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кои сме ние
who we are

ДЖИ ПИ ГРУП АД е строителна компания, която обхваща широк
спектър от услуги, свързани с изграждане и поддръжка на
сгради, съоръжения и инженерна инфраструктура в сферата на
жилищното, общественото и промишленото строителство. В
обхвата на дейността на компанията се включват проучване и
консултиране в областта на недвижимите имоти, строителство,
проектиране, архитектура и СМР във всички сфери на
строителството, поддръжка и ремонти на сгради и съоръжения.

GP GROUP JSC is a construction company that covers a wide range of
services related to the construction and maintenance of buildings,
facilities and engineering infrastructure in the ﬁeld of housing, public
and industrial construction. The scope of the company's activities
includes research and consultancy in the ﬁeld of real estate,
construction, design, architecture and construction work in all
spheres of construction, maintenance and repairs of buildings and
facilities.

ДЖИ ПИ ГРУП АД е специализирана в изграждането на
инфраструктурни обекти, промишлени сгради, изграждане и
поддръжка на бензиностанции, газстанции и съоръжения,
предлага ново строителство и реконструкции на обществени и
офис сгради, хотели и ресторанти, спортни бази и жилищни
комплекси.

GP GROUP JSC specializes in the construction of infrastructure
projects, industrial buildings, construction and maintenance of petrol
stations, gas stations and facilities, the company oﬀers construction
of new and reconstruction of public and oﬃce buildings, hotels and
restaurants, sports facilities and housing estates.

Компанията разполага със собствени складови бази, техника,
механизация и всичко необходимо за изпълнението на всеки
един проект, както и екипи от специалисти, разположени в офиси
в цялата страна, което осигурява поддръжка на обектите след
тяхното завършване. Приоритети на фирмата са качеството на
изпълнение, безопасността на служителите, обучението и
квалифицирането на персонала, както и коректността във
взаимоотношенията с клиенти и партньори.
ДЖИ ПИ ГРУП AД е синоним на професионализъм, прецизност,
гъвкавост и иновативност в сферата на строителството. Екипът от
висококвалифицирани специалисти, инженери и мениджъри сe
води от основните ценности на компанията - почтеност, работа в
екип и коректност към служителите и партньорите. С отговорност
към безупречната репутация на компанията, фирмата се стреми
да се развива и усъвършенства непрекъснато като един от
лидерите в строителния бранш, със сериозен авторитет и
признание в изграждането на инфраструктурни обекти,
промишлени, обществени и жилищни сгради и комплекси,
бензиностанции, спортни съоръжения и други.
ДЖИ ПИ ГРУП AД непрекъснато разширява обхвата на
изпълняваните обекти, обогатява своето портфолио и извежда
дейността си извън територията на страната, като от края на 2003
г. фирмата развива своята дейност на територията на Сърбия,
Хърватия и Македония, изграждайки над 30 бензиностанции и
газстанции и реализирайки различни проекти в сферата на
общественото строителство.
Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO
9001:20015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2014,
ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2011, а в съответствие със
законодателството на Р. България дружеството е вписано в ЦПРС
за всички групи и категории строежи.

The company has its own warehouses, equipment, machinery and
everything needed for the implementation of each project, as well as
teams of specialists, located in oﬃces throughout the country, who
provide support for the sites aﬅer their completion. Among the
company's priorities are the quality of performance, employee safety,
training and qualiﬁcation of staﬀ as well as propper and fair
relationship with clients and partners.
The name of GP GROUP JSC stands for professionalism, precision,
ﬂexibility and innovation in the ﬁeld of construction. Our team of
highly qualiﬁed specialists, engineers and managers are guided by
the core values of the company - integrity, teamwork and loyalty to
employees and partners. Always doing its best for maintaining an
impeccable reputation, the company strives to develop and improve
continuously as one of the leaders in the construction industry, being
recognized and highly respected as a serious authority in the
construction of infrastructure, industrial, public and residential
buildings and complexes, petrol stations, sports facilities and others
GP GROUP JSC has continuously expanded its scope of business,
enriches its portfolio and operates its business outside of the country,
and since the end of 2003 the company has been active in the
territory of Serbia, Croatia and Macedonia, building over 30 petrol and
gas stations and carrying out various projects in the ﬁeld of public
construction
The company is certiﬁed according to the international standards ISO
9001: 20015, ISO 14001: 2015, BS OHSAS 18001: 2007, SA 8000:
2014, ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001: 2011 and in accordance with
the legislation of the Republic of Bulgaria the company is registered
in the Central Register of Professional Builders for all groups and
categories of construction

Инфраструктурно строителство
Промишлено строителство
Бензиностанции и газстанции
Обществени и административни сгради
Жилищно строителство
Хотелски комплекси
Infrastructure construction
Industrial construction
Petrol and gas stations
Public and administrative buildings
Housing construction
Hotel complexes

какво правим
what we do

сертификати
certicates

Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2014, ISO 50001:2011 и ISO/IEC
21007:2013, а в съответствие със законодателството на Р България е вписана в ЦПРС за всички групи и категории строежи. Притежава също и Сертификат от
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за поддръжка, ремонтиране и преустройство на газови инсталации и Сертификат за
специализирано обучение с придобиване на професионална квалификация по заваряване.

МАРКЕТИНГ
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MARKETING

Research and consulting in the field of real estate

Компанията оказва пълно съдействие на клиентите и инвеститорите си през всички етапи от инвестиционния процес. Специализиран отдел на фирмата, ориентиран основно
към администриране на покупко-продажби, извършва проучване при покупка на недвижими имоти и парцели, преотреждане на терени и площадки, инвестиционно
консултиране и предоставяне на ефективни стратегически решения за покупки или продажби на недвижими имоти.
The company gives all necessary assistance to customers and investors in all stages of the investment process. Specialized department, oriented primarily to administer the purchasesales of real estates, perform research in the purchase of real estate and land, change of the purpose of land and sites, investment consulting and providing eﬀective strategic decisions
for purchases or sales of real estate.

