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КРАТКА 

АНОТАЦИЯ   НА  ДРУЖЕСТВОТО 

 

Основни данни на дружеството 

Име  
• „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 
 
Регистрация 
 

• В Кърджалийски окръжен съд по Фирмено дело №163 от 2000 год. 
 
 
Адрес на регистрация и седалище на управление 
 

• Гр.Кърджали, ул. Булаир №14, вх.А, ет.1, ап.1 
 
 
Управление  
 

• Дружеството е с управител и едноличен собственик на капитала на 
дружеството – инж.Надя Кирилова Петкова, строителен инженер 
„Водоснабдяване и канализация” и магистър по финанси  

• тел.0361 6 11 10, GSM – 0887360504  e-mail: nadia_petkova@abv.bg 
 
 
Контакти и адрес за кореспонденция 
 

• гр.Кърджали 6600 
Ул.”Булаир” №4 „А” 
Тел/факс 0361 6 11 10 
e-mail: ekoinjenering@abv.bg 
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I. КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
 
“ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр.Кърджали  е дружество занимаващо се с 

консултанска и проектантска дейност.  
Регистрирано е през 2000 г. съгласно Търговския закон, от Кърджалийския 

окръжен съд с ЕИК - 108507750 с централен офис на управление в гр.Кърджали, ул. 
Булаир, №4 „а”, втори офис в гр.Кърджали находящ се на ул. Булаир, бл.14, вх.А, 
ет.1. 

Основен предмет на дейност на дружеството са упражняване на строителен 
надзор и изготвяне на оценки за съответствието на инвестиционни 
проекти, подготовка на предпроектни и  прединвестиционни проучвания, изготвяне 
на инвестиционни и технически проекти ведно със съпътстващите ги документи за 
кандидатстване (апликационни форми), технически спецификации, количествени и 
стойностни сметки, бизнес планове, финансови и икономически анализи, социално-
икономически обосновки, тръжни документации по ЗОП и НВМОП и други 
консултански дейности.   

Проектирането на дружеството е насочено  предимно към техническата 
инфраструктура  – канализации, водопроводи, ПСОВ, ПСПВ и пътища.  

От 2000 г. Екоинженеринг ЕОД е оправомощено за упражняване на строителен 
надзор в проектирането и строителството от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството съгласно чл.31, ал.1 от Правилника за оправомощаването, 
функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в 
проектирането и строителството (ПОФЗЛУНСНПС).От 2005 г. Екоинженеринг ЕООД е 
лицензирано от Министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно 
чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията да извършва оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и да упражнява строителен надзор - 
Лиценз №ЛК-000411/21.06.2005 г.)  

 
От 2010 г. на Екоинженеринг 

ЕООД е издаден Лиценз за 
продължаване на дейността със срок 
на валидност до 21.06.2015 год. 

В основния списък от 
оправомощените специалисти заверен 
от МРРБ са включени експерти с дълъг 
професионален опит в областта на 
строителния надзор и инвеститорския 
контрол. 
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ІІ. РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА НА 

ДРУЖЕСТВОТО 
Дружеството разполага с централен офис на управление в гр.Кърджали, ул. 

Булаир, №4 „а”,  

                                
Собствен централен офис в гр.Кърджали, ул. Булаир №4 А 

                          
 

Втори собствен офис в гр.Кърджали, ул. Булаир, бл.14, вх.А1 ет.1, ап.1  
 

    
         
На 29.10.2002 година е регистриран клон на “ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД в гр.Бургас 
от Бургаския окръжен съд, фирмено дело №2038 / 2002 година,  с 
ръководител арх.Добринка Василева 

 
На 25.02.2003 година е регистриран клон на “ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД в 

гр.София от Софийски градски съд, фирмено дело №2253 / 2003 година. Фирмата 
разполага със собствен офис в гр.София, разположен на ул. Николай Хайтов №6, 
офисна сграда, етаж 6. 
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                              Собствен офис в гр.София 
 

                                     
 

                          
 

 
Дружеството притежава и други офисни сгради в градовете Пловдив и Хасково. 

