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ПРЕДГОВОР

Българската ядрена енергетика има дългогодишна история и специфичен, 
уникален път на развитие и опит. В средата на 60-те години на 20-ти век, 
в резултат на задълбочени проучвания за възможностите на страната и 
тенденциите в развитието на енергийните технологии в света, България взима 
решение да тръгне по пътя на развитие на ядрена енергетика. За тази цел, в 
стра ната постепенно се изграждат технологична, инженерна и индустриална 
база, чрез които се гарантира успешното изпълнение на строителството 
на 6 енергийни блока в АЕЦ „Козлодуй”, а по-късно и на тяхната безопасна 
експлоатация, както и безопасното извеждане от експлоатация на първите 
четири от тях. 

Паралелно се извършва и подготовката за строителство и началните 
фази на строителството на втората атомна централа - АЕЦ „Белене” отново 
с ключовото участие на националния инженерен и технологичен капацитет. 
Понастоящем този проект се намира в процедура на оценка на вариантите 
за структуриране с цел продължаване на строителството и въвеждане в 
експлоатация по съвременен инвестиционен модел и ограничено държавно 
участие. 

Участието на българските инженерни, проектантски, строително-мон-
таж ни и технологични компании, специализирани в поддръжката на ядрената 
про грама на България, е определящ фактор за устойчивото развитие на яд-
ре ната енергетика на страната и реализацията на нейната амбициозна яд-
ре на програма, обхващаща всички етапи от жизнения цикъл на една ядрена 
инсталация.

Като основна неправителствена организация, изразяваща позицията 
и интересите на компаниите от ядрения сектор в страната, Българският 
Атомен Форум БУЛАТОМ си постави за цел подготовката и публикуването на 
ак туален справочник на фирмите, специализирали своята дейност в реали-
за цията на българската ядрена програма и в реализацията на специфични 
проекти в тази сфера. 

Информацията в този Алманах е базирана изцяло на данните предоставени 
от представените членове на БУЛАТОМ и е актуална към датата на неговото 
публикуване.
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FOREWORD

Bulgaria’s nuclear energy has a long history and a specific, unique path of develop-
ment and experience. As a result of extensive studies of the country’s capabilities and 
trends in the development of energy technologies in the world, Bulgaria decided to em-
bark on the path of nuclear energy development in the mid 1960s. For this purpose, tech-
nology, engineering and industrial capacity was gradually built in the country, to guaran-
tee the successful completion of the construction of 6 power units at Kozloduy NPP, and 
later, their safe operation, as well as the safe decommissioning of the first four units.

At the same time, the country takes on the preparation for the construction, and 
the initial stages of construction of the second nuclear power plant – Belene NPP – again 
relying on key contributions by the national engineering and technology experts. At pre-
sent, the state is in the process of evaluating the options for structuring this project, in 
order to continue construction and commissioning it through a modern investment mod-
el with limited state participation. 

The participation of Bulgarian engineering, design, construction, and technology 
companies, that specialize in supporting Bulgaria’s nuclear programme, is a determining 
factor for the sustainable development of nuclear energy in the country and the fruition 
of its ambitious nuclear programme, which encompasses all stages of the life cycle of a 
nuclear power plant. 

Being the main non-government organization to communicate the stance and 
interests of companies in the country’s nuclear sector, the Bulgarian Atomic Forum - Bul-
atom, decided to prepare and publish an up-to-date directory of the companies that 
have focused their business on implementing the Bulgarian nuclear programme and on 
completing specific projects in this field. 

The information in this Almanac is based entirely on the data provided by the pre-
sented members of Bulatom and is current as of the date of its publication.
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Обръщение на Председателя на  
Комисията по Енергетика към Парламента

Възможността за достъп до енергия за всеки е необходима предпоставка 
за благо състоянието на човечеството, за световен мир и икономически про спе-
ритет. В условия на енергиен преход към нисковъглеродна икономика, атом на-
та енергетика, осигурява необходимата сигурност и стабилност пред пре диз-
викателствата, свързани с опазването на околната среда.

Бъл гар  ски ят парламент, в ролята си на основен законодателен стълб, 
винаги е бил и ще бъде арена на широки дискусии относно бъдещето на ядрената 
ен ер ге тика. Решенията, които Народното събрание трябва да вземе е важно 
да задоволяват неотложната необходимост от разрешаване на проблема с 
пар ни ковият ефект в рамките на добре дефинирана енергийна стратегия на 
Бъл га рия, в която неминуемо трябва да присъства ядрената енергия като ос-
но вен ключ за разрешаване на предизвикателствата, свързани с кли ма тич ни те 
промени.

Валентин Николов 
Председател на Комисията по 
енергетика в 44-то Народно 
събрание
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Address by the Chairman of the Energy 
Commission to the Parliament

Everyone’s access to energy is a prerequisite for the well-being of humanity, for 
world peace and economic prosperity. In the context of an energy transition to a low 
carbon economy, nuclear energy provides the necessary security and stability against en-
vironmental challenges. 

The Bulgarian Parliament, in its role as a key legislative pillar, has always been and 
will be an arena for broad discussions on the future of nuclear energy. The decisions that 
the National Assembly has to make are important to meet the urgent need to address 
the greenhouse effect issue within Bulgaria’s well-defined energy strategy, which must 
inevitably present nuclear energy as a key to addressing climate change challenges.

Valentin Nikolov 
Chairman of the Energy Commission 
to the 44th National Assembly
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Обръщение на Министъра на Енергетиката

Уважаеми членове на Българския Атомен Форум,

Развитието на ядрената енергетика при спазване на всички международни 
нор ми за безопасност и защита на околната среда е един от основните при-
ори тети на българското правителство в енергийната област. Изпълнението 
му е още по-важно днес, с оглед предизвикателствата, които поставя пред 
нас т. нар. Зелена сделка на Европейската комисия. Необходимостта от 
намаляване на въглеродните емисии към 2050 г. неминуемо поставя въпросът 
за развитието на яд рената енергетика, която осигурява беземисионно 
производство на достъпни цени. 

От тази гледна точка развитието на ядрената енергетика в България като 
част от мерките за енергийна сигурност, е без алтернатива. В изпълнение на 
този важен приоритет през изминалите години успешно бе удължен животът 
на пети и шести блок в АЕЦ „Козлодуй“. Стартира процедурата за избор на 
стра тегически инвеститор за АЕЦ „Белене“ и интересът към нея ни дава уве-
ре ност, че тя може да завърши успешно през тази година. Тези перспективи 
нямаше да бъдат възможни без тясното ни сътрудничество и активното 
ангажиране на професионална общност. Затова бих искала да използвам повода 
– издаването на настоящия алманах, за да пожелая на всички ви здраве, нови 
про фесионални успехи и воля за справяне с всички предизвикателства в името 
на енергийната сигурност на страната.

Теменужка Петкова 
Министър на Енергетиката
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Address by the Minister of Energy

Esteemed Members of the Bulgarian Atomic Forum,

The development of nuclear energy in compliance with all international standards 
for safety and environmental protection is among the Bulgarian government’s main pri-
orities in the field of energy. Its implementation is even more important today, in view of 
the challenges that the European Commission’s Green Deal presents before us. The need 
to reduce carbon emissions by 2050 inevitably raises the question of development of nuc-
lear energy, which provides emission-free production at affordable prices.

From this standpoint, the development of nuclear energy in Bulgaria as part of 
the energy security measures is without an alternative. In fulfillment of this important 
priority, the life of Units 5 and 6 at Kozloduy NPP was successfully extended over the past 
few years. The procedure for selecting a strategic investor for Belene NPP has started 
and the level of interest in it assures us that it can be completed successfully this year. 
These prospects would not have been possible without our close cooperation and active 
involvement of the professional community. That is why I would like to use this occasion - 
the publication of this almanac - to wish all of you health, new professional success, and 
the willpower to overcome all challenges in the name of the country’s energy security.

Temenuzhka Petkova 
Minister of Energy
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Ролята на ядрената енергия в 
постигането на амбициозните цели 
на ЕС за изменение на климата

Нисковъглеродното производство на електроенергия и по-високото ниво на 
производство трябва да станат крайъгълен камък в процеса на намаляване на 
емисиите на CO2 в ЕС и ядрената енергия ще трябва да изиграе своята роля!

В действителност, в края на 2019 г. Европейският парламент, в своето пред-
ложение за резолюция относно конференцията на ООН за изменението на кли ма-
та през 2019 г. в Мадрид, Испания (COP 25) подчерта, че „ядрената енергия може 
да играе роля за постигане на целите в областта на климата, защото не еми-
тира парникови газове и също така може да осигури значителен дял от про из вод-
ството на електроенергия в Европа“. За втора поредна година, ролята на яд ре-
ната енергия бе призната от институциите на ЕС. В тази връзка, също в края на 
годината, няколко държави-членки на ЕС поеха ангажимента си за по-ам би циозни 
цели за намаляване на CO2, при условие че са в състояние да ин вес ти рат в нови 
ядрени мощности.