СТРОИТЕЛСТВО
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CONSTRUCTION

Design, architecture and construction works in all areas of construction

През годините Джи Пи Груп AД натрупа значителен опит в комплексното строителство и управлението на инвестиционни проекти. Дружеството има изградени над 900 обекта
на територията на България, Сърбия, Хърватска и Македония, които включват инфраструктура, промишлени сгради и съоръжения, жилищни и хотелски комплекси,
обществени, административни и офис сгради, спортни комплекси и много други.
Завършеният цикъл от проектиране, архитектура, интериорен и екстериорен дизайн и реалното изпълнение на всички етапи на проекта, е в основата на успеха на компанията
и лидерската ú позиция в строителния бранш.
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24 екипа, съставени от обучени специалисти, разпределени в цялата страна, се грижат и поддържат състоянието на множество сгради и съоръжения. Екипите се
координират от денонощeн кол център, разположен в седалището на дружеството в гр. София, който разпределя постъпващите заявки в реално време. Групите са в
непрекъсната готовност да реагират на внезапни аварии и спешни ремонти. Специализираното звено поддържа абонаментно и аварийно над 300 бензиностанции, жилищни
комплекси, спортни съоръжения, административни сгради и др.
24 teams, composed of trained specialists, distributed throughout the country, care and maintain the condition of many buildings and facilities. The teams are coordinated by a 24-hour
call center, located at the headquarters of the company in Soﬁa, which distributes the incoming requests in real time. Groups are in constant readiness to respond to sudden breakdowns
and emergency repairs. The specialized unit maintains subscription and emergency over 300 ﬁlling stations, residential complexes, sports facilities, administrative buildings and many
others.
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Support and repairs of buildings and facilities
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АБОНАМЕНТНА И АВАРИЙНА ПОДДРЪЖКА

D
IT

Over the years, GP Group Jsc. has gained considerable experience in the complex construction and management of investment projects. The company has built over 850 sites in the
territory of Bulgaria, Serbia, Croatia and Macedonia. The scope of construction includes infrastructure, industrial buildings and facilities, residential and hotel complexes, public,
administrative and oﬃce buildings, sports complexes and many others.
The complete cycle of design, architecture, interior and exterior design, and the actual implementation of all stages of the project is the foundation of the company's success and
leadership in the construction industry.

The company has been certiﬁed under the international
standards ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS
18001:2007, SA 8000:2014, ISO 50001:2011, ISO/IEC
21007:2013 and in accordance with the legislation of the
Republic of Bulgaria it has been listed in the CPRB to all groups
and categories of works. And it has a certiﬁcate issued by the
State Agency for Metrological and Technical Supervision for the
maintenance, repair and reconstruction of gas installations and
Certiﬁcate of advanced training with the acquisition of
professional qualiﬁcations in welding.

отдели
departments

Отдел
METРО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел
ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел
КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ

Отдел
ЗБУТ

METRO CONSTRUCTION
Department

HIGH-RISE CONSTRUCTION
Department

ROAD CONSTRUCTION
Department

QUALITY CONTROL
Department

HSWC
Department

Джи Пи Груп АД е доказан лидер в изпълнението на метростанции и
тунели. През последните 8 години са изпълнени 7 метростанции и
повече от 6 км метротунели. Компанията разполага с екип от
професионалисти в подземното строителство, укрепване и
прокопаване на тунели, полагане на релси, надземни
метроконструкции и др. В момента се строят три нови станции заедно
с връзките между тях.

Фирмата притежава доказан опит в изпълнението на обекти от сферата на
високото строителство, ориентиран към изпълнение на груб строеж и
цялостно завършване на обществени и административни сгради,
жилищни и хотелски комплекси и спортни съоръжения с прилежащата
им инфраструктура. Чрез прилагането на съвременни системи за
проектово управление се гарантира ефективност при изпълнението на
строително-монтажните работи.

Компанията успешно реализира проекти, свързани с инженерната
инфраструктура, като реконструкции и ремонт на пътната мрежа и
градска инфраструктура. Отделът организира работата в техническо и
технологично отношение, ценообразуването и оферирането. Ръководи
изготвянето на документите за отчитане и приемане на работите от
възложителите на база сключен договор и количествени сметки,
подадени от ръководителя на обекта.

GP Group AD is a proven leader in the construction of metro stations and
tunnels. Over the last 8 years, 7 metro stations and more than 6 km of
metro tunnels have been completed. The company has a team of
professionals in underground construction, reinforcement and tunnel
excavation, laying of rails, overground metro structures and more. В
момента се строят нови три станции, заедно с връзките между тях.

The company has proven experience in the implementation of projects in
the ﬁeld of high-rise construction - oriented to the implementation of the
rough construction and overall completion of public and administrative
buildings, residential and hotel complexes and sports facilities with the
adjacent infrastructure. Through the application of modern project
management systems is ensured the eﬃciency in the implementation of
construction works.

The company successfully implements projects related to engineering
infrastructure such as reconstruction and repair of the road network and
urban infrastructure. The Road Construction Department organizes the
work in the technical and technological terms, pricing and bidding. It
directs the preparation of documents for reporting and acceptance of the
works on the basis of the contract concluded and bills of quantities
submitted by the manager of the site.

В компанията се осигурява приоритет на качественото извършване на
строително-монтажните работи и постигането на пълното им
съответствие с изискванията на клиентите и нормативните изисквания
към строителния процес. Прилагат се най-новите материали и
технологии в строителната практика, оптимизират се процесите във
фирмата в съответствие с регламентираните изисквания, прилагат се
стандартите за качество на продуктите и услугите, предоставяни от
доставчици и подизпълнители.
The company is providing priority to the qualitative implementation of
construction works and the achievement of full compliance with the
requirements of the customer and regulatory requirements to the
construction process. The latest materials and technologies are used in
building practice, optimization processes within the company – the adequacy,
appropriateness, and compliance of the statutory requirements, the
application of the quality standards for products and services provided by
suppliers and subcontractors.

отдели
departments

Джи Пи Груп AД е сертифицирана и осъществява дейността си в
съответствие с внедрената интегрирана система за управление на
качеството, опазване на околната среда, осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд и социална отговорност съобразно
международните стандарти. Специализираният отдел по безопасност и
здраве непрекъснато следи и предприема необходимите коригиращи
действия в тази област.
GP GROUP JSC is certiﬁed and operates in accordance with the integrated
quality management system, environmental protection, health and safety
in the workplace and social responsibility in accordance with international
standards. Тhe task of the specialised department on safety and health is
to continually monitors and takes the necessary corrective actions in this
area.

Отдел
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ

Отдел
ЖЕЛЕЗОПЪТНО
СТРОИТЕЛСТВО

Отдел
ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел
АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

Отдел
ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Отдел
ПТО

WATER SUPPLY
AND SANITATION
Department

RAIL ROAD
CONSTRUCTION
Department

TUNNEL CONSTRUCTION
Department

ARCHITECTURE AND DESIGN
Department

RESEARCH AND DESIGN
Department

EVALUATION AND COSTING
Department

Специалистите от отдел ВиК притежават дългогодишен опит и висока
квалификация, високо ниво на компетентност и отговорност, имат
отлични познания в съответните области, както и необходимия
организационен нюх. Професионалното им отношение към работата е в
резултат на практиката им не само у нас, но и в чужбина.
The specialists of Water Supply and Sanitation Department have long
experience and high skills, high level of competence and responsibility;
excellent knowledge in the relevant areas, and the necessary
organizational insight. Their professional attitude to work is a result of
their practice not only at home but abroad.