 
СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ДРУЖЕСТВОТО 

 
 

№ наименование  
№ на регистрацията 

технически характеристики–  
година на производство/ мощност 

основание за 
ползване от 
участника 

1 Товарен автомобил 
ФОРД ТРАНЗИТ 

КОНЕКТ 200 
К 56 86 АТ 

Година на производство – 23.07.2007 
г. 

Дизелов двигател, Обем – 1,8  см3 TDCI 
 

Свидетелство за 
регистрация 
№004193324 

2 Товарен автомобил 
ФОРД ФИЕСТА 

К 1210 АТ 

Година на производство – 11.09.2008 г. 
Бензинов двигател, Обем – 1,4 см3 

 

Свидетелство за 
регистрация 
№003833756 

3 Товарен автомобил 
Лада ВАЗ, НИВА  

К 44 96 АР 

Година на производство – 27.12.2006 г. 
Бензинов двигател, Обем 1,7 см3 

  

Свидетелство за 
регистрация 
№002026333 

4 Лек автомобил 
ОПЕЛ АСТРА  5DR 

Enjoy Z16XEP  
С 92 25 АН 

Година на производство – 2005 г. 
Бензинов двигател, Обем 1,6 см3, 105 

к.с. 
 

Договор за лизинг 
№037-ОР/07.01.2005 

г. 
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СПИСЪК НА ОСНОВНОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ  

НА „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ГР.КЪРДЖАЛИ 
№ наименование на 

машината или 
оборудването 

 

технически характеристики, свързани 
с производителността и качеството  

основание за 
ползване от участника 

 ГЕОДЕЗИЧНИ УРЕДИ 
И ИНСТРУМЕНТИ 

  

1 LEI -782289 GS08 
геодезичен 
двучестотен 

приемник (GPS) 

Точност и прецизност – 100 % Собствено 
оборудване, съгласно 

фактура №2485 от 
17.12.2010  

2 Тотална станция 
TOPCON GTS 236 N 

Увеличение – 30 пъти 
Минимален фокус – 1,3 м. 
Време на замерване – 2,8 s 
Точност на отчитане – 6 s 

Собствено 
оборудване, съгласно 

фактура 
№2176/05.05.2006 г. 

3 Нивелир АТ – GL (G) Хоризонтален кръг – 117 мм 
Автоматичен компенсаторен 

механизъм 
 

Собствено 
оборудване, 

съгласно фактура 
№676/04.03.2008 г. 

4 Лазерна рулетка DLE 
70 

Точност и прецизност при измерване 
Измервателен обхват 0,05-70м 
Точност на измерване тип-+1,5  

Собствено 
оборудване, съгласно 
фактура за покупка 
№3608/15.04.2010 г. 

5 ТР -100 Алуминиева 
тринога 

Сгъваема, лека, лесно преносима 
 

Собствено 
оборудване, съгласно 
фактура за покупка 
№676/04.03.2008г. 

6 Телескопична 
алуминиева лата 5м. 

Сгъваема, 5 м. лесно преносима 
 

Собствено 
оборудване, съгласно 
фактура за покупка 
№676/04.03.2008г 

7 Алуминиева тринога 
ТР-110 

Сгъваема, лека, лесно преносима 
 

Собствено 
оборудване, 

съгласно фактура 
№2176/05.05.2006 г. 

8 Отражателна призма, 
държач за 

призма,телеск. щок с 
либела, връзка с 

компютър 

Окомплектовани с тоталната станция 
 

Собствено 
оборудване, 

съгласно фактура 
№2176/05.05.2006 г. 

 КОМПЮТЪРНА И 
ОФИС ТЕХНИКА 

  

1 Преносим компютър 
DELL STUDIO 1555 

15,6” екран, Процесор Т6500, 4 GB  
RAM, 500 GB HD 

Собствено 
оборудване, 
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 съгласно фактура 
№2743/08.12.2009 г. 