Независимо от това, все още има дълъг път докато се създадат условията 
яд рената енергия да изпълни тези задачи. Това ще се случи, ако бъдат приети по-
сле до вателни, съгласувани и постижими политики. Новата Европейска комисия 
за поч на натоварено 2020 г., комуникирайки редица послания, стратегии и по ли-
ти чес ки рамки. Те включват зелената сделка на ЕС, инвестиционния план за ус-
той чива Европа, закон за климата и много други. От гледна точка на FORATOM, 
най-важната цел е едновременно, със съсредоточаването върху въпроси като на-
ма ляване на климатичните промени, сигурност на енергоснабдяването или дос-
тъп на цена, да се засили принципът на технологична неутралност във всички 
по ли тики на ЕС. За да се осигури, както публично, така и частно финансиране за 
по-нататъшното развитие на ядрения сектор (включително дългосрочната екс-
пло атация на съществуващите централи, проекти за ново строителство и 
ядрени иновации), политиките като Инициативата за устойчиво финансиране, 
InvestEU и Механизма за справедлив преход са от решаващо значение и важност за 
признаване на приноса на ВСИЧКИ нисковъглеродни технологии.

По същия начин, промишлеността трябва да изиграе своята роля. Кон ку-
рен то способността на ядрената енергетика е област, над която трябва да ра-
ботим и един от начините за постигане на това е чрез съхра ня ването на ква ли-
фициран индустриален капацитет, осигуряващ необхо димите ус лу ги, материали и 
оборудване за ядрения сектор. Това е нещо, над което ин дус трия та, регула торните 
органи и законо дателите ще трябва да рабо тят по-нататък. В допълнение, 
ядрената енергия - както всяка друга тех нология - тряб ва да продължава да се 
развива. Следователно темата за ядре ната научно изследователска и развойна 
дейност и иновациите е от изклю чително зна че ние.

2019 г. определи пътят, по който се е насочил ЕС, 2020 г. е годината, в която 
се надяваме да видим политики и законодателство, които могат да доведат ЕС до 
крайната му дестинация: конкурентна Европа, свободна от въглеродни емисии.
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Role of nuclear in 
achieving EU’s ambitious 
climate change goals

Low-carbon electricity and a higher level of production have to form the cornerstone of 
the EU’s CO2 emissions reduction process, and nuclear will have to play its role!

Indeed, in late 2019, the European Parliament, in its Motion for a Resolution on the 
2019 UN Climate Change Conference in Madrid, Spain (COP 25), highlighted that “nuclear 
energy can play a role in meeting climate objectives because it does not emit greenhouse 
gases, and can also ensure a significant share of electricity production in Europe”. For the 
second year in a row, the role that nuclear plays was acknowledged by the EU institutions. 
Likewise, also at the end of the year, several EU Member States made their commitment to 
more ambitious CO2 reduction targets conditional upon being able to invest in new nuclear 
capacity.

Nevertheless, there is still a long way to go in order for nuclear to be enabled to do its 
job. This will happen if consistent, coherent and achievable policies are adopted. The new 
European Commission has had a busy start to the year 2020, with many communications, 
strategies and policy frameworks being issued. These include the EU Green Deal, the Sus-
tainable Europe Investment Plan, a Climate Law, and many more. From FORATOM’s perspec-
tive, the most important objective is to strengthen the technology neutrality principle in all 
EU policies and focus – simultaneously – on issues such as climate change mitigation, secu-
rity of energy supply or affordability. In order to ensure both public and private financing for 
further nuclear development (including the long-term operation of existing plants, new build 
projects and nuclear innovation), policies such as the Sustainable Finance Initiative, InvestEU 
and the Just Transition Mechanism, are of crucial importance and need to recognise the con-
tribution of ALL low-carbon technologies.

Likewise, industry has to play its part. Nuclear energy’s competitiveness is an area 
which we need to work on and one way of achieving this is by maintaining a qualified nucle-
ar supply chain industry. This is something which industry, regulators and law makers will all 
need to further work on. In addition, nuclear energy – just like any other technology – must 
keep developing. Therefore, the topic of nuclear R&D and innovation is of utmost impor-
tance. 

2019 set the scene for where the EU was headed – 2020 is the year in which we hope 
to see policies and legislation which are capable of taking the EU to its final destination: a 
carbon-free and competitive Europe.
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Обръщение на Председателя на БУЛАТОМ

Уважаеми колеги, 

Всички сме убедени, че без ядрена енергетика е невъзможно реализирането 
на беземисионна енергетика!!! 

Следвайки това свое убеждение, повече от 18 години, Български Атомен 
Форум – Булатом изпълнява своята основна задача - да лобира за развитието 
на ядрената енергетика в България и по-всякакъв възможен начин да подпомага 
реализирането на нови проекти в тази област в нашата страна. 

С подготовката и издаването на Алманах на фирмите работещи в 
областта на ядрената енергетика на България се надяваме да:  

 � помогнем на всички нaши членове в тяхната дейност, свързана с 
участието им в осигуряване на максимално възможната екс пло ата-
ция на блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“; 

 � осигурим една подробна и актуална информация за възможностите 
на нашите членове, на базата, на която те да намерят своето 
място в очакваните от нас процеси, свързани с изграждането на 
блокове 1 и 2 на площадката на Белене;

 � осигурим възможност на нашите членове за участие в реали зи ра не-
то на ядрен проект извън България.

Председател на Управителния 
Съвет 
на Български Атомен Форум 
Богомил Манчев   
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Address by the President of BULATOM

Esteemed colleagues,

We are all convinced that it is impossible to achieve emission-free energy without 
nuclear power!!!

Following this conviction, for more than 18 years, the Bulgarian Atomic Forum 
– Bulatom - has been fulfilling its main task - to lobby for the development of nuclear 
energy in Bulgaria and to support, in every way possible, the implementation of new 
projects in the field in our country.

With the preparation and publication of the almanac of companies working in the 
field of nuclear energy in Bulgaria, we hope to:

 � assist all our members in their activities, as they relate to participation in 
ensuring the maximum possible operation of Units 5 and 6 at Kozloduy NPP;

 � provide detailed and up-to-date information on the capabilities of our 
members to serve as a base for them to find their place in the processes we 
expect will take place in connection with the construction of Units 1 and 2 at 
the Belene site;

 � provide an opportunity for our members to participate in the implementation 
of a nuclear project outside Bulgaria.

Chairman of the Board 
of the Bulgarian Atomic Forum 
Bogomil Manchev
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Представяне на Алманаха

Алманах на Българската Ядрена Индустрия е структуриран като справочник 
на дружествата, организациите и компаниите, членуващи в БУЛАТОМ, които 
понастоящем са ангажирани с изпълнението на дейностите по реализацията 
на отделните елементи от уникалната ядрена програма на България. За целта, 
информацията в Алманаха е структурирана по следния начин:

 9 Встъпителна част представяща основните дружества и проекти, реализиращи 
тази ядрена програма. Този раздел включва кратка информация представяща 
организацията на регулиране на ядрения сектор, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „АЕЦ 
Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД, ДП РАО ЕАД и проекта за АЕЦ „Белене“. 

 9 Същинска част представяща в синтезиран вид профилите на всички 
членове на БУЛАТОМ, подкрепили инициативата на форума за подготовка 
на Алманаха. Профилите са представени по групи според характера на 
дейностите и по азбучен ред в рамките на съответната група, съответно:

 � Дружества

 � Сдружения, Асоциации и Фондации

 � Институти и Университети

 9 Справочна част, позволяваща бързо ориентиране в набора от профили на 
компаниите, представени в Алманаха. За целта, в тази част са включени 
индексни таблици, съответно:

 � Според основния характер на дейност:
 � Консултантски услуги и управление на проекти

 � Проектантски и конструкторски услуги

 � Строителство и монтаж

 � Производство и доставка

 � Представителства на международни компании

 � Според опита в реализация на ядрени проекти в страната и чужбина:
 � Опит в България

 � Опит в чужбина

Информацията включена в Алманаха е подготвена от фирма Селмеда ООД 
със съдействието и съгласието на организациите, представени в него.
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Presentation of the Almanac

Bulgarian Nuclear Industry Almanac has been structured as a directory of the com-
panies and organizations, members of Bulatom, which are currently involved in activi-
ties related to implementing all elements of the unique nuclear programme in Bulgaria. 
To this end, the information in the Almanach has been structured as follows:

 9 Introduction, which showcases the key entities and projects that implement this 
nuclear programme. This section includes short presentations of the nuclear sector 
regulation, Kozloduy NPP, Kozloduy Nuclear Power Plant – New Build, SERAW, and 
the Belene NPP project.  