Отделът е един от „най-младите“ за компанията, но вече с въведени в
експлоатация обекти, като организира и управлява процесите по
изпълнение на обекти от железопътната инфраструктура, включващи:
земни работи, прилежащи съоръжения, горно строене (релсотраверсова скара и безнаставов релсов път), контактна мрежа, ремонти
на гари, гарови комплекси и др. Екипът е съставен от специалисти с
придобит богат опит в изпълнението на мащабни железопътни проекти
с национално и европейско значение.
The department is one of the "youngest" for the company, but already with
commissioned sites, organizing and managing the processes for the
implementation of railway infrastructure objects, including: ground works,
adjoining facilities, overhead construction (rail traverse and lean-to rail),
contact network, repairs to stations, station complexes, etc. The team is
made up of specialists with extensive experience in the implementation of
large-scale railway projects of national and European importance.

Отдел Тунелно строителство е част от широкото портфолио на
компанията. Специалистите участват в изпълнението на тунелни проекти
от Републиканската пътна мрежа и Националната железопътна
инфраструктура. Отделът е изграден от висококвалифицирани кадри с
дългогодишен опит в сферата на тунелите. Фирмата разполага със
специализирана техника за прокопаване и укрепване на тунели,
изпълнявани по Нов австрийски тунелен метод.
The Tunnel Construction Division is part of the company's broad portfolio.
Specialists are involved in the implementation of tunnel projects from the
Republican Road Network and the National Railway Infrastructure. The
department is made up of highly qualiﬁed personnel with many years of
experience in the tunnel ﬁeld. The company has a specialized technique for
digging and reinforcing tunnels, performed under the New Austrian tunnel
method.

Отделът се занимава с разработване на идейни проекти, технически
проекти, количествени сметки и спецификации. Проектиране на
интериорни пространства – вътрешен дизайн на жилищни, офисни,
обществени сгради. Екстериорни проекти за дворни, паркови,
обществени пространства и сгради.
Високодетайлно тримерно моделиране на сгради, професионални
фотореалистични визуализации на екстериор, интериор, ландшафтни
проекти и др.
The department is involved in the development of conceptual projects,
technical projects, quantitative accounts and speciﬁcations. Design of
interior spaces - interior design of residential, oﬃce, public buildings.
Exterior projects for yard, park, public spaces and buildings.
High-detailed three-dimensional modeling of buildings, professional photo
realistic visualizations of the exterior, interior, landscape projects and more.

Организиране, подпомагане и контролиране на изпълнението на
инвестиционно-строителната инициатива. В обхвата попадат
устройствено планиране, инвестиционно проектиране и консултантски
дейности в строителството. Подпомага дейностите и на останалите отдели,
като е ангажиран в контролиране и съдействие при процесите, свързани
с анализ на потенциалните строително-инвестиционни инициативи в
устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Производствено-техническият отдел представлява екип от
висококвалифицирани строителни инженери, които изготвят
бюджетите за обектите и съответните финансови графици, координират
и управляват разходите и отговарят за приходите и печалбата на
компанията. В отдела се изготвят и оферти за нови обекти, отчитат се и
се приключват завършените строежи и строително-монтажни работи в
съответствие с действащата нормативна уредба в България.

Organization, support and control of the implementation of the investmentconstruction initiative. The scope includes spatial planning, investment design
and consultancy in construction. Supports the activities of the other
departments by being involved in controlling and assisting the processes
related to the analysis of potential building-investment initiatives in spatial
planning and investment design.

The evaluation and costing department is a team of highly qualiﬁed civil
engineers who compile the site budgets and corresponding ﬁnancial
schedules, coordinate and manage costs and are responsible for the
income and proﬁt of the company. The department draws up oﬀers for new
sites, accounts and completes the implemented constructions and
construction-assembly works in accordance with the current regulations in
Bulgaria.

Отдел
ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ

Отдел
ЕЛЕКТРО

Отдел
АБОНАМЕНТНА
И АВАРИЙНА ПОДДРЪЖКА

Отдел
СНАБДЯВАНЕ

Отдел
ТРАНСПОРТ
И МЕХАНИЗАЦИЯ

Отдел
АДМИНИСТРАТИВЕН

ENVIRONMENTAL PROJECTS
Department

POWER SUPPLY
Department

SUBSCRIPTION AND
EMERGENCY SUPPORT
Department

SUPPLY
Department

TRANSPORT
AND MECHANIZATION
Department

ADMINISTRATION
Department

Екипът на отдел „Екологични проекти“ е съставен от специалисти,
придобили опит от многобройните обекти в сферата на опазване на
околната среда и водите, сред които строителство и реконструкция на
пречиствателни станции за отпадни води, рекултивация и изграждане
на нови депа за битови отпадъци, както и въвеждане на мерки по
енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради.

Отдел Електро е съставен от млади и амбициозни ел. инженери,
придобили опит в изграждане и реконструкция на съоръжения от
инженерната инфраструктура, разпределителни станции, външни
електрозахранвания и сградни инсталации. В тясно сътрудничество с
всички отдели организира и управлява целия процес до предаване на
обектите в експлоатация.

The Environmental Projects team is made up of specialists who have
gained experience from numerous sites in the ﬁeld of environmental and
water protection, including construction and reconstruction of wastewater
treatment plants, reclamation and construction of new municipal waste
landﬁlls, as well as and introducing energy eﬃciency measures for
residential and public buildings.

The team of Power supply department consists of young and ambitious
power engineers, who have acquired experience in the construction and
reconstruction of facilities of engineering infrastructure, distribution
stations, external power supply and building installations. In close
cooperation with all specialties organizes and manages the entire process
from pricing to bringing sites into operation.

Отделът се грижи за поддържане в технически и технологично изправно
състояние на всички съоръжения и оборудване в бензиностанции и
петролни бази, офис и жилищни сгради и комплекси, възложени от
клиентите. Извършва и строителни работи, поддръжка на външни площи,
озеленяване и външно почистване. Над 30 сервизни екипа, разположени
из цялата страна, с денонощна телефонна линия за отстраняване на
възникналите проблеми.

Екип от професионалисти, който ръководи цялостната работа по
определянето на потребностите от материали и съоръжения,
организира съставянето на плановете и заявките, доставките и тяхното
складово отчитане. Kомпанията разполага със собствена строителна
складова база и строителна механизация с различен капацитет.
Базата е изградена в съответствие с последните европейски
изисквания за модерно оборудване.

The department ensures the maintenance of all facilities and equipment at
petrol stations, gas stations and petroleum bases, oﬃce and administrative
buildings and residential complexes, assigned to it by customers, in a
technically and technologically good condition. It also carries out construction
work, maintenance of outdoor areas, landscaping and external cleaning. More
than 30 service teams all over the country and a 24-hour telephone line for
solving the problems that have arisen.

А team of professionals that manages the overall work on specifying the
material requirements and facilities, organizing the compilation of plans
and orders, deliveries and inventory reporting. The company has its own
construction warehouse and construction mechanization of diﬀerent
capacity. Warehouse HQ is built according to the latest European
requirements for modern equipment.

