизи-
раните територии;

• Озеленени площи за обществено 
ползване, открити обекти за спортни и 
културни дейности;

• Енергийна ефективност на обществе-
но обслужващи и жилищни сгради.

ФИРМАТА ПРИТЕЖАВА:

• Удостоверение  № РК - 0077/21.12.2013г. 
за извършване на дейностите по чл. 166, 
ал. 1, т.1 от ЗУТ за оценяване съответ-
ствието на инвестиционните проекти 
и/или упражняване на строителен над-
зор, издадено от ДНСК. 

• Удостоверение № 00259 от Агенцията 
за устойчиво енергийно регулиране за 
вписване в публичния регистър на лица-
та, извършващи обследване за енергий-
на ефективност и сертифициране на 
сгради, изготвяне на оценка за съот-
ветствие на инвестиционните проек-
ти и изготвяне на оценки за енергийни 
спестявания, съгласно чл. 44, ал. 1 от 
Закона за енергийната ефективност.   

Въведена е Интегрирана система за уп-
равление на качество, здраве и безопас-
ност при работа и управление на околна-
та среда (ИСУ), съгласно изискванията 
на БДС ЕN ISO 9001 : 2015, bS OHSAS 
18001:2007 и БДС ЕN ISO 14001:2015, сер-
тифициран от немско акредитирано 
лице и притежава Сертификат DIN EN 
ISO 9001 : 2015 от Cert gmbH, Сертифи-
кат на система за управление съгласно 
БДС EN ISO 14001:2015 и Сертификат 
на система за управление съгласно bS 
OHSAS 18001:2007. 
Член на БААИК, ФИДИК, ЕФКА и Бълга-
ро–Швейцарска търговска камара.

КонтаКтИ:
гр. София
бул. „Ст. Стамболов“ 30, 
ет. 2
Тел. 02 983 37 70
Факс 02 983 54 81

e-mail: strstand@tradel.net
www.stroitelen-standart.com

ConTACTS:
Sofia
30 Stefan Stambolov blvd, fl.2
Tel. +359 2 983 37 70
Fax +359 2 983 54 81

e-mail: strstand@tradel.net
www.stroitelen-standart.com

STroITELEn STAndArd LTd.
The company was founded with 
independent supervision as its main 
activity.
Stroitelen Standard Ltd. has extensive 
experience in providing consultancy 
services in construction of 
administrative, industrial, residential, 
related facilities and construction of 
technical infrastructure.

ACTIVITIES: 

• Pre-investment studies and project 
management, consultancy services.

• Supervision of construction. 

• Preparation of technical passport. 

• Energy efficiency audits and 
certification of buildings 
IN THE FIELD OF:

• Industrial buildings, installations, 
facilities and related infrastructure;

• buildings for public services, 
hospitals, hotels, motels and other;

• Residential buildings;

• Water supply networks and related 
facilities;

• Sewer branches and local treatment 
facilities;

• Local treatment facilities for industrial 
waste water;

• Distribution lines up to 35 kV 
including transformers up to 16 mVA;

• Distribution pipelines from gas 
distribution stations to gas distribution 
and gas measuring devices 
(distribution panels);

• Petrol station and gas stations;

• Photovoltaic plants;

• municipal roads and streets in urban 
areas;

• green areas for public use for 
outdoor sporting and cultural 
activities;

• Energy efficiency in public building, 
and residential buildings.

THE COmPANY HAS ObTAINED:

• Certificate № RC - 0077 / 
21.12.2013g. to carry out activities 
under Art. 166, para. 1, item 1 of 
TSA for conformity assessment 
of investment projects and / or 
construction supervision issued by the 
National Directorate for Construction 
Control.

• Certificate № 00 259 of the Agency 
for Sustainable Energy Regulation 
for inclusion in the public register 
of persons conducting energy 
efficiency audits and certification of 
buildings, preparation of conformity 
assessment of investment projects 
and assessments for energy savings, 
according to Art. 44, para. 1 of the 
Law on energy efficiency.

maintained Integrated management 
System of quality, health and safety 
and environmental management 
(ImS) was introduced according to 
the requirements of bS EN ISO 9001: 
2015, bS OHSAS 18001: 2007 and bS 
EN ISO 14001: 2015 certified german 
accredited person for certification 
of management systems quality and 
has a Certificate DIN EN ISO 9001: 
2015 from Cert gmbH, certificate 
management system according to 
EN ISO 14001: 2015 and Certificate of 
management system according to bS 
OHSAS 18001: 2007.
member of bACEA, FIDIC, EFCA and 
the bulgarian - Swiss Chamber of 
Commerce. 