 9 Main body, which presents in a structured manner, the profiles of all members of 
Bulatom, that have supported the Forum’s initiative for publishing the Almanac. 
The profiles have been divided into groups in accordance with the nature of the 
organizations’ activities and in alphabetical order within each group, namely:

 � Companies

 � Associations and Foundations

 � Institutes and Universities

 9 Reference part, which allows for a quick navigation in the profiles of companies 
represented in the Almanach. For the purpose, this part includes indices, namely: 

 � According to services profile:
 � Consultancy and project management

 � Design and engineering services

 � Construction and installation

 � Manufacturing and delivery

 � Representative offices of foreign companies

 � According to experience in nuclear projects in Bulgaria and abroad:
 � Experience in Bulgaria

 � Experience abroad

The information included in the Almanac has been compiled by the company 
Selmeda Ltd. with the cooperation and consent of the organizations, represented 
herein.





БЪЛГАРСКИ  
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Ос нов ните дейности на АЯР, свързани с 
из пълнение изискванията на ЗБИЯЕ са: 

• Прилагане на разрешителния режим 
при използване на ядрената енергия и 
йо низиращите лъчения;

• Извършване на регулаторен контрол 
за спазване на изискванията и нормите 
за безопасно използване на ядрената 
енер гия и йонизиращите лъчения;

• Отчет и контрол на ядрени ма те ри-
али, радиоактивни вещества и други из-
точ ници на йонизиращи лъчения;

• Извършване на анализи и оценки на 
безопасността;

• Аварийно планиране и поддържане 
на аварийна готовност;

• Разработване на регулаторни из-
иск ва ния и изграждане на нормативна 
уредба;

• Осъществяване на международното 
съ труд ничество в областта на без опас-
ност та при използване на ядрената 
енер гия и йонизиращите лъчения.

Разрешителен режим

Съгласно ЗБИЯЕ:

 5 Лицензии по отношение на ядрените 
съоръжения и ядрения материал се 
издават в следните случаи:

1 . експлоатация на ядрено 
съоръжение; 

2 . специализирано обучение; 

3 . извеждане от експлоатация на 
ядрено съоръжение.

 5 Лицензии по отношение на дейности 
с ИЙЛ се издават за:

1 . използване на ИЙЛ; 

2 . производство на ИЙЛ; 

3 . превоз на радиоактивни 
вещества; 

4 . работа с ИЙЛ с цел техническо 
об служ ване, монтаж, демонтаж, 
из мер вания, строителни и ремон-
тни дейности и услуги. 

 5 Разрешения по отношение на 
ядрените съоръжения се издават за: 

1 . определяне место положението 
на яд рено съоръжение (избор на 
пло щад ка); 

Агенция за ядрено регулиране

През 60-те години на миналия век чо ве-
чес твото ясно осъзнава, че атомната ен-
ер гия може да има съществен принос за 
све товния мир, икономическия на пре-
дък и човешкото здраве. Много дър жа-
ви започват мащабни програми по из-
уч аване и приложение на мирния атом. 
То гава са основани европейските цен-
тро ве по ядрени изслед вания ЦЕРН и 
ОИЯИ, както и Между народната агенция 
за атомна енергия (МААЕ). България 
не остава настрани от тези процеси. Тя 
ста ва съосновател на ОИЯИ и МААЕ. На 
04.06.1957 г. с решение на Министерския 
съ вет е създаден Комитетът за мирно из-
пол зване на атомната енергия (КМИАЕ). 
Основ ните му функ ции са да раз ра ботва 
и ко ординира про гра мите за мир ното 
из пол зване на атом ната енер гия и да от-
го варя за между на род ното съ труд ни чес-
тво на страната ни в тази об ласт. 

КМИАЕ изиграва ключова роля за бър зо-
то развитие на ядрената наука и тех но-
логии у нас. През 1961 г. е пуснат в дей-
ствие изследователският реактор ИРТ 
- 2000 към Физическия институт на БАН, 
а през 1974 г. започва работа пър вата 
атомна електроцентрала в Коз лодуй. В 
кратки срокове България се пре връща в 
мо дерна ядрена държава с развита яд-
рена енергетика.

През 1985 г. е приет първия Закон за 
из пол зване на атомната енергия за 
мир ни цели (ЗИАЕМЦ). Той отразява 
то гавашните стандарти на МААЕ и ме-
жду народните ангажименти на Бъл гария 
в тази област. С този закон КМИАЕ става 
Ко митет за изпол зване на атомната ен-
ер гия за мирни цели (КИАЕМЦ), който е 
дър жавно-обществен ор ган при Ми нис-
тер ски съвет. В съ ста ва му се обособява 
Ин спек ция по без оп ас но използване на 
ат ом ната енергия, коя то дава раз ре ше-
ния за дейностите, из пол зва щи яд ре на та 
ен ер гия и осъществява дър жавния кон-
трол по безопасност. 

През 2002 г. е приет нов Закон за без-
оп ас но използване на ядрената енер-
гия (ЗБИЯЕ). С него Министерски съ-
вет преобразува КИАЕМЦ в Аген ция за 
ядрено регулиране (АЯР) – спе ци ал из-
иран орган на изпълнителната власт, 
ос ъществяващ регулирането и кон трола 
на ядрената безопасност и ра ди аци-
он ната защита в Република Бъл гария. 
Понастоящем основните дей нос ти на 
АЯР включват регулиране и кон трол на 
яд рената безопасност и ра ди ационната 
защита на 14 ядрени съ оръ же ния и над 
2000 обекта с източници на йонизиращи 
лъчения.

2 . проектиране на ядрено 
съоръжение; 

3 . строителство на ядрено 
съоръжение; 

4 . въвеждане в експлоатация на 
ядрено съоръжение; 

5 . извършване на промени, во де щи 
до изменения важни за без опас-
ност та на ядреното съоръжение. 

 5 Разрешения по отношение на 
дейности с ИЙЛ се издават за:

1 . строителство на обект с ИЙЛ, 
мон таж и предварителни из пит-
ва ния; 

2 . внос или износ на ИЙЛ; 

3 . еднократен превоз на радио ак-
тив ни вещества; 

4 . временно съхраняване на радио-
ак тивни вещества; 

5 . извеждане от експлоатация на 
обек ти с радиоактивни вещества.

 5 Уведомление се изисква за дейности:

1 . с материали с повишено съдър-
жа ние на естествени радио нук ли-
ди;

2 . по управление на материали, про-
изхождащи от обекти за до бив и 
преработване на руда, съдър жа-
ща естествен уран или торий, ко-
га то облъчването не може да се 
пре небрегне от гледна точка на 
ра диационната защита;

3 . при които облъчването от радон 
на работни места не може да се 
пре небрегне от гледна точка на 
ра ди ационната защита;

4 . при които вероятността за увреж-
дане на здравето е незначителна.

 5 Регистрация се изисква за:

1 . работа с източници на йони зи-
ра щи лъчения с цел техническо 
об служ ване, монтаж, демонтаж, 
из мер вания, строителни и ре мон-
т ни дейности и други услу ги за 
лица, които използват или про из-
веж дат източници на йони зи ра щи 
лъ чения;

2 . използване на източници на йо-
ни зи ра щи лъчения за не ме ди цин-
ски образни изслед ва ния.

РЕГУЛИРАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ



21

legislative regulatory functions are, as fol-
lows: 

• Implementation of the authorization re-
gime for the use of nuclear energy and ion-
izing radiation; 

• Performing regulatory control for com-
pliance with the requirements and norms 
on the safe use of nuclear energy and ion-
izing radiation; 

• Accounting for and control of nuclear 
materials, radioactive substances and other 
sources of ionizing radiation; 

• Carrying out safety analyses and assess-
ments; 

• Emergency planning and maintenance 
of emergency preparedness; 

• Development of regulatory require-
ments and building of a regulatory frame-
work; 

• Implementation of international coop-
eration in the field of safety in the use of 
nuclear energy and ionizing radiation. 

Authorization regime

According to the ASUNE, the BNRA issues:

 5 Licenses with regard to nuclear facilities 
and nuclear material in the following cases: 

1 . operation of a nuclear facility; 

2 . specialized training; 

3 . commissioning of a nuclear facility. 

 5 Licenses for activities with SIR: 

1 . use of SIR; 

2 . production of SIR; 

3 . transport of radioactive substances; 

4 . work with SIR with the purpose of 
maintenance, installation, disman-
tling, measurements, construction 
and repair activities and services. 

 5 Permits related to nuclear facilities are 
issued for: 

1 . determining the location of a nucle-
ar facility (site selection); 

2 . design of a nuclear facility; 

3 . construction of a nuclear facility; 

4 . commissioning of a nuclear facility; 

5 . making changes leading to the mod-
ification of structures, systems and 

Bulgarian Nuclear Regulatory Agency

In the 1960s humankind clearly realized 
that atomic energy could make a significant 
contribution to peace, health and well-be-
ing throughout the world. Many countries 
have begun large-scale programs for the 
study and application of the peaceful atom. 
The European centers for nuclear research 
CERN and JINR as well as the International 
Agency of Atomic Energy (IAEA) were found 
at that time. Bulgaria did not stay away 
from those processes. For JINR and IAEA, 
Bulgaria is one of the founder countries. On 
June 4, 1957, a Committee for the Peaceful 
Use of Atomic Energy (CPUAE) was estab-
lished by decision of the Council of Minis-
ters. Its main functions were to develop and 
to coordinate the programs on the peaceful 
use of atomic energy as well as to organize 
the international cooperation in this field.