Транспортът във фирмата е осигурен от голям автопарк, съставен от
леки и товарни автомобили, които спомагат за придвижването на
материалите и персонала до обектите в цялата страна. Отделът се
грижи за поддръжката и логистиката на всеки автомобил, както и за
отчитането на разходите на автопарка.
Своевременното реагиране и бързото придвижване на материали,
механизация и работна ръка е в основата на изпълнението на
задачите на компанията в срок.
The transportation in the company is provided by a large ﬂeet of cars and
trucks, which help to move the materials and personnel to the sites
throughout the country. The department carries out the maintenance and
logistics of each vehicle, as well as the cost of the ﬂeet.
Timely response and fast moving of materials, mechanization and
manpower is the basis for the company's accomplishment of its tasks in
due time.

Отделът е съвкупност от всички подразделения на обслужващи
компанията звена, като ТРЗ, Счетоводство, Човешки ресурси, Реклама
и PR и други.
Всички те осигуряват плавното протичане на процесите във фирмата,
като оказват помощ и реагират своевременно на всеки проблем, било
то малък или голям.
The department is an aggregation of all internal service departments such
as Payroll, Accounting, Legal, Human Resources, Advertising and PR, etc.
All of them ensure the smooth running of all processes in the company by
helping and reacting in a timely manner to any problem, whether small or
large.

структура на компанията
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Иван Танев

Теодоси Бояджиев

Емил Мартинов

Христо Панчев

главен инженер,
проектов мениджър
Тунелно строителство

проектов мениджър клон Бургас

проектов мениджър клон Шумен

изпълнителен директор
Задгранични обекти

Teodosi Boyadjiev

Emil Martinov

Project Manager Burgas HQ

Project Manager Shumen HQ

Ivan Tanev

Christo Panchev
C.E.O. Overseas projects

Chief Engineer
Project Manager Tunnel Construction

Структурата на Джи Пи Груп АД е изградена на
принципа на екипи и специализирани звена в
отделни сфери на корпоративния строителен
бизнес. Към днешна дата наличният състав на
холдинга наброява повече от 800 души и над
150 висококвалифицирани инженери и
експерти. Дружеството разполага с тесни
специалисти във всеки един аспект от работата,
организирани в отдели с ръководители и
мениджъри.

The structure of the GP GROUP JSC is built on the
principle of teams and specialized units in separate
areas of the corporate construction business. To
date, the staﬀ of the holding consists of more than
800 people and over 150 highly qualiﬁed engineers
and experts. The company has specialists in every
aspect of the work, organized in departments with
executives and managers.

инж. Константин Йовчев

инж. Стефан Чонков

Георги Гигов

инж. Тони Йорданов

проектов мениджър
Високо строителство

проектов мениджър
Метро строителство

проектов мениджър
Водоснабдяване и канализация

проектов мениджър
Екологични проекти

eng. Konstantin Yovchev

eng. Stefan Chonkov

Georgi Gigov

eng. Toni Yordanov

Project Manager High-rise Construction

Project Manager Metro Construction

Project Manager Water Supply and Sanitation

Project Manager Environmental Projects

инж. Йордан Траханов

инж. Георги Карабельов

Ангелин Павлов

инж. Милен Минков

инж. Иван Цветков

проектов мениджър
Пътно строителство

главен енергетик,
проектов мениджър Електро

проектов мениджър

проектов мениджър
Железопътно строителство

ръководител отдел
Абонаментна поддръжка

eng. Jordan Trahanov

eng. Georgi Karabelyov

Project Manager Road Construction

Chief Power Engineer

Дейвид Арабаджиев

арх. Чавдар Младенов

инж. Светослав Исаев

инж. Ваня Шулц

инж. Александър Николов

Административен директор

Архитектура,
проучване и проектиране

ръководител отдел
Качество и контрол

ръководител отдел ПТО

ръководител отдел Геодезия

arch. Chavdar Mladenov

eng. Svetoslav Isaev

eng. Vania Shultc

eng. Alexander Nikolov

Evaluation and Costing Manager

Geodesy Manager

Architecture, Research and Design

Quality and Control Manager

Светослав Йорданов

Светослав Тотев

Кирил Георгиев

Людмила Радева

Наталия Тулуш

ръководител отдел Снабдяване

ръководител отдел Механизация

ръководител отдел Транспорт

Връзки с обществеността

Човешки ресурси

Svetoslav Yordanov

Svetoslav Totev

Kiril Georgiev

Ludmila Radeva

Natalia Tulush

Supply Department Manager

Mechanization Manager

Transport and Logistics Manager

Public Relations

Human Resources

David Arabadjiev
Administration Director

Георги Василев

Владимир Житенски

Стефан Тотев

председател
на Съвета на директорите

зам.-председател
на Съвета на директорите
и изпълнителен директор

изпълнителен директор

GEORGI VASSILEV

VLADIMIR ZHITENSKI

STEFAN TOTEV

Chairman of the Board of Directors

Deputy Chairman
of the Board of Directors
and Executive Director

Executive Director

Angelin Pavlov
Project Manager

eng. Milen Minkov
Project Manager Railroad construction

eng. Ivan Cvetkov
Subscription Support Manager

структура на компанията
company structure

финансови показатели
nancial indicators

177 658

180 000

148 343

140 000

80 000

57 411
35 529

20 000

Îáùåñòâåíè ïîðú÷êè
Public Procurements

Ñíàáäÿâàíå
Suppy

Ìåòðî ñòðîèòåëñòâî
Metro Construction

CALL öåíòúð
CALL Center
2007

Èíôîðìàöèîííà ñèãóðíîñò
IT Security

Ðåêëàìà è ÏÐ
Advertising and PR

Òðàíñïîðò è ëîãèñòèêà
Transport and Logistics

Ïðîó÷âàíå è ïðîåêòèðàíå
Research and planning

Ìåõàíèçàöèÿ
Mechanization

Âèñîêî ñòðîèòåëñòâî
High-rise Construction

Òåõíè÷åñêà ïîääðúæêà
Technical support

Ïúòíî ñòðîèòåëñòâî
Road Construction

2008

2009

ãîäèíà
year

Àðõèòåêòóðà è äèçàéí
Architecture and design

Структурата на Джи Пи Груп АД е изградена на принципа на екипи и
специализирани звена в отделни сфери на корпоративния строителен бизнес.
Към днешна дата наличният състав на холдинга наброява повече от 800
души и над 150 висококвалифицирани инженери и експерти. Дружеството
разполага с тесни специалисти във всеки един аспект от работата,
организирани в отдели с ръководители и мениджъри.
The structure of the GP GROUP JSC is built on the principle of teams and
specialized units in separate areas of the corporate construction business. To
date, the staﬀ of the holding consists of more than 800 people and over 150
highly qualiﬁed engineers and experts. The company has specialists in every
aspect of the work, organized in departments with executives and managers.