инж. Емил ТОДОРОВ 
управител

Emil Todorov, Dipl. Eng. 
CEO
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„ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД 

„ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД е лицензи-
ран консултант за оценяване на 
съответствието на инвести-
ционните проекти и упражняване 
на строителен надзор за всички 
видове и категории строежи. Дей-
ността на фирмата се застра-
хова всяка година за най-високия 
задължителен лимит на отговор-
ност, за всички категории сгради 
и съоръжения.
Фирмата е създадена през 2006 г. 
и разполага с 6 офиса на тери-
торията на страната – София, 
Пловдив, Хасково и Бургас. Във 
фирмата работят 38 инженери 
специалисти по всички части на 
инвестиционния проект. „ЕН АР 
КОНСУЛТ“ ЕООД е позиционирана 
за упражняване на строителен 
надзор на големи инфраструктур-
ни обекти в РБългария в транс-
портната инфраструктура и 
водния сектор. По-значими  реали-
зирани обекти на фирмата са:

фИнаСИранИ По 
оП „транСПорт 2007-2013 г.“

›  Проект за разширение на ме-
тро София: Етап II – лот 2, учас-
тък от линия 1, жк „Младост 1“ 
(МС13) - бул. „Цариградско шосе“ 
(МС19) с подземен паркинг за 185 
млн. лв.

›  Проект за разширение на ме-
трото в  София: Етап III – Про-
дължения на линия 1 в отклоне-
нията си в посока летището 
– лот 1, участъка бул. „Цариград-
ско шосе“ – жк „Дружба“ - Лети-
ще София (МС23) за 136  млн. лв.

›  Път I-1 (Е 79) Обходен  път на 
гр. Монтана от км 102+060 до 
км. 114+512.20 за 38, 8 млн. лв.

фИнанСИранИ По 
оП „оКолна СрЕда 2007-2013 г.“

›  Изграждане, реконструкция и 
модернизация на канализацион-
на мрежа, ПСОВ и водопровод-
на мрежа в гр. Свиленград за 37 
млн. лв.

›  Инженерна инфраструктура на 
ВиК мрежата на гр. Банкя и на 
кварталите Градоман, Михайло-
во, Вердикал и с. Иваняне за 53, 
86 млн. лв.

›  Пречиствателна станция за 
отпадъчни води за 14 100 е.ж. – 
гр. Бяла и изграждане на довеж-
дащи колектори, доизграждане 
на канализационна мрежа и 
реконструкция на водопрово-
дите по съответните улици за 
31,6 млн. лв.

›  Инженеринг за ПСОВ в квартал 
Ветрен, гр.Бургас и на канали-
зация и водопровод в квартали-
те Ветрен и Минерални бани, 
гр. Бургас  за 23,8 млн. лв.

›  Пречиствателна станция за 
отпадъчни води - гр. Кричим, 
обл. Пловдив  за 6  млн. лв.

›  Изграждане на регионален цен-
тър за третиране на неопасни 
отпадъци за община Хасково, 
Димитровград и Минерални 
Бани за 18,4 млн. лв.

›  Изграждане на регионална сис-
тема за управление на отпадъ-
ците в р-н Малко Търново за  4 
млн. лв.

КонтаКтИ:
офис Хасково
бул. „България над реката“ 3
038 66 6920
haskovo@enarconsult.com

офис София 1
ул. „Джон Атанасов“ 2
02 4274797
0885 823 808
office@enarconsult.com

офис София 2
жк „Дружба“ 2, бл. 285, вх. A
офиси 5.2 и 5.3
0885 558 875
sofia@enarconsult.com

›  Интегриран градски транс-
порт на Бургас по ОП „Регио-
нално развитие 2007-2013 г.“ за 
48, 5 млн. лв.

Фирмата е извършила и много об-
следвания за енергийна ефектив-
ност и сертифициране по реда на 
ЗЕЕ на общински и частни сгради, 
както и изготвяне на оценка за 
съответствие на инвестицион-
ните проекти и строителен 
надзор при изпълнение на мерки 
за енергийна ефективност на 
сгради в градовете:  София, Бур-
гас, Стара Загора, Свиленград, 
Плевен, Пазарджик, Раднево.
Фирма „ЕН АР Консулт“ ЕООД има 
сключен Договор от 04.11.2016 г. с 
„Метрополитен“ ЕАД за изпълне-
ние на инженерно-консултант-
ски услуги при проектирането 
и строителството на обект: 
Проект за трета метролиния: 
Проектиране и строителство на 
метродепо Земляне, метроучас-
тък от км.4+320 до км.4+950 и сис-
теми за управление от км.4+320 
до км.11+966,34 и метродепо, като 
дейностите по договора са в ход.