CPUAE played a key role in the rapid devel-
opment of nuclear science and technology 
in Bulgaria: in 1961, the research reactor 
IRT-2000 at the Physical Institute of the 
Bulgarian Academy of Sciences (BAS) was 
launched; the first nuclear power plant in 
Kozloduy began work in 1974. In a short 
time, Bulgaria was transformed into a mod-
ern nuclear state with advanced nuclear 
power engineering.

In 1985, the first Act on the Use of Atomic 
Energy for Peaceful Purposes was adopted. 
It reflected the then IAEA standards and the 
international commitments of Bulgaria in 
the field. With the Act, the CPUAE became 
a Committee for the Use of Atomic Energy 
for Peaceful Purposes (CUAEPP), which was 
a state-public body at the Council of Min-
isters. At the CUAEPP, an Inspectorate was 
established, which applies an authorization 
regime for the activities regarding nuclear 
energy utilization and exercises state con-
trol over safety. 

A new Act on the Safe Use of Nuclear Ener-
gy (ASUNE) was adopted in 2002. The Coun-
cil of Ministers transformed the CUAEPP 
into (Bulgarian) Nuclear Regulatory Agency 
(BNRA), a specialized body of the executive 
power that implements state regulation of 
the safe use of nuclear energy. At present, 
the main activities of the BNRA include the 
regulation and control of nuclear safety and 
radiation protection in 14 nuclear facilities 
and over 2000 sites with sources of ionizing 
radiation. 

Pursuant to the ASUNE, the activities of the 
BNRA related to the implementation of the 

components important for the safe-
ty of the nuclear installation. 

 5 Permits for activities with SIR are issued 
for:

1 . construction of a site with SIR, in-
stallation and preliminary testing; 

2 . import or export of SIR; 

3 . single transport of radioactive sub-
stances; 

4 . temporary storage of radioactive 
substances; 

5 . decommissioning of sites with radio-
active substances. 

 5 Notification is required for activities:

1 . involving materials with an in-
creased content of natural radionu-
clides;

2 . involving management of materials 
originating from sites for extraction 
and processing of ore containing 
uranium or thorium, where the ex-
posure cannot be disregarded from 
the point of view of radiation pro-
tection; 

3 . in which the exposure from radon of 
workplaces cannot be disregarded 
from the point of view of the radia-
tion protection; 

4 . where the probability of damage to 
health is insignificant.

 5 Registration of practices involving 
sources of ionizing radiation is required for:

1 . handling of sources of ionizing ra-
diation for the purpose of mainte-
nance, assembly, dismantling, meas-
urement, construction and repair 
work and other services for persons 
using or manufacturing sources of 
ionizing radiation;

2 . using of sources of ionizing radiation 
for non-medical imaging.

 5 An order of the BNRA Chairman is is-
sued for approving of: 

1 . The selected site for the construc-
tion of the nuclear facility;

2 . The technical design of the nuclear 
facility. 

REGULATION OF THE NUCLEAR ENERGY IN BULGARIA
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ци ра нето на Конвенцията за оп ер ат-
ив но уведомяване при ядрена авария. 
Ав ари йният център е оборудван със 
съ вре менни комуникационни и тех ни-
чес ки средства и поддържа връзка с 
на ци он алните институции, АЕЦ “Коз ло-
дуй”, обектите, работещи с из точ ни ци на 
йонизиращи лъчения, МААЕ, ЕС и ав ари-
йните центрове на дру ги стра ни. В Ава-
рийния център по стъп ват не пре къс нато 
па раметрите важ ни за без оп ас ност та от 
АЕЦ „Козлодуй“ (SPDS) и от сис те ма та за 
мониторинг при ава рия (PAMS).

Международното сътрудничество

АЯР организира и координира сътруд-
ни чес твото в областта на безопасното 
из пол зване на ядрената енергия и йо-
ни зиращите лъчения и безопасното уп-
ра вле ние на РАО и отработеното го ри во 
с международните организации и със 
стра ните, с които има сключени дву-
стран ни договори.

АЯР координира работата, свързана със 
за дълженията на страната ни, про из ти-
ча щи от членството ни в Европейския 
съюз. Агенцията участва активно във 
важ ни работни групи и форуми, като:

• Асоциацията на националните регу-
ли ращи органи – ENSREG;

 5 Заповед на председателя на АЯР се 
издава за одобрение на:

1 . избраната площадка за изграж-
дане на ядреното съоръжение;

2 . техническия проект на ядреното 
съоръжение.

Регулаторен контрол

АЯР извършва регулаторен контрол за 
спаз ването на изискванията и нор ми те 
за безопасното използване на яд ре на-
та енергия и йонизиращите лъ че ния и 
на условията на издадените ли цен зии и 
раз решения. Инспекторите по кон трола 
се определят със заповед на пред се да-
те ля на агенцията. 

Съществена част в дейността на АЯР 
са независимите анализи и оцен ки в 
про цеса по издаване на ад ми нис тра-
тив ни актове (лицензии, раз ре ше ния, 
за поведи) съгласно ЗБИЯЕ, удо сто ве ря-
ва щи безопасността на ядрени съ оръ же-
ния и дейности с ИЙЛ. 

Аварийно планиране и аварийна 
готовност 

Аварийният център е създаден през 
1988 г. в изпълнение на задъл женията 
на стра ната, произтичащи от ра ти фи-

• Асоциацията на европейските органи 
по радиационна защита – HERCA;

• Асоциацията на западно евро пей-
ски те органи за ядрено регулиране – 
WENRA; 

• Форум на регулаторите на страните, 
ек сплоатиращи ВВЕР тип реактори - ВВЕР 
фо рум и други.

В областта на ядрената безопасност и 
ради аци онна защита Република Бъл га-
рия има междуправителствени спора зу-
мения със съседните страни, както и със 
страни с развити ядрени програми. Спо-
разу менията регламентират взаимо дей-
стви ето и двустранното сътруд ни чество 
със споменатите страни при транспорт 
на ядрен материал, при използване на 
яд рената енергия и обмен на инфор ма-
ция в случай на радиационна авария. 

Повече от 60 години България работи ус-
пешно в основните направления на мир-
ното използване на атомната ен ер гия. 
Агенцията за ядрено регулиране, като 
се базира на богатите традиции и на тру-
пания сериозен опит и експертиза, със 
своя доказан професионализъм и висока 
от говорност, ще продължи да дава своя 
при нос за осигуряването на ядрената 
без опасност и радиационната защита, за 
да продължи България успешно да раз-
ви ва своята ядрена програма.
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tions, the Kozloduy NPP, sites dealing with 
ionizing radiation sources, IAEA, EU and the 
emergency centers of other countries. Safe-
ty related parameters from the Kozloduy 
NPP (SPDS) and the Emergency Monitoring 
System (PAMS) are continuously transmit-
ted to the Emergency Center.

International Cooperation

The BNRA carries out the international co-
operation of the Republic of Bulgaria in the 
field of the safe use of nuclear energy and 
ionizing radiation and in the management 
of radioactive waste and spent fuel with 
international organizations and countries 
with which bilateral agreements have been 
concluded.

The BNRA coordinates the work related to 
the fulfilment of the obligations stemming 
from the Republic of Bulgaria’s membership 
in the European Union. BNRA participates 
actively in working groups and forums as:

• European Nuclear Safety Regulators 
Group - ENSREG;

Regulatory control

The BNRA conducts regulatory control 
over compliance with the requirements and 
norms for the safe use of nuclear energy 
and ionizing radiation and the conditions of 
the issued licenses and permits. The control 
inspectors are appointed by an order of the 
BNRA Chairman.

An essential part of the BNRA activity are 
the independent analyses and assessments 
in the process of issuing administrative acts 
(licenses, permits, orders) in accordance 
with the ASUNE, certifying the safety of nu-
clear facilities and activities with SIR. 

Emergency Planning and Emergency 
Preparedness

The Emergency Center was established in 
1988 in the fulfilment of the country’s ob-
ligations arising from the ratification of the 
Convention on the Early Notification of a 
Nuclear Accident. The BNRA Emergency 
Center is equipped with up-to-date com-
munication and technical means and main-
tains a connection with national institu-

• Association of European Radiation Pro-
tection Authorities - HERCA;

• Association of West European Nuclear 
Regulators - WENRA;

• WWER Forum ect.