ÇÁÓÒ
IMS

Êà÷åñòâî è êîíòðîë
Quality and Control

Ãåîäåçèÿ
Surveyors

Âîäîñíàáäÿâàíå è êàíàëèçàöèÿ
Water Supply and Sanitation

Æåëåçîïúòíî ñòðîèòåëñòâî
Railroad Construction

Òóíåëíî ñòðîèòåëñòâî
Tunnel construction

Åêîëîãè÷íè ïðîåêòè
Environmental projects

Åëåêòðî ñúîðúæåíèÿ
Power Supply Facilities

2010

2012

2013

2014

2011

2012

Ïðèõîäè îò äîãîâîðè çà ñòðîèòåëñòâî
48 113
Revenue from contracts for construction

35 017

57 022

59 846

77 558

72 760 102 386 144 083 156 391 175 034 177 259 204 005 215 000*

30

512

389

990

1 460

1 464

48 143

35 529

57 411

Ðàçëèêà â ïðîöåíòè (%)
îò ïðåäõîäíàòà ãîäèíà
Difference in percent (%)
from the previous year

-26.20 61.59

5.97

29.89

5 581

2015

5 071

2016

2017

2010

4 474

2014

2016

2009

60 836 79 018

2013

2015

2008

Ïðèõîäè îò äðóãè äåéíîñòè
Revenue from other activities

Ïðîåêòîâè ðúêîâîäèòåëè
Project managers

2011

2007

Âèä ïðèõîä Revenue type

Îáùî ïðèõîäè â õèë. ëåâà
Total revenue in thousand BGN
×îâåøêè ðåñóðñè
Human Resources

60 836

60 000

40 000

Ñ÷åòîâîäñòâî è ÒÐÇ
Accounting and Payroll

2019

106 565

100 000

48 113

Aáîíàìåíòíà ïîääðúæêà
Subscription support

Ñòðîèòåëñòâî
Construction

ÏÒÎ
Evaluation and costing

2018

120 000

79 018

õèëÿäè ëåâà

Èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð
Executive Director

73 996

thousands of levs

160 000

Àäìèíèñòðàöèÿ
Administration

183 977

200 000

215 000*

Çàì. ïðåäñåäàòåë íà Ñúâåòà íà
äèðåêòîðèòå è Èçï. äèðåêòîð
Deputy Chairman of the Board of
Directors and Executive Director

161 462

Ïðåäñåäàòåë íà
Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå
Chairman of the
Board of Directors

211 412

220 000

2 624

2017

6 718

2018

2019*

7 407

74 224 106 860 149 664 161 462 177 658 183 977 211 412

-6.07

43.97 40.06

7.88

10.03

3.56

14.9

* Ïðîãíîçíè ðåçóëòàòè / Estimated results

Òåõíè÷åñêè è îáåêòîâè ðúêîâîäèòåëè
Technical and site managers

Ñòðîèòåëíè ãðóïè
Construction groups

Към третото тримесечие на 2019 година, Джи Пи Груп АД е един от най-последователните и сигурни
участници на пазара и една от най-големите строителни компании у нас. Според ежегодната и престижна
класация на списание „Капитал” за 2018 год. фирмата е на 125 място ( 126 място за 2017 год. ) сред найголемите компании в страната. След предходни две години, в които неминуемо беше водач в сектор
строителство за 2018 год. тя заема четвърто място с над 211 422 хил. лв. приходи ( първите две компании са
представили своите консолидирани отчети ). Всъщност това е седма поредна година, на непрестанен ръст в
приходите и същевременно най-успешната в нейната вече над 15 годишна история ( за 2016 год. приходи в
размер на 178 184 хил. лв. и 2017 год. приход в размер на 184 584 хил. лв. ). За последните пет години
приходите на компанията са над 880 000 хил. лв.
През 2019 година много големи инфраструктурни проекти стигнаха върхът в своето изграждане и в същото
време стартираха много нови проекти, чийто пик се очаква да се достигне в следващите няколко години. В
момента в напреднала фаза са строежите на значими на национално ниво инфраструктурни проекти, като
разширението на Софийското метро и изграждането на тунел „Железница“ на АМ „Струма“, като се
изпълняват и множество по-малки частни и обществени проекти.

As of the third quarter of 2019, GP Group JSC is one of the most consistent and secure market participants and one
of the largest construction companies in Bulgaria. According to the annual and prestigious ranking of Capital
Magazine for 2018, the company is ranked 125th (126th for 2017) among the largest companies in the country. Aﬅer
two years in which she was inevitably a leader in the construction sector for 2018, she is in fourth place with over
BGN 211 422 thousand in revenues (the ﬁrst two companies have presented their consolidated statements). In fact,
this is the seventh consecutive year of continuous revenue growth and at the same time the most successful in its
more than 15-year history (for 2016 revenues of BGN 178 184 thousand and 2017 revenue of 184 584 thousand
BGN). For the last ﬁve years the company's revenues are over BGN 880,000 thousand.
In 2019, many major infrastructure projects culminated in construction and at the same time launched many new
projects, the peak of which is expected to be reached in the next few years. Currently, the construction of major
national-level infrastructure projects is in the advanced phase, such as the extension of the Soﬁa Metro and the
construction of a tunnel of Struma Highway, with many smaller private and public projects being implemented.

какво сме построили
what we have built

КАКВО СМЕ ПОСТРОИЛИ
WHAT WE HAVE BUILT
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what we have built

МЕТРОСТАНЦИЯ
АЕРОГАРА
в София

AIRPORT
METROSTATION
in Soa

Метростанцията е проектирана като надземна, с общ перон,
с един вестибюл. Общата дължина на станцията е 140,55 м,
общата широчина е 18,95 м. Комуникацията към летището
се осъществява с мост на ниво вестибюл.

The metro station is designed as an overground one,
with a common platform, with one vestibule.
The total length of the station is 140.55 m; the total width is 18.95 m.
A bridge at the vestibule level is used for access to the airport.
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МЕТРОСТАНЦИЯ
ВИТОША
в София

VITOSHA
METROSTATION
in Soa

Двупътен метротунел и подземна станция с дължина
171,2 м и широчина 18,8 м, като максималната
дълбочина от терена е 13,26 м.
Изградена е заедно с тунела по „милански“ способ.

Two-way metro tunnel and underground station with
length 171.2 m and width 18.8 m, the maximum depth
of the terrain is 13.26 m.
It is built alongside the tunnel in a "Milanian" way.
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МЕТРОСТАНЦИЯ
А. МАЛИНОВ
в София

A.MALINOV
METROSTATION
in Soa

Метростанцията е с обща дължина 171 м, като се състои
от два вестибюла и перон. Станцията е със странично разположени перони
с дължина 100 м и 6 входа. Строителството на по-голямата част
от метротрасето, с дължина 901м, е изпълнено по „Милански способ”.

The metro station is with total length of 171 m., consisting
of two vestibule and a platform. The station has side platforms with a
length of 100 m and 6 entrances.
The construction of most of the metro route, with a length
of 901 m, was performed under the Milanese method.

какво сме построили
what we have built

ЗАПАДНА ДЪГА НА
ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
СОФИЯ
WESTERN ARC
OF THE RING ROAD
SOFIA

Изграден е участък от Околовръстния път на София с обща дължина
от 5,529 км Трасето включва 2 естакади, 2 надлеза и 1 подлез.
Клас на пътя е градска автомагистрала клас І-Б.