арх. Богдана ХаСърдЖИЕва, 
управител на 
„Ен ар Консулт“ Еоод

Arch. Bogdana Hasardjieva 
CEo of nr Consult Eood

офис Пловдив
ул. „Хан Аспарух“ 10
0885 39 98 21
plovdiv@enarconsult.com

офис Бургас
ул. „Христо Ботев“ 32, ет. 2, 
офис 4
0886 664 467
burgas@enarconsult.com

www.enarconsult.com
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nr ConSULT Eood

NR Consult EOOD is a consultant 
licenced to exercise conformity 
assessment of investment projects and 
construction supervision of all types and 
categories of construction. The activity 
of the company is insured each year to 
the highest statutory limit of liability for 
all categories of buildings and facilities.
The company was established in 2006 
and has 6 offices throughout the country 
- Sofia, Plovdiv, Haskovo and burgas. It 
has employed 38 engineers specializing 
in all parts of the investment project. 
‘NR Consult’ EOOD is positioned to 
exercise construction supervision 
of large infrastructure projects in 
bulgaria in transport infrastructure and 
water sectors. The more significant 
implemented projects of the company 
are the following: 

FInAnCEd UndEr 
oP ‘TrAnSPorT 2007-2013’

›  Project for the extension of Sofia 
underground: Stage II -LOT 2 section 
of line 1, district mladost I  (mS13) - 
‘Tsarigradsko Shosse’ blvd. (mS19) 
underground parking for bgN 185 
million. 

›  Project for the extension of Sofia 
underground: Stage III - extensions 
of line 1, the deviations to the 
airport - LOT 1, the section within 
‘Tsarigradsko Shosse’ blvd. - district 
Druzhba - Sofia Airport (mS23) for the 
amount of bgN 136 million.

›  Road I-1 (E 79) the bypass road of 
montana from km 102 + 060 to km. 
114 + 512.20 for the sum of bgN 38, 
8 million. 

ConTACTS:
Haskovo office
boulevard „bulgaria“ № 3
038666920
haskovo@enarconsult.com

Sofia office 1
„John Atanasov“ str. 2
02 4274797
0885 823 808
office@enarconsult.com

Sofia office 2
„Drujba“ № 2, bl. 285, ent. A
0885 558 875
sofia@enarconsult.com

Plovdiv office
„Han Asparuh“ str. № 10
0885 39 98 21
plovdiv@enarconsult.com

Burgas office
„Hristo botev“ str №32, fl.2, 
office 4
0886 66 44 67
burgas@enarconsult.com

www.enarconsult.com

FInAnCEd UndEr oP 
‘EnvIronMEnT 2007-2013’

›  Construction, reconstruction 
and modernization of sewerage 
network, WWTPs and water-mains 
in Svilengrad for the sum of bgN 
37 million. 

›  Engineering infrastructure of 
the water supply network of 
the bankya and the districts 
gradoman, mihaylovo, Verdikal 
and the village of Ivanyane for 
bgN 53, 86 million. 

›  WWTP for 14 100/citizens – in 
byala and installation of inlet 
collectors, completion of sewerage 
network and reconstruction of 
the water-main on the respective 
streets for bgN 31.6 million. 

›  Engineering for WWTP in the 
district of Vetren, burgas and 
sewerage and water-main in the 

districts of Vetren and mineralni 
bani, burgas for bgN 23.8 million. 

›  Wastewater treatment plant – 
Krichim, Plovdiv Region, for bgN 
6 million.

›  Construction of a regional center 
for treatment of non-hazardous 
waste for the municipality of 
Haskovo, Dimitrovgrad and 
mineralni bani for bgN 18.4 
million.

›  Construction of regional system 
for waste management in the 
region of malko Tarnovo for bgN 
4 million.

Integrated urban transport of burgas 
under OP ‘Regional Development 
2007-2013’ for bgN 48, 5 million. 
The company has implemented 
many energy efficiency testing 
and certification under the Energy 
Efficiency Act for municipal 

and private buildings, as well 
as a conformity assessment of 
investment projects and construction 
supervision in the implementation 
of energy efficiency measurement 
of buildings in the cities of Sofia, 
burgas, Stara Zagora, Svilengrad, 
Pleven, Pazardzhik, Radnevo.

‘NR Consult’ EOOD has signed 
a contract with the ‘metropolitan’ 
JSC, dated 04/11/2016, to 
implement engineering and 
consultancy services in the design 
and construction of the project: 
Project for a third metro line: Design 
and construction of metro depot 
Zemlyane, the section from km 0.4 + 
320 to km.4 + 950 and management 
systems from km.4 + 320 to km.11 
+ 966.34 and metro depot, and the 
activities under the contract are 
underway.
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“СУПЕРВАйЗЕР” ЕООД 

“Супервайзер” ЕООД е търговско 
дружество с  основен предмет на 
дейност – упражняване на строи-
телен надзор в проектирането и 
строителството от 06.10.1999 год 
с лиценз № СК-116, по-късно под-
новен лиценз за консултант № ЛК 
000327/29.04.2005 г., издаден от Ми-
нистерство на регионалното раз-
витие и благоустройството, към 
настоящия момент Удостоверение 
№ РК 0392/2016 г. от ДНСК;

Дружеството е вписано в публич-
ния регистър с Удостоверение № 
00119/04.11.2008 г. на АЕЕ на лицата, 
извършващи обследване за енергий-
на ефективност и сертифициране 
на сгради, съгласно чл. 16, ал. 6 от 
Закона за енергийна ефективност.