In the field of nuclear safety, Bulgaria has 
concluded bilateral agreements with the 
neighbouring countries as well as with 
some countries with developed nuclear 
programmes. In the agreements arrange-
ments are made regarding the relations and 
bilateral cooperation with countries in re-
lation to the transport of nuclear material, 
the use of nuclear energy and information 
exchange a in case of radiation emergency.

More than 60 years Bulgaria has been suc-
cessful in the main directions of the peace-
ful use of atomic energy. The Nuclear Regu-
latory Agency relying on its rich traditions 
and extensive experience and expertise, 
with its proven professionalism and high 
responsibility, will continue to contribute 
to the ensuring of nuclear safety and ra-
diation protection in order to successfully 
development further the Bulgarian nuclear 
program.
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про вер ки на национални и световни ор-
га низации и от международни мисии, 
кое то позволява българската централа 
да се сравнява с най-добрите в света. В 
по твърждение на това са своеобразните 
ре корди по продължителна работа без 
не планово сработване на аварийната за-
щи та на реактора – на шести блок са от-
бе лязани 13 години и 3 месеца, а на пети 
блок – 7 години и 7 месеца.

В АЕЦ „Козлодуй” непрекъснато се раз-
ра ботват и внедряват подобрения, на со-
чени към повишаване на без оп ас ност та, 
на деждността и ефективността на яд ре-
ни те блокове, благодарение на кое то те 
ра ботят стабилно и с отлични екс пло а-
тационни показатели.

Нов етап в развитието на атомната цен-
тра ла започва с успешната реализация 
на стратегическия за националната ен ер-
ге тика Проект за продължаване на срока 
на експлоатация на пети и шести блок. С 
изпълнението на проекта е обоснована 
възможността за дългосрочна работа 
на ядрените мощности – за пети блок до 
2047 г., а за шести – до 2051 г. През 2017 г. 
Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) 
поднови лицензията за експлоатация на 
пети блок за 10 години. Лицензията на 
шес ти блок за следващия 10-годишен 
пе риод бе подновена през 2019 г. Това 
е максималният срок съгласно на ци он-
ал ното законодателство. След из ти ча-
нето му предстои атом на та цен тра ла да 
кандидатства за про дъл жа ва не на ли-
цен зиите на блоковете.

Активното сътрудничество с водещи 
меж ду на род ни профе сио нални ор га ни-
за ции е важен фактор за пос тоян ното 
по ви шаване на безопас ността като ос но-
вен при оритет на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 
коя то ра боти в парт ньор ство с дру ги 
цен трали и спе циали зирани на уч но из-
сле до вателски органи зации в об ласт та 
на ядрената енер гетика. Сред тях са Ев-
ро пейският форум за атомна ен ер гия 
FORATOM, Европейското яд рено дру жес-
тво Евратом, Световната мрежа от ла бо-
ра то рии за радио екологичен мо ни тор-
инг ALMERA, Центърът за енер гий ни из-
след ва ния за ВВЕР-1000 в Унга рия и др.

АЕЦ „Козлодуй”, чието мото е „Енергия 
за чиста природа”, има значима роля в 
бор бата с климатичните изменения и 
ре ален принос за постигане на еко ло-
гич нитe цели за декарбонизация. Само 
за една година с произведената от АЕЦ 
елек троенергия се спестяват емисиите 
на над 19 млн. тона въглероден диоксид, 
около 64 хил. тона серен диоксид и 14 
хил. тона азотни оксиди.

В основата на всички тези постижения на 
АЕЦ „Козлодуй” стои трудът на ня кол ко 

Въвеждането в експлоатация на първия 
яд рен енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй” 
през 1974 г. записва важно национално 
по стижение в съвременната история на 
стра ната – началото на ядрената ен ер ге-
ти ка не само в България, а и в Юго из точ-
на Европа. 

Изграждането на ядрените мощности на 
цен тралата се осъществява на три етапа: 

І етап: 1970 – 1975 г. Изграждане и пуск 
на първи и втори блок с водо-водни ре-
ак тори ВВЕР-440, модел В-230, с два не-
за висими канала на системите за безо-
п ас ност. Пускът на първи блок е през 
1974 г., а на втори – през 1975 г.

ІІ етап: 1973 – 1982 г. Изграждане и пуск 
на трети и четвърти блок с водо-водни 
ре ак тори ВВЕР-440, усъвършенстван мо-
дел В-230, с трикратна резервираност 
на системите за безопасност. Пускът на 
тре ти блок е през 1980 г., а на четвърти – 
през 1982 г.

В изпълнение на ангажиментите, по-
ети от България във връзка с при съ ед и-
н яв ането на страната към Ев ро пей ския 
съюз, в края на 2002 г. е пре кра тена екс-
пло атацията на първи и вто ри блок, а 
в края на 2006 г. – на трети и четвърти 
блок.

ІІІ етап: 1980 – 1991 г. Изграждане и пуск 
на пети и шести блок с реактори ВВЕР-
1000, модел В-320, с херметична защитна 
обвивка, трикратна резервираност на 
системите за безопасност. Пускът на 
пети блок е през 1987 г., а на шести – 
през 1991 г.

С резултатите от своята дейност през 
годините атомната централа се наложи 
като определящ фактор за стабилността 
на националната енергийна сис те ма и 
днес АЕЦ „Козлодуй” е най-го ле мият 
про из водител на ел ек три ческа енергия 
в България. При спаз ване на всички изис-
ква ния за без опасност в експлоатацията 
на яд ре ните съоръжения и без негативно 
въз действие върху околната среда, цен-
тра ла та осигурява повече от една трета в 
ен ер гийния микс на страната.

АЕЦ „Козлодуй” има значителна роля и 
за стартирането на процеса на либе ра-
ли за ция на енергийния пазар в България 
като първата компания, регистрирала 
сдел ка за продажба на електрическа 
ен ер гия по свободно договорени цени. 
Дру жеството е предпочитан биз нес 
парт ньор за широк кръг пазарни уч аст-
ни ци, опериращи както в страната, така 
и на регионалните пазари.

Важно измерение на успешната работа 
на АЕЦ „Козлодуй” е високото ниво на 
без оп асност, потвърдено от десетки 

по коления ядрени ен ер ге ти ци. Про фе-
си оналният екип – висо ко ква ли фи ци ран, 
мо ти виран и отдаден на своята ра бота, 
не из менно е оценяван високо от между-
на род ните мисии и проверки. Ос нов ните 
цен ности, споделяни от служителите, са:

• Безопасността преди всичко; 

• Ангажираност и взаимно уважение; 

• Лична отговорност и почтеност в ра-
бо тата; 

• Стремеж към усъвършенстване; 

• Усвояване на знания.

Пред атомната централа стои голямата 
от го ворност да съхрани уникалния ре-
сурс от експлоатационен опит, про фе си-
он ални знания и добри практики, които 
да бъдат предадени на следващите по-
ко ления специалисти. Тази цел е в ос-
но вата на много проекти, с кои то се 
под крепят младите хора в про це са на 
тях ното обучение и кариерно ори ен ти-
ра не и се подпомага изграж дането на 
висо ко образовани и квалифицирани 
про фе сионалисти, които да работят за 
дъл го срочните перспективи на бъл гар-
ска та ядрена енергетика.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД е активен член на 
Бъл гарската мрежа на Глобалния до-
го вор на ООН от 2012 г. и убедено под-
кре пя цен ностите, издиг нати като 
ос нов ни прин ципи в Договора. Като из-
раз на своята корпоративна социална 
отго ворност компанията изпълнява 
реди ца дейности за подкрепа на мест-
ната общност и развитието на реги она, 
усъвър шенстване на човешкия капи тал, 
оси гу ряване на здравословни и без опас-
ни условия на труд, както и много проек-
ти в областта на опазването на околната 
среда.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД
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worldwide. The records set for continuing 
operation with no unplanned reactor 
trips over 13 years and 3 months for Unit 
6, and 7 years and 7 months for Unit 5, 
respectively, is a confirmation for this.
Kozloduy NPP continuously develops 
and implements improvements aimed 
at enhancing the safety, reliability and 
efficiency of the nuclear power units, 
thanks to which the nuclear facilities 
demonstrate stable operation and excellent 
performance indicators.
The successful implementation of Units 
5 and 6 Plant Life Extension - a project of 
strategic value for the national energy, 
marks the beginning of a new stage in the 
plant’s development. The project confirmed 
the nuclear power units’ capability for long-
term operation - until 2047 for Unit 5, and 
for Unit 6 - until 2051. In 2017, the Bulgarian 
Nuclear Regulatory Agency renewed the 
licence for operation of Unit 5 for another 
10-year period. Unit 6 received a 10-year 
operating licence renewal in 2019. In 
accordance with the Bulgarian Law, the 
licences are issued with a maximum validity 
of ten years. Following their expiry, the 
plant will apply for extending the units’ 
operating licences.