A section of the Soa Ring Road has been built
with a total length of 5,529 km
The track includes a 2 trestles, 2 overpass and 1 underpass.
Road class is an urban motorway class I-B.
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ПОДНОВЯВАНЕ НА
ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ
И КОНТАКТНА МРЕЖА
в МЕЖДУГАРИЕ РЕБРОВО – СВОГЕ

RENEWAL
OF THE RAILWAY
AND THE CONTACT NETWORK
IN THE REBROVO - SVOGE INTERCHANGE

Цялостно подновяване на железния път и контактната мрежа в междугарието.
Новоизградени са жп спирки Томпсън и Орлин с перони по 150 м.
Осигурена е безопасност на движението на влаковете
и подобряване на комфорта на пътуване.

Complete renewal of the railway and the contact network
in the interchange. Thompson and Orlin railway stations
are newly constructed with platforms of 150 m.
Train safety and improved travel comfort are ensured.

какво сме построили
what we have built

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
"МАРКОВО ТЕПЕ МОЛ"
в ПЛОВДИВ

TRADE CENTER
"MARKOVO TEPE MALL"
in PLOVDIV

Търговският център е разположен на 4 подземни и 4 надземни нива
с РЗП 56 000 м2. Четирите надземни са търговска площ,
а четирите подземни нива са удобен паркинг
с паркоместа за 560 автомобила.

The trade center is located on 4 underground and 4 aboveground levels
with total built-up area of 56 000 m2. The four aboveground oors
are a commercial area and the four underground levels are
a convenient parking lot for 560 cars.
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БИЗНЕС ЦЕНТЪР
ГРАФИКС
в СОФИЯ

GRAFIX
BUSINESS CENTER
in SOFIA

Модерна офис бизнес сграда от клас А състояща се от 3 подземни
и 9 надземни нива, от които 2 етажа търговски площи
и 7 офисни стажа тип open space.

Modern ofce business building of Class A consisting of 3 underground
and 9 above ground levels, of which 2 oors
of commercial space and 7 ofce oors type open space.
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ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР
МАГАЗИЯ 1
в БУРГАС

PUBLIC CENTER
MAGAZIA 1
in BOURGAS

Постройката е едноетажна, двукорабна, с размери 90/30 м и площ от 2795 м².
Конструкцията е метална, нитована, има историческа стойност, тъй като такива
конструкции понастоящем не се изпълняват. Реконструкцията и модернизацията
на съществуващата сграда е с цел целогодишното й ползване като
Морски център с изложбени, развлекателни и образователни функции.
The building is single-storey, two-nave, with measures 90/30 m and an area
of 2795 m². The construction is metallic, riveted, has a historical value,
since such constructions are not currently implemented.
The reconstruction and modernization of the existing building
aimed at its year-round use as a Sea center with exhibition,
entertainment and educational functions.

какво сме построили
what we have built

ХОТЕЛ ПАЛАС
в СВЕТИ ВЛАС

PALAS HOTEL
at SAINT VLAS

Комплексът се състои от 9 части и е на общо 13 етажа с 335 луксозни стаи
и апартаменти. На разположение на гостите на хотела са открит басейн,
закрит басейн с джакузи, фитнес, сауна и парна баня, СПА център.
На територията на хотела се разполагат и три ресторанта,
лоби бар, тераса, сладкарски и сладоледен магазин и други.
The complex consists of 9 parts and has a total of 13 oors
with 335 deluxe rooms and suites. For the guests of the hotel
there is an outdoor pool, indoor pool with Jacuzzi, tness,
sauna and steam bath, SPA center.
Three restaurants, a lobby bar, a terrace, a confectionery
and ice cream shop and others are also located
on the territory of the hotel.
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КОМПЛЕКС
RIU PRAVETS RESORT
GOLF&SPA
в ПРАВЕЦ

COMPLEX
RIU PRAVETS RESORT
GOLF & SPA
in PRAVETS

Комплексът е разработен като три самостоятелни части от 68 бр.
редови жилища, групирани в 21 многофамилни сгради и хотелска сграда.
Хотелът се състои от 2 блока – хотелски и конферентен с казино.
За изградения хотел компанията получи наградата
„Сграда на годината” 2009 в категорията ваканционни хотели.
The complex was developed as three separate parts of 68 pcs.
row dwellings grouped in 21 multi-family buildings and a hotel building.
The hotel consists of 2 blocks, a hotel and a conference
one with a casino.
For the hotel built, the company was awarded
"Building of the Year" 2009 in the holiday hotels category.
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ПРЕЧИСТВАТЕЛНА
СТАНЦИЯ ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ
в ПРИЛЕП, МАКЕДОНИЯ

WASTEWATER
TREATMENT PLANT
in PRILEP, MACEDONIA

Модерна пречиствателна станция за отпадъчни води с първични и вторични
пречиствателни съоръжения и съоръжения за пречистване на утайки.
Изградени са над 30 сгради - утаители, биобасейн, метантанкове и др.
Капацитет 95 000 Е.Ж.

A modern wastewater treatment plant with primary and secondary
wastewater treatment facilities and sludge purication facilities.
More than 30 buildings constructed – settling tanks, bio-basin,
methane tanks and others. Capacity 95 000 PE.
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ПРЕЧИСТВАТЕЛНА
СТАНЦИЯ ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ
в КРИЧИМ

WASTEWATER
TREATMENT PLANT
in KRICHIM

Изградени са административна сграда, сграда за механично пречистване,
сграда за обезводняване с утайкоуплътнител и силоз за уплътнена утайка,
биобасейн с аеробен стабилизатор и регенератор за активна утайка,
помпена станция и станция за ферихлорид и вторичен радиален утаител.
Капацитет 10 600 Е.Ж.
Аdministrative building, a building for mechanical purication, a building for
dehydration with a sludge thickener and a compacted sludge silo,
a bio-basin with an aerobic stabilizer and an activated
sludge regenerator, a pumping station and a station
for ferric chloride and a secondary radial settling tank.
Capacity 10 600 PE.
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РЕНОВИРАНЕ НА
ПРОСТРАНСТВОТО
ПРЕД НДК
в СОФИЯ

RENOVATION OF
THE PARK SPACE IN FRONT OF
THE NATIONAL PALACE
OF CULTURE
in SOFIA
Реновиране на парковото пространство пред НДК на площ от 12600 м2.
Нов изравнителен бетон, хидроизолация и нова гранитна настилка.
Нови парапети, осветление и озеленяване.

Renovation of the park space in front of NPC on an area of 12600 m2.
New smoothing concrete, waterproong and new granite covering.
New railings, lighting and landscaping.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РЕНОВИРАНЕ НА
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА
ЧАСТ ЗОНА 2, СОФИЯ
RECONSTRUCTION
AND RENOVATION
OF CENTRAL URBAN ZONE
ZONA 2, SOFIA
Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства.
Проектът обхваща подновяването на 34 хил. кв. м. настилки и реновацията
на улици и площади в Централна градска част - зона 2 в София. Изцяло подменен
е и 1,22 км релсов път и съпътстващата го контактна и кабелна мрежа.