Извършва Строителен надзор и 
Оценка съответствието на инвес-
тиционни проекти с основните изи-
сквания към строежите по смисъла 
на ЗУТ, както и дейности, вменени 
в задълженията на „Инженера” по 
правилата на FIDIC;

Извършва обследване, паспорти-
зация и сертифициране на сгради за 
енергийна ефективност. 

Дружеството е сертифицирано 
по система за управление на ка-
чеството ISO 9001:2008 и система 
за управление на околната среда 
ISO 14001:2004.

Член и учредител на БААИК. Чрез 
членството си в БААИК - един-
ственото легитимно обединение 
на фирмите за консултантска  
дейност в Република България, СУ-

ПЕРВАЙЗЕР“  ЕООД  е редовен и пъл-
ноправен член на FIDIC и EFCA. 

Управител - инж. Цветко Тужа-
ров - юрист и строителен инженер 
– конструктор, с трудов стаж 39 
години и опит в управлението на 
„Супервайзер“ ЕООД - седемнадесет 
години. Оправомощен от Камарата 
на инженерите в инвестиционното 
проектиране да извършва техниче-
ски контрол на инвестиционните 
проекти в част конструктивна 
– Удостоверение № 0751/2008 год. 
Притежава пълна проектaнтска 
правоспособност,  регистриран е в 
КИИП с рег. № 00027. 

Технически секретар – Славка 
Николова – икономист, владееща 
перфектно нормативната уредба, 
свързана с дейността на друже-
ството. Икономически директор – 
Снежана Христова. 

Екип от квалифицирани експерти 
за строителен надзор и енергийна 
ефективност: 34 високо квалифи-
цирани специалисти - архитекти и 
инженери от всички инженерни спе-
циалности с над 20 годишен опит, 
оправомощени да извършват супер-
визия и сертифициране на сгради за 
енергийна ефективност.

Компанията има множество 
договори с общински, държавни и 
частни възложители, като за пери-
ода от неговото създаване до сега 
са приключили успешно и са въведе-
ни в експлоатация над 600 строежа 
от всички категории.

КонтаКтИ:
офис:
София,
р-н „Студентски“,
ул. „Проф. Брадистилов“ 4

Седалище
Перник 2300,
пл. „Кракра Пернишки” 1, 
офис 707, 
тел./факс 076 60 13 62, gSm: 
0889 528 375,
supervisor.gmbh@gmail.com 

ConTACTS:
office:
Sofia,
Studentski grad, 4, 
Prof. g. bradistilov Str.

Headquarter:
Pernik, 1 Krakra Pernishki Sq, 
office 707,
Tel./Fax +359 76 62 60 13, 
gSm +359 889 528 375 
supervisor.gmbh@gmail.com 

SUPErvISor LTd.

Supervisor Ltd. is a registered 
limited liability company with main 
activity of construction, supervision 
in design as of 06.10.1999, with 
license № CK-116 and later 
renewed consultacy license LK 
№ 000 327 / 29.04.2005, issued 
by the ministry of Regional 
Development and Public Works, 
currently Certificate № RK 
0392/2016, issued by DNSK;

The Company is registered in 
the public register with certificate 
№ 00119 / 04.11.2008 of the EEA 
to persons conducting energy 
efficiency audits and certification 
of buildings, according to Art. 16 
para.? 6 of the Energy Efficiency 
Act.

Performs supervision and 
evaluation of investment projects 
with basic works requirements 
under the Law of Spatial Planning 
and undertakes attributed to the 
obligations of the „Engineer“ under 
the rules of FIDIC;

Performs inspection and 
certification of buildings for energy 
efficiency.

The company is certified 
with management system ISO 
9001: 2008 and with system of 
environmental management ISO 
14001: 2004.

          member and founder of 
bACEA. Through its membership in 
bACEA - the only legitimate union 
of firms for consultancy in bulgaria. 
„Supervisor“ Ltd. is a member of 

FIDIC and EFCA. manager - Eng. 
Tsvetko Tuzharov is a lawyer and a 
civil engineer – designer. He has 
39 years of experience. He is a 
founder and general manager of 
„Supervisor“ Ltd. since 17 years. 
Authorized by the Chamber of 
Design Engineers to perform 
technical control of investment 
projects in part construction - 
Certificate № 0751/2008 year. 
The comany is licensed in 
project design, it is registered 
in the Chamber of Engineers in 
Investment projects reg. № 00027.

Technical secretary - Slavka 
Nikolova is an economist, fully 
quolified in the regulations 
related to the activities of with 
the company. Finance Director - 
Snezhana Hristova.

„Supervisor“ Ltd. – works with 
a team of 34 highly qualified 
professionals. This ia a team of 
architects and engineers from all 
engineering disciplines with an 
average experience of more than 
20 years, qualified and licensed 
to carry out supervision and 
certification of buildings for energy 
efficiency.