2 Преносим компютър 15,6” екран, 4 GB  RAM, 250 GB HD 
 

Собствено 
оборудване, 

съгласно фактура 
№251/11.06.2008 г. 

3 Преносим компютър 17,1” екран, 4 GB  RAM, 300 GB HD 
 

Собствено 
оборудване, 

съгласно фактура 
№33906/19.03.2009 г. 

4 Преносим компютър 
ASUS X71SL-75031 

17,1” екран, Процесор Т3200, 2 GB  
RAM, 250 GB HD 

 

Собствено 
оборудване, 

съгласно фактура 
№1442/29.12.2008 г. 

5 Комбинирана машина 
(принтер, скенер, 

ксерокс) 

Цветно, до А3 формат, отпечатване – 
32 бр цветно, мрежова карта 

Собствено 
оборудване, 

съгласно фактура 
№1521/23.05.2008 г. 

 
 
Дружеството има внедрени и се прилагат следните системи по ISO  с обхват на 

сертификацията: Консултантски услуги. Оценяване съответствието на инвестиционни 
проекти. Строителен надзор и инвеститорски контрол. Изготвяне на инвестиционни 
проекти и доклади за ОВОС. Оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения. 
Подготовка и управление на проекти по оперативни програми на Европейския съюз: 
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ІІІ. ОСНОВНИ ОБЕКТИ 
 

 

  

Техническа инфраструктура 

1. Рехабилитация на обект: 
BG161PO001/2.1-01/2007/001-0012 
„Лот 12 Рехабилитация на път ІІ-59 
Момчилград – Крумовград, Област 
Кърджали, в участъка от км 6+230 до 
км 24+522”; 

 
2. Рехабилитация на обект: 

BG161PO001/2.1-01/2007/001-0013 
„Лот 13 Рехабилитация на път ІІІ-597 
Ивайловград – Любимец, в участъка от 
30+050 до км 34+717, на път ІІІ-663 
Чирпан - Димитровград в участъка от 
км 29+000 до км 31+742 и на път ІІІ-
5071 Чифлик - Горна крепост – 
Стремци – Черноочене, в участъка от 
км 2+680 до км 17+865, Области 
Кърджали и Хасково” и др. 

 

Благоустрояване – паркове, 
площади  и зелени площи 

 
1. Реконструкция,обновяване и 
доизграждане на градски парк-
Крумовград. 

2. Рехабилитация на улични мрежа, 
тротоари, площадки, зелени 
религиозно значение. 

3.  Рехабилитация и 
благоустрояване на площад 
с.Фотиново; 

4. Благоустрояване на площад 
с.Кирково,кв.3 и 47; 

5.  Рехабилитация и 
благоустрояване на площад 
с.Чорбаджийско 

6. Кръгово движение гр.Кърджали и 
др. 
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Обекти свързани с внедряване на 
мерки за енергийна ефективност: 
 

1. Строителен надзор на строеж: 
Основен ремонт на спортна зала 
към СОУ ”О.Паисий” с.Кирково”, 
финансиран по Оперативна 
програма „Регионално развитие”; 

2. Строителен надзор на обект: 
Подобряване на сградния фонд 
на образователните институции 
на територията на Ардино, 
финансиран по ОПРР; 

3. Строителен надзор на обект: 
„Обновяване, основен ремонт и 
оборудване на ОДЗ ”Митко 
Палаузов”, гр.Крумовград, 
финансиран по ОПРР; 

4. „Обновление на ОУ „Петко 
Каравелов” - гр. Асеновград, по 
проект BG161PO001/1.1-
01/2007/030 по Оперативна 
програма Регионално развитие 
2007 -2013”; 

5. „Обновление на ОУ „Никола 
Вапцаров” - гр. Асеновград, по 
проект BG161PO001/1.1-
01/2007/030 по Оперативна 
програма Регионално развитие 
2007 -2013; 
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Сгради с обществено предна-
значение и жилищни сгради: 