Construction, restoration and renovation of public spaces.
The project covers the renewal of 34,000 square meters of ooring
and the renovation of streets and squares in the Central City District
of Soa - Zone 2. Completely replaced is also a 1.22 km
tram track and its associated contact and cable network.
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КОМПЛЕКС ЗА
ПРЕРАБОТКА
НА ТЕЖКИ ОСТАТЪЦИ
на Лукойл, БУРГАС

HEAVY WASTE
PROCESSING COMPLEX
of Lukoil, BOURGAS

Комплексът за преработка на тежки остатъци
в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД e най-голямата каталитична инсталация
за хидрокрекинг в Източна Европа.
Стойността на първата фаза на проекта надвишава 1,5 милиарда долара.

The complex for processing of heavy residues in LUKOIL Neftochim Burgas JSC
is the largest catalytic installation for hydrocracking in Eastern Europe.
The value of the rst phase of the project exceeds 1.5 billion dollars.
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ПЕТРОЛНА БАЗА
ИЛИЯНЦИ
на Лукойл, СОФИЯ

PETROLEUM BASE
ILIYANTSI
of Lukoil, SOFIA

Мащабна реконструкция и модернизация на обекта и превръщането
на същия в модерна и съвременна петролна база.
Изграждане на нови автоналивни и ЖП естакади за втечнен газ
и светли горива, пречиствателна станция,
газово стопанство и паркинг за автоцистерни.
Large-scale reconstruction and modernization of the site to transform it
into a modern and contemporary petroleum base.
Construction of new automatic
lling and railway trestles for liqueed gas and light fuels,
treatment plant, gas farm and parking for tank trucks.
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БЕНЗИНОСТАНЦИИ
ЛУКОЙЛ

PETROL STATIONS
LUKOIL

ДЖИ ПИ ГРУП AД е главен изпълнител на ЛУКОЙЛ България ЕООД
по изграждане, ремонт и поддръжка на бензиностанции и газстанции.
Фирмата е изградила и реконструирала над 120 обекта.
Дружеството има сключен договор с ЛУКОЙЛ България ЕООД за
абонаментна и аварийна поддръжка на над 190 обекта в цялата страна.
GP GROUP JSC is the main contractor of LUKOIL Bulgaria EOOD
in the construction, repair and maintenance of petrol stations
and gas station. The company has built and reconstructed
over 120 sites. The company has contracted with
LUKOIL Bulgaria EOOD for subscription and emergency
maintenance of over 190 sites throughout the country.
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СПОРТНА ЗАЛА
АРЕНА ШУМЕН
в ШУМЕН

ARENA SHUMEN
SPORTS HALL
in SHUMEN

Спортна зала , построена съобразно изискванията
на спортните федерации за провеждане на състезания
по различни спортове.
Капацитетът на залата е 1494 зрителски места.

Sports hall, built under the requirements of the sports federations
for conducting competitions in various sports.
The capacity of the hall is 1494 seats.
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СПОРТНА ЗАЛА
ПАРК АРЕНА ОЗК
в БУРГАС

PARK ARENA
OZK SPORTS HALL
in BOURGAS

Модерен спортен комплекс с басейн с олимпийски размери.
Капацитетът на залата е 1200 зрителски места.
Комплексът включва още футболни игрища, тенис на корт,
детски площадки, фитнес зали и др.

Modern sports complex with Olympic-size swimming pool.
The capacity of the hall is 1200 seats.
The complex also includes football pitches, tennis court,
playgrounds, tness halls, etc.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ
СПОРТНИ ЗАЛИ
в СВИЛЕНГРАД И СЛИВНИЦА

MULTIFUNCTIONAL
SPORTS HALLS
in SVILENGRAD AND SLIVNITSA

Застроената площ на идентичните спортни зали е 4150 кв.м. Външните габарити
на залите са максимална ширина 55,84 м и максимална дължина 68,80 м.
Светлата височина над игрището е 13,0 м.Зрителските места са 1029 седящи.
Капацитетът на залите и условията позволяват в тях да се извършват национални
и международни състезания и спортни прояви.
The built-up area of the identical sports halls is 4150 sq. m.
The external dimensions of the halls are maximum width
of 55.84 m and maximum length of 68.80 m.
The light height above the court is 13.0 m. The spectator seats
are 1029 seated. The capacity of the halls and the conditions
allow to hold national and international
competitions and sporting events.
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СПОРТЕН КОМПЛЕКС
И СТАДИОН
в МИРКОВО

SPORT COMPLEX
AND STADIUM
in MIRKOVO

Kомплексът включва спортен център, плувен басейн, футболен стадион,
игрища за минифутбол, тенис на корт и маса, баскетбол и волейбол.
Администрация, съблекални, фитнес зала и зона за рехабилитация.

The complex includes a sports center, swimming pool,
football stadium, pitches for mini-football,
tennis and table tennis, basketball and volleyball. Administration,
changing rooms, tness room and rehabilitation area.
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ВОДНИ ЦИКЛИ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ
WATER CYCLES
WATER SUPPLY
AND SEWERAGE

Воден цикъл гр. Етрополе
Воден цикъл гр. Първомай
Воден цикъл гр. Пещера
Воден цикъл гр. Пирдоп
Битова и дъждовна канализация гр. Правец
Воден цикъл гр. Белене
Воден цикъл гр. Шумен
Воден цикъл гр. Костинброд
Воден цикъл гр. Асеновград
Воден цикъл гр. Долна Митрополия

Water Cycle city of Etropole
Water Cycle city of Parvomay
Water Cycle city of Peshtera
Water Cycle city of Pirdop
Domestic and rainwater sewerage city of Pravetz
Water Cycle city of Belene
Water Cycle city of Shumen
Water Cycle city of Kostinbrod
Water Cycle city of Asenovgrad
Water Cycle city of Dolna Mitropolia
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МВЕЦ БЕЛИЦА
HYDROELECTRIC
POWER STATION BELICA