„Supervisor“ Ltd. has numerous 
contracts with municipal, state 
and private entities. Since its 
establishement the company 
has successfully completed and 
commissioned over 600 works and 
projects of all categories.
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„СОфИНВЕСТ” ЕООД

Общинска фирма „Софинвест” е реги-
стрирана през 1989 г. с фирмено дело 
№ 484 при СГС.              С Решение № 
6/97 г. на СГС е преобразувана в тър-
говско дружество „Софинвест” ЕООД.

След изменение на нормативната 
уредба е извършена промяна в предме-
та на дейност с Решение № 11/99 г. на 
СГС за извършване на независим стро-
ителен надзор и технически контрол 
в проектирането и строителството.

От 1999 г. „Софинвест” ЕООД е 
лицензирано от МРРБ да упражня-
ва независим строителен надзор в 
проектирането и строителството 
на различни видове строежи с 24 броя 
Свидетелства за оправомощаване 
(лицензи) Лиценз № СК-003/30.09.1999 г. 
от МРРБ.

„Софинвест” ЕООД е правоприемник 
на бившата Главна дирекция за изграж-
дане на София (ГДИС) създадена през 
50-те години на миналия век, с цел 
възстановяване на София, изграждане 
на инженерната и социална инфра-
структура на столицата и общинско 
жилищно строителство.

Прелицензирано е с Лиценз № ЛК-
000091/14.07.2004 г., Удостоверение № 
РК0219/12.06.2014г. от ДНСК валиден 
до 2019 г.

Удостоверение № 00365/15.02.2013 г. 
изд. от АУЕР за обследване за енергий-
на ефективност и сертифициране на 
сгради съгласно чл.23, ал.4 от Закона 
за енергийната ефективност със 
срок на валидност до 2018г.

 „Софинвест” ЕООД е дружество със 
100% общинска собственост на Сто-
лична община и от 2013 г. се ръководи 
от инж. Чавдар Гигов. 

В дружеството е внедрена система 
ISO  14001:2004  и  ISO 9001:2008

УСЛУГИТЕ:

• оценка съответствието на инвес-
тиционните проекти (надзор в проек-
тирането)   

• строителен надзор и други услуги 
свързани със строителството

• предпроектно проучване (изход-
ни данни от експлоатационните 
дружества В и К, Топлофикация, ЧЕЗ, 
София-газ)

• преустройство и смяна предназна-
чението на самостоятелни обекти 
или обекти в съществуващи сгради

• технически паспорт на сгради и 
съоръжения 

• обследване на съществуващи обек-
ти

• търпимост на сгради и узаконяване 
на къщи, строежи 

• изготвяне на план за управление на 
отпадъците

• изготвяне на актуална сметна 
стойност на - проекти, нови строежи, 
незавършено строителство

• инвеститорски контрол

• оценка на недвижими имоти

• депониране на отпадъци (Депо 
„Враждебна”)

За „соФинвест” еооД клиентът е 
винаги на първо място и затова вие 
първо ще получите професионална 
консултация от нас, а след това 
възможно най-краткия и оптимален 
вариант на решение.

SoFInvEST Eood 
SOFINVEST EOOD is a municipal 
company established in 1989 with 
a case No 484 of Sofia City Court. 
It has been transformed into a 
commercial company SOFINVEST 
EOOD by a decision of SCC No 
6/97.               

After amendments in legislation 
there has been a change in 
company’s activity by a decision 
No 11/99 of SSC for exercising 
of independent construction 
supervision and technical control in 
design and construction. 

Since 1999 SOFINVEST 
EOOD has been licenced by the 
mRDPW to exercise independent 
construction supervision in design 
and construction of various types 
of building construction with 
24 Certificates of authorisation 
(licences): Licence No СК-
003/30.09.1999 by the mRDPW.

SOFINCEST EOOD is an assignee 
of the former Head Directorate for 
building of Sofia (HDbS) established 
during the 50s of the last century, 
aiming at restoring Sofia, building 
of engineering and infrastructure 

of the capital city and municipality 
residential construction. 

It was re-licenced by Licence No 
ЛК-000091/14.07.2004, Certificate No 
РК0219/12.06.2014 by the National 
Construction Control Directorate 
valid until 2019.

Certificate No 00365/15.02.2013 
issued by the Sustainable Energy 
Development Agency (SEDA) for 
supervision of energy efficiency and 
certification of buildings pursuant 
to Art. 23, Para 4 of the Energy 
Efficiency Act valid until 2018.