 
1.Билла маркет – Кърджали 
2.Технополис – Кърджали 
3.Многофамилни жилищни сгради с 
търговски партери и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоволтаични централи 

1. ФЕЦ „Родопчанка“ – 79 кWp с.Бял 
извор, община Ардино; 

2. ФЕЦ „Филикон“ с мощност 3 МWр, 
3 бр. БКТП – ТИС 03/20 кV с 
2х500 кVА с.Труд, община 
Марица, област Пловдив; 

3. ФЕЦ „Аржил -158 кWp с БКТП, 
с.Калековец, община Марица, 
област Пловдив; 

4. ФЕЦ „Малко Търново“, находяща 
се в землище на гр.Малко 
Търново 
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Регионални депа за управление на 
отпадъците, Депа 

 
1. „Регионален център за 

управление на отпадъците 
Кърджали и  7 претоварни 
станции” Кърджали и обект: 
„Закриване и рекултивация на 
осем стари сметища – 
Кърджали”, България по 
програма ИСПА, изпълняван по 
правилата на Червената книга на 
ФИДИК 1999 г. 

 

 

 

 

 

 

2.Регионален център за 
обезвреждане на битови отпадъци на 
общини Асеновград, Първомай, 
Садово, Куклен и Лъки. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“EКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД                                     Кърджали 6600 
 Строителен надзор, проектиране,                                   ул.”Булаир",бл.14,вх.А,ап.1 
 оценки, консултанска дейност                          тел./ факс:  (0361) 6 11 10  
 в областта на строителството и                                                 (0361) 6 00 05 
 опазване на околната среда                                   ekoinjenering@abv.bg 

 - 11 - 

 
 

         В момента дружеството осъществява своята дейност на територията на 
области Кърджали, Смолян, Хасково, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Ямбол, Сливен 
и София. 
 Екипът, с който работим е с богат опит в горепосочените дейности. В него 
освен основните специалисти на трудов договор има хоноровани специалисти, както 
и преподаватели от Университета по архитектура строителство и геодезия и Минно-
геоложкия университет. 
 Работили сме като упражняващи строителен надзор на обекти 
финансирани по ФАР “SMAEP” както и по проекти на ПРООН “Красива 
България”, ФАР, ТГС - Културен туризъм и САПАРД.  

Част от специалистите във фирмата са проектанти на големи инфраструктурни 
обекти финансирани по програми ФАР, САПАРД и други европейски фондове.  

Експерти от фирмата са работили като координатори на проекти финансирани 
по различни програми от предприсъединителните фондове на ЕС. Управителката на 
дружеството е упражнявала функциите на ръководител проект финансиран по 
Програма САПАРД.  
  

Ние сме работили и имаме договори за извършване на строителен надзор и 
консултантска дейност с Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство, Министерство на екологията, Министерство на образованието и 
науката, Министерство на вътрешните работи, Общините: Кърджали, Ардино, 
Момчилград, Кирково, Черноочене, Ивайловград, Златоград, Неделино, Минерални 
бани (Хасковска област), Стамболово, Димитровград, Елин Пелин, Баните (област 
Смолян), “БТК”АД, ”Електроизграждане” ЕАД, „ЕVN”АД “Ви К” ООД гр.Кърджали, SNB 
minevals /”Бентонит”/ АД, “Каолин” АД, ПРООН „Красива България”, Агенция „ФАР” и 
множество банкови институции, частни инвеститори и строителни фирми. 
  Дружеството има рамкови договори и близо 5 години работи с БТК 
АД като консултант-строителен надзор при изпълнение на оптични 
кабелни мрежи на територията на области – Кърджали, Хасково, Стара 
Загора, Бургас, Ямбол и Сливен. 

 
Нашата цел е да работим с всички клиенти еднакво добре - внимателно, 

професионално и с много отговорност.  
 
 

      Управител: 
2012 г.            „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
         (инж.Надя Петкова) 