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
ELECTRICAL
INSTALLATIONS AND
FACILITIES

Фотоволтаичен парк 1.25 mW за „Лукойл Енергия и газ България“, Бургас
Открита разпределителна уредба 10 kV за Лукойл Нефтохим, Бургас
Реконструкция главна разпределителна уредба 6.3 kV за „Лукойл Енергия и газ България“, Бургас
Външни ел. захранващи линии и БКТП на бензиностанции Лукойл и жилищни комплекси
Тягово-понизителна станция, понизителна станция
и уредби средно напрежение за Метрополитен, София
МВЕЦ Белица – 3,5MW
Външно ел. захранване кабели 20kV, реконструкции килии в п/ст „Княжево“
и п/ст „Д. Димитров“ на III Метродиаметър, ЛОТ 1 и ЛОТ 2
Външно ел. захранване кабелна линия 20 kV, реконструкция на подстанции „Княжево“
и „Димитър Димитров“ 110/20/10 kV Трети метродиаметър МС 15 и МС 16
Тягово- понизителна станция (ТПС) 10 kV и Понизителна станция (ПС) 10 kV, силова и
осветителна инсталация - Трети метродиаметър Овча Купел МС 9, МС 10 и МС 16
Въздушно контактна мрежа на Трети метродиаметър Овча Купел МС 9, МС 10, МС 11, МС 16
Външно ел. захранване с кабелна линия Ср.Н.-и трафопост на Тунелно-Пробивна Машина (ТПМ)
към ЛОТ 4 на Трети метродиаметър, Хотел RIU Свети Влас, Офис сграда Про Графикс

Photovoltaic park 1.25 mW for Lukoil Energy and Gas Bulgaria, Burgas
Outdoor 10 kV distribution system for Lukoil Neftochim, Burgas
Reconstruction main distribution system 6.3 kV for Lukoil Energy and Gas Bulgaria, Burgas
External power lines and CCTV at Lukoil gas stations and residential complexes
Drag and drop down station, docking station and medium voltage installations for Metropolitan, Soa
Belitsa HPP - 3,5MW
External power lines 20 kV, reconstruction of cells in Knyazhevo and Dr. Dimitrov at 3rd Metro Diameter, LOT 1 and LOT 2
External power supply cable line 20 kV, reconstruction of substations "Knyazhevo"
and "Dimitar Dimitrov" 110/20/10 kV Third metro diameter MS 15 and MS 16
Traction lowering station (TPP) 10 kV and Lowering station (PS) 10 kV, power and lighting installation Third metro diameter Ovcha Kupel MS 9, MS 10 and MS 16
Ovcha Kupel MS 9, MS 10, MS 11, MS 16 air contact network
External Power Supply with Cable Line SR-and substation of Tunnel Boring Machine (TPM)
to LOT 4 of the Third Metro Diameter, RIU Hotel Sveti Vlas and Ofce Building Pro Graphics Soa
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ПЪТИЩА И ПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

ROADS AND
ROAD INFRASTRUCTURE

Възстановяване и асфалтиране на бул. „Ломско шосе“, гр. София
Ремонт и асфалтиране на общинска пътна мрежа, oбщ. Правец
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа, гр. Етрополе
Рехабилитация на тротоари и улици, oбщ. Мирково
Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, oбщ. Сливница
Рехабилитация на пътища в населени места на общ. Етрополе
Реконструкция на общински път Хитрино-Граница - Капитан Петко-Ясенково
Реконструкция и рехабилитация на общински път Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница – Кричим
Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения в гр. Левски
Реконструкция и рехабилитация на общински пътища и съоръжения на територията
на община Козлодуй, област Враца
Кръгово кръстовище „Запад“ при пресичането на ул. Рачо Петков-Казанджията
с локално платно в район Витоша, София

Reconstruction and asphalting of Lomsko Shousse Blvd., Soa
Repair and asphalting of the municipal road network, Pravets municipality
Rehabilitation and reconstruction of a street network, Etropole
Rehabilitation of pavements and streets, Mirkovo municipality
Reconstruction and rehabilitation of municipal roads, Slivnitsa municipality
Rehabilitation of roads in settlements of Etropole municipality
Reconstruction of the municipal road Hitrino-Border - Kapitan Petko-Yasenkovo
Reconstruction and rehabilitation of the municipal road Bega-Isperihovo/ - Kozarsko - Border - Krichim
Reconstruction and rehabilitation of streets, sidewalks and street facilities in the town of Levski
Reconstruction and rehabilitation of municipal roads and facilities on the territory
of Kozloduy municipality, Vratsa district
Roundabout “WEST” at the intersection of Racho Petkov-Kazandzhia Street
with a local canvas in the Vitosha region, Soa
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КАКВО ЩЕ ПОСТРОИМ
WHAT WE WILL BUILD
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МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН
КОМПЛЕКС
ГАРИТИДЖ ПАРК в София

MULTIFUNCTIONAL COMPLEX
GARITAGE PARK in Soa
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ПРОЕКТИРАНЕ
И СТРОИТЕЛСТВО
НА АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“
ЛОТ 3.1 ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА”
DESIGN AND CONSTRUCTION
OF STRUMA HIGHWAY
LOT 3.1 JELEZNICA TUNNEL
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МЕТРОСТАНЦИЯ
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
в София

METROSTATION
PATRIARH EVTIMII
in Soa
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МЕТРОСТАНЦИЯ
МИЗИЯ
в София

METROSTATION
MIZIA
in Soa
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МЕТРОСТАНЦИЯ
ОВЧА КУПЕЛ
в София

METROSTATION
OVCHA KUPEL
in Soa
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ХОТЕЛ
ХАЯТ РИДЖЪНСИ
в София

HOTEL
HYATT REGENCY
in Soa

какво ще построим
what we will build

ВИТОША ТАУЪР
в София

VITOSHA TOWER
in Soa
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БИЗНЕС ОФИС ЦЕНТЪР
„ФИЛИП КУТЕВ“
в София

BUSINESS OFFICE CENTER
“FILIP KUTEV”
in Soa
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ФИЛИП КУТЕВ РЕЗИДЪНС
в София

FILIP KUTEV RESIDENCE
in Soa

нашите постижения
our achievments

НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
OUR ACHIEVMENTS

награди
awards

СГРАДА НА ГОДИНАТА 2009 Категория “Ваканционни хотели”
СГРАДА НА ГОДИНАТА 2012 Категория “Развитие на градската среда”
СГРАДА НА ГОДИНАТА 2013 Категория “Спортни съоръжения”
СГРАДА НА ГОДИНАТА 2015 Категория “Обществени бизнес сгради”
СГРАДА НА ГОДИНАТА 2016 Категория “Градски проекти - транспортна инфраструктура”
СГРАДА НА ГОДИНАТА 2016 Категория “Градски проекти - транспортна инфраструктура”
СГРАДА НА ГОДИНАТА 2016 Категория “Търговски сгради”
СГРАДА НА ГОДИНАТА 2018 Категория “Офис сгради”
СГРАДА НА ГОДИНАТА 2018 Категория “Спортни сгради”

BUILDING OF THE YEAR 2009 Category Holiday Hotels
BUILDING OF THE YEAR 2012 Category Urban development
BUILDING OF THE YEAR 2013 Category Sports facilities
BUILDING OF THE YEAR 2015 Category Public Business Buildings
BUILDING OF THE YEAR 2016 Category Urban projects - transport infrastructure
BUILDING OF THE YEAR 2016 Category Urban projects - transport infrastructure
BUILDING OF THE YEAR 2016 Category Commercial Buildings
BUILDING OF THE YEAR 2018 Category Ofce Buildings
BUILDING OF THE YEAR 2018 Category Sports Buildings
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