SOFINVEST EOOD is a company 
100% owned by Sofia municipality, 
and since 2013 it has been managed 
by Chavdar gigov.  
The company has been introduced 
systems ISO 14001:2004 and ISO 
9001:2008

SERVICES:

• Conformity assessment of 
investment project (design 
supervision)   

• Construction supervision and 
other services related to construction

• Feasibility studies (output data 
from utility companies: Water and 
Sewerage, Heat and Power Supply, 
CEZ, Sofia gas)

• Reconstruction and change of use 
of buildings or units within existing 
buildings  

• Technical passport of buildings 
and facilities 

• Technical control of existing 
buildings

• Legislation of buildings, sites

• Waste management planning

• Preparing a detailed account 
value estimation of projects, new 
construction works, unfinished 
construction

• Investor’s control

• Real estate evaluation

• management of construction 
waste (Vrazhdebna Depot)

the client always comes first 
for sOFinvEst EOOd so you 
will firstly be provided with 
professional advice and then you 
will have the shortest and optimal 
solution. 

КонтаКтИ:
София
жк „Зона Б19“, бл. 15-16, вх. Б 
тел.  02 988 28 73 

02 981 02 62
info@sofinvest.org
sofinvest.org  

ConTACT:
Sofia
Zona b-19, bl. 15-16, ent. b
tel.  +359 2 988 27 73, 

+359 2 981 02 62
info@sofinvest.org
sofinvest.org/en 

Музей за история на София, бившата Софийска баня Кръгово кръстовище при Телевизионната кула в София
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„Мактер Консулт“ ЕООД е фирма, реги-
стрирана по българското законодател-
ство през 1994 година с цел предлагане 
на всички услуги в строително-инвес-
тиционния процес. Притежава Лиценз 
№ЛК-000636/22.07.2008г за упражняване 
на строителен надзор, както и серти-
фикати по ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 
и Сертификат bS OHSAS 18001:2007 с 
обхват проектантска и консултант-
ска дейност в сторителството, 
строителство, строителен надзор 
и извършване на оценка на съответ-
ствието на инвестиционни проекти. 

Основната цел на „Мактер Консулт“ 
е затваряне на кръга на строително-
инвестиционния процес от интелек-
туалната му гледна точка – предлага 
всички дейности от предпроектни 
проучвания, проектиране, до консулти-
ране на своите клиенти. В допълнение 
към това обаче, фирмата предоставя 
и строителни услуги за всички видове 

строежи от първа, втора, трета, 
четвърта, както и отделни видове от 
пета категория, като по този начин 
се явява един надежден партньор за 
инвеститорите в предприемаческата 
сфера. 

През годините фирма „Мактер 
Консулт“ е натрупала безценен опит 
в проектирането и реализацията на 
множество обекти от различни видо-
ве – жилищни и офис сгради, търговски 
обекти, но също така и общински и 
държавни проекти и сгради от об-
ществено значение. 

За своите 23 години на българския 
пазар организацията непрестанно обо-
гатява своя колектив от архитекти, 
инженери, конструктори, урбанисти 
и професионални консултанти, за да 
може да предлага винаги иновативни и 
качествени услуги и решения на свои-
те клиенти. Освен млади и амбициозни 
специалисти в различните области, 
във фирмата работят и опитни и 
реномирани експерти, отличени с 
много награди и сертификати през 
годините, в това число Архитект на 
годината, както и множество Първи 
награди на публиката на „АрхИдея“. 
Самата организация е получила не по-
малко признания за своята дейност 
както от предприемаческа, така и от 
обществена гледна точка.

Клиенти на фирмата са били де-
сетки частни инвеститори, но също 
така държавни институции и общини, 
както и Светият Синод. А за качест-
вено свършената работа за всички 
тях, говорят множеството референ-
ции и препоръки, получени от органи-
зацията.

makter Consult Ltd. is a company, 
registered under the bulgarian 
legislation in 1994 with the aim of 
offering all services in the construction-
investment process. The firm has 
License №ЛК-000636/22.07.2008г 
for implementation of construction 
supervision, as well as certificates 
under ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 
and a Certificate bS OHSAS 
18001:2007 with a scope of design 
and consultancy activities in the 
construction, construction works, 
construction supervision and 
conducting evaluations for compliance 
of investment projects and designs.

The main goal of makter Consult 
Ltd. is to close the circle of the 
construction-investment process 
from its intellectual point of view – the 
company offers all activities starting 
from preliminary surveys, design works 
as well as consulting for its clients. 

КонтаКтИ:
София 
бул. „Т. Александров“ 137
тел.  02 815 86 42 

0888 505 460
makterk@omega.bg 
makterconsult.bg/bg 

ConTACT:
Sofia 
137 Todor Alexandrov blvd.
Tel.  +359 2 815 86 42 

+359888 505 460
makterk@omega.bg 
makterconsult.bg/en 

„МАКТЕР КОНСУЛТ“ ЕООД MAKTEr ConSULT LTd.

In addition to that however, the firm 
also offers construction services for 
all types of buildings from the first, 
second, third, fourth and different 
types of works from fifth category, thus 
presenting itself as a reliable partner 
for investors in the entrepreneurship 
environment.

Throughout the years makter 
Consult Ltd. has accumulated 
priceless experience in the design 
and realization of multiple projects – 
residential and office buildings, retail 
buildings, but also municipal and state 
projects as well as buildings of public 
significance. 