The active cooperation with leading 
international professional organisations 
is an important factor for the continuous 
safety enhancement as the main priority 
of Kozloduy NPP EAD. The plant has built 
close partnerships with other NPPs and 
specialised nuclear energy research and 
development organisations. Among them 
is the European Atomic Forum (Foratom), 
the European Atomic Energy Community 
(Euratom), the Analytical Laboratories 
for the Measurement of Environmental 
Radioactivity (ALMERA), the MTA Center for 
Energy Research (for WWER-1000), etc.
Kozloduy NPP, whose motto is Clean Energy, 
plays a significant role in the fight against 
climate change and actually contributes 
to achieving the environmental goals of 
decarbonisation. The electricity generated 
by the plant only in a year saves the 
emissions of over 19 million tonnes of 
carbon dioxide, about 64 thousand tonnes 
of sulphur dioxide and 14 thousand tonnes 
of nitrogen oxides.
All these achievements result from the 
work of several generations of nuclear 
power workers at Kozloduy NPP. The profe-
ssio nal team of highly qualified employees, 
motivated, and committed to their work 
has been highly praised by the international 
missions and reviews conducted at the 

The commissioning of the first Kozloduy 
NPP power unit in 1974 marked a significant 
achievement in the modern history of 
the country - the beginning of nuclear 
energy not only in Bulgaria, but also in 
southeastern Europe. 

The construction of the plant nuclear 
facilities was effected in three stages: 

Stage 1: 1970 - 1975 - Construction and 
commissioning of Units 1 and 2 with water-
water reactors WWER-440 (B-230) and two 
independent safety system trains. Unit 1 
was commissioned in 1974, and Unit 2 - in 
1975 .

Stage 2: 1973 - 1982 - Construction and 
commissioning of Units 3 and 4 with water-
water reactors WWER-440 (advanced 
B-230), and triply redundant safety 
systems. Unit 3 was commissioned in 1980, 
and Unit 4 - in 1982.

In pursuance of Bulgaria’s commitments 
undertaken in relation to the country’s 
accession to the European Union, operation 
of Units 1 and 2 ceased at the end of 2002, 
and of Units 3 and 4 - at the end of 2006.

Stage 3: 1980 - 1991 - Construction and 
commissioning of Units 5 and 6 with 
water-water reactors WWER-1000 (B-320), 
containment and triple redundancy of the 
safety systems. Unit 5 was commissioned in 
1987, and Unit 6 - in 1991.

As a result of its activity throughout the 
years, the nuclear power plant has become 
a determining factor for the stability of 
the national energy system and today 
Kozloduy NPP is the largest electricity 
producer in Bulgaria. The plant provides 
for more than one third of the national 
electricity generation while adhering to all 
safety requirements for nuclear facilities 
operation, causing no negative impact on 
the environment.
Kozloduy NPP has played a significant 
role in starting the electricity market 
liberalization in Bulgaria being the first 
company to register an electricity sale 
transaction at freely negotiated price. The 
Company is a preferred business partner 
for many market participants operating 
both in the country, and at regional level.
An important evidence for Kozloduy NPP 
successful operation is the high level of 
safety verified through the numerous 
reviews by national and international 
organisations and international missions, 
which allows comparing the Bulgarian 
plant with the best nuclear power plants 

Bulgarian nuclear plant. These are the core 
values that plant employees share: 
• Safety first; 
• Commitment and mutual respect; 
• Personal responsibility and integrity at 

work;
• Striving for excellence; 
• Continuous learning.

Kozloduy NPP faces the great responsibility 
of keeping the unique resources of 
operating experience, professional 
knowledge and good practices, and 
transferring them to the next generations 
of nuclear power workers. This is set as a 
main objective of many projects supporting 
the young people during their university 
education and career-life orientation, 
and thus developing highly-educated and 
qualified professionals to work toward the 
long-term perspectives of the Bulgarian 
nuclear energy.
Kozloduy NPP EAD has been an active 
member of the Bulgarian Network of 
the UN Global Compact since 2012, and 
it strongly supports the values raised as 
main principles of the Global Compact. The 
Company’ social responsibility is manifest 
in a number of activities and projects 
performed to support the local community 
and develop the region, improve human 
capital, ensure health and safety at work, 
and protect the environment.

Kozloduy NPP
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на декон та ми нация, за на ма ля ване на 
обе ма на твърдите от па дъ ци чрез пре со-
ва не. 

Управление на радиоактивните от
па дъ ци от експлоатацията на АЕЦ 
„Козлодуй“
Вторият основен поток от радио ак тив-
ни отпадъци в България се получава 
вслед ствие на работата на атомната 
цен тра ла край Козлодуй. ДП РАО има 
ан га жимент за безопасното управление 
на ниско- и средноактивните отпадъци 
от дейността на централата За тях но-
то управление на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй” функционират две дру ги спе-
ци ализирани поделения на Дър жав но 
предприятие „Радио ак тив ни отпадъци”: 
СП „РАО – Козлодуй“ и СП „ИЕ – 1-4 
блок“.  

Дейността на СП „РАО – Козлодуй” се 
осъ ществява чрез три основни обекта :

• Цех за преработка на РАО;

• Склад за съхранение на кон ди цио-
нирани РАО; 

• Площадка „Варово стопанство” за 
„исторически“ отпадъци.

Извеждане от експлоатация на спре ни 
ядрени мощности 
През месец ноември 1999 г. Българ-
ско то правителство и Европейската ко-
ми сия подписаха Меморандум за раз-
би ра телство, който съдържа график 
за поетапно спиране на блоковете 
ВВЕР- 440 в АЕЦ „Козлодуй”. В резултат 
на това 1 и 2 блок бяха спрени в края 
на 2002 г., а 3 и 4 блок в края на 2006 г. 
С две решения на Министерски съ-
вет грижата за затворените 1 и 2, 3 и 4 
блок беше възложена на ДП РАО. В ре-
зул тат бе създадено Спе ци али зи ра но 
поделение „Извеждане от екс пло атация 
1-4 блок“ (СП „ИЕ – 1-4 блок“). На 22 юни 
2011 г. ДП РАО стартира пър ва операция 
по демонтаж на обо руд ване в Машинна 
зала на 1-4 блок. На 3 септември 2019 г. 
бе отчетен фи на лът на дейностите по 
демонтаж в кон вен цио нал ната част на 
спрените ядрени съо ръ жения.

През 2014 и 2016 г. ДП РАО по лу чи ли-
цен зии за извеждане от екс пло ата ция 
съответно на  1 и 2, 3 и 4 блок, което 
съз даде предпоставка за дей нос ти по 
демон таж в ра диа цион на та част на 
четирите спрени ядрени мощ ности. 
За целите на безопасното из веж дане 
от експлоатация беше из гра дена нова 
висо ко технологична инфра структура: 
Съоръ жение за плаз ме но изгаряне на 
РАО и Цех за на ма ля ване на размерите 
и дез ак ти вация. В стратегията за из веж-

Безопасното управление на радио ак тив-
ни те отпадъци (РАО) – на всич ки ета пи 
от гене рира нето до по греб ва не то, из-
исква нацио нална рам ка, коя то га ран-
тира поли ти чески анга жи менти, яс но 
раз пре де ление на от го вор нос ти те, как то 
и че при не об хо ди мост ще са на раз по-
ло жение дос та тъчно науч ни, техни чески, 
чо веш ки и фи нан со ви ре сур си. Пред вид 
харак тера на дей ност та тряб ва също да 
бъдат оси гу ре ни пуб лич ни информация 
и учас тие в про це са на вземане на ре ше-
ния.

България има ясно дефинирана поли ти-
ка в об ластта на управ лението на РАО. 
Тя е залег нала в нацио нал ното за ко но-
да тел ство и в Нацио нална стра те гия за 
управление на отработеното яд ре но 
гориво и радио активните отпа дъ ци до 
2030 година. 

От позицията на ясна морална отго вор-
ност към бъде щите поко ле ния още през 
2004 г. българ ската дър жава съз да де 
спе циална организация, коя то бе на то-
ва рена с гри жата за без оп ас но уп рав-
ле ние на всички нис ко и средно ак тив ни 
ра дио активни от па дъ ци в стра ната – 
Дър жав но пред приятие „Ра дио активни 
от па дъ ци” (ДП РАО). При ори тетна задача 
на Предприятието е да опаз ва окол на-
та сре да, общес тво то и бъде щи те по-
коления от въздей стви ето на до би ти те в 
про миш ле ност та, ен ер ге ти ката, ме ди ци-
на та, на уч но из сле до ва тел ската дей ност 
и би та радио активни от па дъци. 

ДП РАО експлоатира няколко съо ръ же-
ния чрез свои специализирани по де ле-
ния, които са формирани в зависимост 
от произхода на отпадъците.