During its 23 years in the bulgarian 
market the organization constantly 
enriches its team of architects, 
engineers, constructors, urban 
planners and professional consultants 
so that it can offer always innovative 
and quality solutions and services 

to its customers. Apart from young 
and ambitious specialists in the 
different areas, the company is also 
the workplace of experienced and 
renowned experts, honored with 
many awards and certificates over 
the years, including Architect of the 
Year as well as many First Place 
awards of the public of ArchIdea. The 
company itself has received no less 
acknowledgements for its activities 
both from an entrepreneurship and a 
public point of view.

Clients of makter Consult Ltd. 
have been dozens of private 
investors, but also state institutions 
and municipalities and even the 
Holy Synod. And for the quality of 
the completed works for all of them, 
speak the numerous references and 
recommendations, received by the 
company.
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„Паладин“ е консултантска компания в 
сферата на строителството, специа-
лизирана в управлението на проекти, 
инженеринг, проектиране, контрол/ 
надзор и поддръжка за търговски 
фирми. Фирмата беше създадена през 
2006 г. в отговор на локалното търсе-
не за професионални услуги в строи-
телния мениджмънт и свързаните с 
него консултантски услуги и посте-
пенно се разви и утвърди на пазара, 
осигурявайки реализацията на ключови 
проекти за местни и международни 
компании в различни сектори на недви-
жимите имоти.

Обхватът на предлаганите услуги 
се основава на разбирането, че спе-
циализираните интегрирани услуги, 
покриващи четирите основни фази 
от жизнения цикъл на инвестицион-
ните проекти в недвижимите имоти 
са от изключително значение и полза. 
Проучване и придобиване, проекти-

ране, строителство и последващо 
управление, са част от този обхват. 
В тази връзка „Паладин Пропърти 
Дивелъпмънт“ предлага комплексни 
управленски услуги, които покриват 
пълния жизнен цикъл на инвестицион-
ните проекти в сферата на недвижи-
мите имоти от разработването на 
концепцията, покупката на земя до 
управлението и поддръжката по време 
на експлоатацията му.

Фирмата поддържа постоянен 
екип в различни специалности, както 
и асоциирани външни експерти в раз-
лични области – разходи и планиране, 
супервайзори, проектови мениджъри и 
обектови ръководители, архитекти и 
инженери, безопасни условия на рабо-
та, финансови анализатори и счетово-
дители, маркетинг специалисти и др. 
всички членове на екипа са квалифици-
рани, със знания и опит, а повечето 
ползват и чужди езици.

„ПАЛАДИН ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“

Paladin is a construction advisory 
company specializing in project 
management, engineering, design and 
construction statutory supervision and 
facility management for commercial 
clients. The firm was established 
in response to the growing local 
demand for professional construction 
management and related consultancy 
services and has since grown and 
established itself on the market, 
securing key accounts of leading 
national and international companies 
in various sectors and real estate 
segment.

PALAdIn ProPErTY dEvELoPMEnT

The range of services provided by 
Paladin is built on the assumption that 
significant benefits can be drawn from 
proficiently integrating the four major 
stages of the real estate development 
cycle. Research&acquisition, 
design, construction and post-
construction management. based 
on this assumption, Paladin Property 
Development offers a comprehensive 
management service that coordinates 
and integrates the complete 
development cycle from concept 

development and land acquisition 
through to facility management.

The company maintains a team 
of professionals as well as a number 
of associates and freelancers of 
diverse fields – cost and planning 
experts, supervision experts, project 
managers, project coordinators, 
architects&engineers, health & safety 
experts, financial and accounting 
analysts, marketing experts and 
others. All team members are very well 
qualified and most are multi-lingual.

КонтаКтИ:
София 
ул. „Славянска“ 5, ет. 3
тел.  02 915 80 10 

0888 344 430
факс 02 981 58 12
office@paladin.bg
www.paladin.bg 

ConTACT:
1000 Sofia 
5, Slavianska Str., Fl. 3
T.  +359 2 915 80 10
F. +359 981 58 16
m. 0359 888 344 430
office@paladin.bg
www.paladin.bg
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Фирма „Стеки консулт“ ЕООД е 
основана през 2007 г. г. от инж. 
Стефка Славова, която има повече 
от 30 години стаж в строителния 
бранш. Основните предмети на 
дейност на фирмата са пълна гама 
услуги в областта на строителния 
надзор, оценка съответствието 
на инвестиционните проекти,  
преустройство и смяна предназ-
начение на сгради,технически 
паспорт на сгради и обследване 
на строежите, смяна предназна-
чението на земя  и предпроектни 
проучвания. Фирмата разполага с 
голям творчески потенциал и екип 
от предимно млади специлисти 
със свежи и новаторски идеи. При-
влечените специалисти са с богат 
опит в своите области.

При интерес от ваша страна и 
нужда от допълнителна консул-
тация за анализ, планиране и/или 
изпълнение на услуги от фирма 
„Стеки консулт” по ваш проект, 
можете да се свържете с нас по 
всяко време на посочените коор-
динати.

КАК РАБОТИМ НИЕ:
Безплатна консултация за уточня-
ване на целите и предлагане на 
оферта.
Срокове съобразени с нуждите Ви.
Професионално отношение.
Отговорност за поетите ангажи-
менти до тяхното финализиране.
Имаме богат опит в консултански-
те услуги и надзор при осъществя-
ването на европроекти по програ-
ми и обществени поръчки. 

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ РЕАЛИЗИРАНИТЕ 
ОБЕКТИ СА:

•  Воден цикъл гр. Балчик

•  Голф селища „blackSea Rama”, 
“Lighthouse golf and SPA resort”

•  Реконструкция и модернизация 
на завод за акумолатори „СТАРТ“ 
гр.Добрич

•  Завод за гъвкави връзки 
гр.Добрич

•  Надзор при осъществяване на 
проекти по енергийна ефектив-
ност в общ.Лесичово

•  Зърнобази „Ел Си Ем“гр.Добрич; 
„Стойчеви Агро“; с.Царичино; 
с.Бенковски;

•  Обследване на ФСГ „В.Левски“ и 
ПГТ „П.К.яворов“ в гр.Добрич

„СТЕКИ КОНСУЛТ“ ЕООД

Steki Konsult Ltd. is founded in 
2007 by eng.St.Slavova, who has 
more than 30 years of expеriеnce 
in the construction industry. We 
offer a complete range of services 
in the area of construction 
supervision , conformity 
assessment of investment 
projects, reconstruction and 
changing use of buildings, 
technical passports of buildings 
and inspection of buildings, 
changing land use and feasibility 
studies.

The company has a great 
creative potential and a team of 
mostly young people who have 
skills with fresh and innovative 
ideas. Our specialists have 
extensive experience in their fields 
of work.

If you need additional advice 
for analysis, planning and / or 
execution of services by „Steki 
Konsult“ on your project, just 
contact us any time.

STEKI KonSULT LTd.

HOW WE WORK:
Free consultation to clarify the 
objectives and making an offer.
Deadlines tailored to your needs.

PROFESSIONAL ATTITuDE.
Responsibility for commitments to 
their finalization.
We have extensive experience in 
consultancy and supervision in the 
implementation of Eu projects and 
public procurement. Some of our 
realized projects:

•  Water cycle – balchik city

•  golf settlements „blackSea 
Rama“, „Lighthouse golf and 
SPA resort“

•  Reconstruction and 
modernization of accumulator 
plant „START“ Dobrich

•  Plant for flexible connections 
Dobrich

•  Supervision of the 
implementation of energy 
efficiency projects in Lesichovo 
municipality 

•  Silos „El CmS“ Dobrich; 
„Stoychev Agro“ Tsarichino 
village; benkovski;

•  Survey of Fbg „V. Levski“ and 
PgT „P.K.Yavorov“ in Dobrich

КонтаКтИ:
добрич
ул. „Ген. Гурко“ 11, партер
тел.  058 602305 

0897 969 755 
0896 622 789

е-mail: steki_s@abv.bg
facebook: Steki Consult

ConTACT:
dobrich
11, gen. gurko Str. ground floor;
Tel.: +359 58 602305 
+359 897 969 755 
+359 896 622 789
E-mail: steki_s@abv.bg
Facebook: Steki Consult



представяне к ата лог 2017  I  48 I

telephone: +359 2 415 3252
Cell phone: +359 898 65 65 22
Fax: +359 2 417 3921

E-mail: office@daris.info
Address: 1111 Sofia, 
23 Manastirska Str.

We provide investors with support and confidence 
for realization of their investment projects.

www.daris.info

DARIS

NBS - ENgiNEEriNg lTD. 
www.nbs-bg.com

OUr AiM iS iNVESTMENT PlANS TrANSMUTATiON 
FrOM CONCEPT TO rEAliTY

Kiril Shivarov Street No.1a, 9004 Varna, tel./fax +359 52 634345 mob.tel. +359 88 9529997, email: nbs.supervision@gmail.com

ISO 9001:2008 certified • Spatial Development Act Registered Consultant • Project Manager • FIDIC Engineer



“БОМБОВ КОнсулт” ЕООД
консултантски 
услуги и 
строителен надзор

ДОВЕрЕтЕ сЕ на нашия опит и коректност

Варна 9000, 
ул. „александър дякович“ 45, ет. 3, 
офис 21
тел./факс 052 602 113; 052 602 115
мобилен 0888 284 751
office@bombovconsult.com

www.bombovconsult.com



2017 Българска асоциация 
на архитектите и инженерите-консултанти (Бааик)

Bulgarian association 
of Consulting EnginEErs and arChitECts (BaCEa)

каталогwww.bacea-bg.org

CataloguE

Бааик   l   каталог   2017        l        BaCEa   l   CataloguE   2017