Управление на радиоактивни от па дъ
ци от ядрени приложения
В около 2000 различни обекти на на-
цио нал ната промишленост, меди ци на-
та, селското стопанство и институти за 
на учни изследвания се използват из-
точ ници на йонизиращи лъ че ния. Из-
лез лите от употреба из точ ници, та ка 
наре чените “инсти ту цио нал ни” ра дио-
ак тив ни отпадъци, се пре дават в Спе-
циализирано по де ле ние „По сто ян но 
храни лище за радио ак тив ни от па дъ-
ци – Нови хан” без предварително пре-
ра бот ване. То е разположено на 35 км 
югоизточно от София в Лозенската пла-
нина. Хранилището е създадено в сре-
дата на 60-те години на 20-ти век и до 
2006 г. е било част от Българската ака-
демия на науките. В последните го ди-
ни постоянното хранилище не пре къс-
нато се модернизира. В по де ле нието 
на ДП РАО в Нови хан по стъп ва щите 
радиоактивни отпадъци се об работват в 
инсталации за ци мен ти ра не, за аб ра зив-

да не от екс плоатация на блокове 1-4 на 
АЕЦ „Козлодуй” е заложено плав но, рав-
но мерно и непрекъснато из пол зва не 
на човешките и финансовите ре сур си, а 
също и на съоръженията за пре ра бот ва-
не на отпадъци. Пред ви де но е про це сът 
по извеждане да при клю чи през 2030 
година.

Национално хранилище за ниско и 
сред но активни радиоактивни от па
дъ ци 
Съвременната световна практика в об-
ластта на управлението на радио ак тив-
ните отпадъци дефинира и ре ше ние за 
фи нална фаза, с която се за тваря цикълът 
за трайно и надеждно изо лиране на РАО 
от човека и околната сре да. С оглед на 
това още през 2005 г. бъл гарското прави-
тел ство със свое ре ше ние възложи на 
Дър жавно пред при ятие „Радиоактивни 
от па дъ ци” из граж дането на Нацио нал-
но хра ни лище на ниско- и сред но ра дио-
ак тив ни от па дъци (НХ РАО). През 2017 
го дина, след из пълнение на всич ки под-
гот ви тел ни етапи и полу чаване на не об-
хо ди ми те разрешения от съ от вет ни те 
ин сти туции, за почна из граж да не то на 
съ оръжението.

НХ РАО представлява съоръжение с мно-
го бариерна защита. Радио активните 
от падъци ще бъдат кон ди ционирани и 
по ставяни в сто манено бетонни кубове. 
Пред вижда се капацитетът на НХ РАО да 
бъде 138 200 куб. метра. Хранилището 
ще бъде от повърх ностен тран шеен 
тип. То ще се състои от няколко сто ма-
но бетонни конструкции (модули), раз-
делени от вътрешни преградни стени 
на камери. След запълване камерите се 
по кри ват със стоманобетонна плоча и се 
изо лират от атмосферните условия чрез 
из граж дане на многослоен земно на си-
пен пласт. 

Контрол на дейностите по управ ле
ние на РАО
Всички съоръжения за управление на 
РАО в стра ната са обект на стриктен 
кон трол от страна на отори зи раните 
ин сти туции. Българ ският ядрен ре гу-
ла тор – Аген цията за ядрено регу ли ра-
не, из вършва перио дични пре гле ди на 
без опас ността на съоръ же ния та, екс-
пло ати рани или в про цес на де мон таж 
чрез съответ ните специ али зи рани по-
де ления. Дейностите на ДП РАО се кон-
тро лират още и от Мини стер ството на 
околната среда и водите и Ми нис тер-
ство то на здраве опаз ва нето.

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
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Management of RAW from Kozloduy 
NPP operations

The second largest stream of radioactive 
waste in Bulgaria is generated from Ko-
zloduy NPP operations. SERAW is commit-
ted to safely managing low- and interme-
diate-level radioactive waste from NPP’s 
operations. To that end, two other special-
ized divisions of SERAW are in operation on 
the Kozloduy NPP site: SD RAW-Kozloduy 
and SD Decommissioning of Units 1-4.

The activities of SD RAW-Kozloduy are car-
ried out via three main facilities:

• RAW processing plant;

• Storage facility for conditioned RAW;

• Lime plant site for “historical” waste.

Decommissioning of shutdown nuclear 
facilities

In November 1999, the Bulgarian Govern-
ment and the European Commission signed 
a Memorandum of Understanding contain-
ing a schedule for phased shutdown of the 
VVER-440 units at Kozloduy NPP. As a re-
sult, Units 1 and 2 were shut down at the 
end of 2002, while Units 3 and 4 – at the 
end of 2006.

The care for the shutdown Units 1&2 and 
Units 3&4 was entrusted to SERAW by 
means of two Council of Ministers’ deci-
sions. Consequently, a Specialized Division 
Decommissioning of Units 1-4 was estab-
lished. On 22nd June 2011, SERAW com-
menced the first operations on dismantling 
of equipment in the Turbine Hall of Units 1 
to 4. The 3rd September 2019 marked the 
completion of the dismantling activities in 
the conventional island of the shutdown 
nuclear facilities.

In 2014 and 2016, SERAW obtained Decom-
missioning Licenses for Units 1&2 and Units 
3&4 respectively, which was a prerequisite 
for dismantling activities in the nuclear 
island of the four shutdown nuclear reac-
tors. For the purpose of safe decommis-
sioning, new state of the art infrastructure 
was built: Plasma Melting Facility (PMF) and 
Size Reduction and Decontamination Work-
shop (SRDW). The Kozloduy NPP Units 1 to 
4 Decommissioning Strategy provides for a 
smooth, even and continuous use of human 
and financial resources, as well as of waste 
treatment facilities. The decommissioning 
process is scheduled to be completed in 
2030 .

The safe management of radioactive waste 
(RAW) – at all stages from generation un-
til disposal, requires a national framework 
that ensures political commitments, clear 
allocation of responsibilities, as well as hav-
ing available, when necessary, a sufficient 
number of scientific, technical, human, and 
financial resources. Public information and 
participation in the decision making pro-
cess shall be also ensured taking into ac-
count the nature of the activities.

Bulgaria has established a clearly defined 
policy in the RAW management field. It is 
set out in the national legislation and the 
National Strategy for Spent Fuel and Radio-
active Waste Management until 2030.

Out of a clear moral responsibility towards 
the future generations, the Bulgarian coun-
try established in 2004 a special organiza-
tion, which was entrusted with the care of 
safe management of all low- and interme-
diate-level radioactive waste in the coun-
try – State Enterprise Radioactive Waste 
(SERAW).

A task of the highest priority for the Enter-
prise is to protect the environment, public 
and future generations from the impacts of 
radioactive waste generated by the indus-
try, nuclear power generation, medicine, 
research and development activities and 
everyday life.

SERAW operates a few facilities through 
its specialized divisions, which have been 
established depending on the origin of the 
waste.

Management of RAW from nuclear ap
plications

Sources of ionizing radiation are used in 
about 2000 various sites of the national in-
dustry, medicine, agriculture, and scientific 
research institutes. Disused sources, the so-
called “institutional” radioactive waste, is 
transferred without preliminary processing 
to Specialized Division Permanent Reposi-
tory for Radioactive Waste–Novi Han.

It is located 35 km southeast of Sofia, in the 
Lozenska Mountain. The Repository was 
established in the mid-60s of the 20th cen-
tury and until 2006 it was within the organi-
sational structure of the Bulgarian Academy 
of Sciences. Over the recent years, the re-
pository has been subject of a continuous 
upgrade. In SERAW’s division in Novi Han, 
the incoming radioactive waste is pro-
cessed in plants for cementation, dry blast-
ing decontamination and size reduction of 
solid waste through compaction.

National Disposal Facility for low and 
intermediate level radioactive waste

The current world practice in the field of ra-
dioactive waste management defines also a 
solution for the final stage, which closes the 
cycle of permanent and reliable isolation of 
RAW from people and environment. In view 
of this, as early as in 2005, the Bulgarian 
Government entrusted State Enterprise Ra-
dioactive Waste with the task of construct-
ing a National Disposal Facility for low  and 
intermediate-level radioactive waste (NDF). 
In 2017, after completion of all preparatory 
stages and obtaining the required authority 
permits, the construction works on the fa-
cility commenced.

The NDF is a facility of multi-barrier pro-
tection. The radioactive waste will be con-
ditioned and placed in reinforced concrete 
containers. The NDF capacity is estimated 
at 138 200 cubic metres. The disposal facil-
ity will be of near surface trench type. It will 
consist of several reinforced concrete struc-
tures (modules) separated by internal parti-
tion walls into cells. After loading, the cells 
will be covered with a reinforced concrete 
slab and insulated against atmospheric con-
ditions by the construction of a multilayer 
soil cover.

Control of RAW management activities

All RAW management facilities in the coun-
try are subject to stringent control by au-
thorized institutions. The Bulgarian Nuclear 
Regulator – the Nuclear Regulatory Agency 
performs periodic safety inspections of the 
facilities operated or being in the process of 
dismantling through the respective special-
ized divisions. SERAW’s activities are also 
controlled by the Ministry of Environment 
and Water and the Ministry of Health.

State Enterprise Radioactive Waste
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Принципното съгласие за нова ядрена 
мощ ност е първата стъпка в една изклю-
чи телно дълга процедура по лицен-
зи ра не, изграждане и въвеждане в 
екс плоатация на новите ядрени съоръ-
же ния. През следващата година Аген-
ция та за ядрено регулиране издава 
Раз ре шение за избор на площадка за 
но вите бло кове, което дава фактически 
старт на дей ностите по определяне на 
место по ло жението на ядреното съ-
оръ жение. Две години по-късно, на 27 
януари 2015 г., Министерството на ок ол-
ната среда и во дите одобрява ос ъщ ест-
вя ването на ин вес ти ци онно на ме ре ние 
за „Из граж да не на нова ядрена мощ ност 
от най-но во поколение на площадката 
на АЕЦ „Коз лодуй“ на Площадка 2”. 

През следващите четири години про ек-
тът е забавен от постъпили жалби срещу 
ве че одобрения ОВОС. Точка на този 
про цес е поставена на 2 април 2019 г., 
ко гато петчленен състав на Върховния 
ад ми нис тративен съд  постановява ре-
ше ние, с което фактически отхвърля 
всич ки жалби срещу Решението по ОВОС 
от 2015 г. Така към настоящия момент 
про ектът за изграждане на нови ядрени 
мощ ности на площадка „Козлодуй“ има 
дей стващ в сила ОВОС. 

Паралелно с дейностите по екологичното 
законодателство, развиващите проек та 
изготвят и представят в АЯР необхо ди-
мите документи за т.нар. „лицен зиране“ 
на площадката. След пре кратяване 
на дългата съдебна про цедура АЯР 
издава на 21 февруари 2020 г. Заповед 
за утвърждаване на пло щад ка 2 в АЕЦ 
„Козлодуй“  като конста ти ра, че няма 
пречки и са налице усло вия и въз-
мож ности за разполагане и без опас на 
екс плоатация на нови бло ко ве в АЕЦ 
„Козлодуй“.

Проектът за изграждане на нови ядрени 
мощ ности на площадка „Козлодуй“ 
пред вижда изграждането на един или 
два мо дерни леководни реактора с вода 
под налягане (PWR) от Поколение 3 или 
3+. Тези реакторни технологии при те-
жа ват редица подобрения, включващи 
опрос тен и солиден дизайн, по-дълъг 
екс пло атационен ресурс, по-добра 
устой чивост на сеиз мични събития, по-
ефек тивно опол зо тво ряване на горивния 
рес урс и нали чието на множество па-
сив ни системи за защита, които до пъл-
ни телно мини мизират рисковете от 
не бла го при ят ни ядрени събития. Раз гле-
да ните алтернативи по технология са АП 
1000, АЕС 2006 и поръчаното об ор уд ване 
за пре кратения по това вре ме проект – 
АЕС-92.

Идеята за 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ 
следва естественото развитие на техно-
ло гичния живот на централата. В го ди-
ни те, в които АЕЦ „Козлодуй“ ра бо ти 
в пъл ния си капацитет (6 блока с обща 
ин ста лирана мощност 3700 мега вата), 
разши ряването на централата се раз-
глеж да като нецеле съобразно, с оглед 
на евентуална голяма концен тра ция на 
про из водствени мощности, която би ус-
лож нила работата на самото пред при-
ятие. 

Първите реални планове за нови бло-
кове в Козлодуй реално се възражда 
през далечната 1997 г, когато тогава ш-
ното правителство възлага на НЕК да 
проу чи възможностите за използване 
на доставеното оборудване за замра-
зе ния през 1991 година АЕЦ „Белене” 
за изграждане на нов ядрен блок. Раз-
глеж дат се и двата варианта – площадка 
Коз ло дуй и площадка Белене. Задачата 
е въз ложена на „Енергопроект“ като 
един  ствено компетентна тогава по тема-
та организация. Проучването на Енерго-
про  ект съвместно със спе ци ал ис тите 
на МААЕ идентифицира 4 варианта на 
подхо дящи петна за но вия блок на пло-
щад ка Козлодуй и общ бюджет на про-
ек та под ключ от 1,9 милиар да щат ски 
до ла ра. 

Новите икономически и политически 
реал ности през последните 20 годи ни 
на новия век обаче променят тази пер-
спек тива. Промяната в тази пара диг ма 
започва с извеждането от екс пло ат ация 
на 440-мегаватовите блокове (1-4), в 
след ствие задълженията по пред при-
съ ед ин ителните документи, които Бъл-
га рия трябваше да изпълни във връз ка 
с приемането си в Европейския съюз. 
Спи ра нето на тези блокове отваря 1760 
мега ватова ниша в базовата компонента, 
коя то държавата и бизнесът трябва да 
из пълни. По същото време започват и 
дей ностите по фактическия рестарт на 
стро ит елството на втората атомна цен-
тра ла. 

След 2010г. дейностите по втора атом на 
забуксуват след оттеглянето на страте-
ги ческия инвеститор и тези дей ности са 
пре кра тени, като през 2012 г. тогаваш-
но то правителство поема нов курс в раз-
ви тието на ядрената енергетика – из-
граж дане на нови ядрени мощности на 
пло щадка „Козлодуй“, включително и с 
ре ше ние на Народното събрание след 
про веден референдум. 

На 11 април 2012 г. Министерският съ-
вет даде своето принципно съгласие за 
из граж дане на нова ядрена мощност 
на площадката край град Козлодуй. 

Предпроектните проучвания за изграж-
да не на нова ядрена мощност за поч ват 
с изследвания за избор на под хо дя ща 
пло щадка, която да притежава не об хо-
ди мите качества и предимства с оглед 
ос игуряване на най-високото възможно 
ниво на ядрена безопасност. В хода на 
терен ните проучвания са изследвани 
общо 4 площадки на територията на АЕЦ 
„Коз лодуй“, като е отчетено наличието 
на съответната инфраструктура, квали-
фи циран персонал и високото ниво на  
об ществена приемливост. В резултат на 
тези проучвания като най-подходяща 
е избрана Площадка 2 заради своите 
пре дим ства, а именно: висока кота, 
неза ливаемост при екстремни събития, 
нисък потенциал на втечняване на поч-
вата при земетресения, лесно обслуж-
ване и присъединяване към елек тро-
ен ергийната система и не на последно 
мяс то – благоприятни сеизмични харак-
те ристики. Резултатите от тези изслед ва-
ния са потвърдени чрез независима ве-
ри фикация от Българската академия на 
науките.

Освен доказаните технически пре-
димс тва, изграждането на нови ядрени 
мощ ности на площадка „Козлодуй“ е и 
ико номически целесъобразно, поради 
на лич на инфраструктура – фактор, който 
би подобрил цялостния процес по из-
граж дане на нови блокове на площад-
ката на АЕЦ „Козлодуй“.

АЕЦ „Козлодуй” - Нови Мощности
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nuclear installations. On the next year, the 
Nuclear Regulatory Agency issued a Site 
Selection Permit for the new nuclear units, 
which effectively started the activities of 
determining the site for the new nuclear 
power plant at Kozloduy NPP site. Two 
years later, on January 27, 2015, the Minis-
try of Environment and Water approved the 
implementation of the investment proposal 
for “Construction of new nuclear power of 
the newest generation at the Kozloduy NPP 
site, at Site № 2”. 

Over the next four years, the project was 
delayed by appeals against already ap-
proved Environmental Impact Assessment 
(EIA). The end of this process was set on 
April 2, 2019, when a five-member panel of 
the Supreme Administrative Court issued a 
decision that actually dismissed all appeals 
against the 2015 EIA Decision. At present, 
the project for the construction of new nu-
clear power at the site of Kozloduy NPP has 
an EIA in force.

In parallel with the activities related to en-
vironmental legislation, the project devel-
opment team prepared and submitted to 
the NRA the necessary documents for the 
so-called “licensing” of the site. After the 
termination of the long court proceedings, 
on 21 February 2020, the NRA issued an Or-
der for approval of site №2 at Kozloduy NPP 
site stating that there are no obstacles but 
there are conditions and opportunities for 
the deployment and safe operation of new 
nuclear units at Kozloduy NPP.

The nuclear newbuild project at the site of 
Kozloduy NPP envisages the construction 
of one or two modern pressurized light 
water reactors (PWR), Generation 3 or 3+. 
These reactor technologies have a number 
of enhancements, including simplified and 
solid design, longer life span, better seismic 
event resilience, more efficient utilization of 
the fuel, and the availability of multiple pas-
sive protection systems that further mini-
mize the risks of adverse nuclear events. 
The considered alternatives for technol-
ogy are AP 1000, AES 2006 and the ordered 
equipment for the terminated project at 
that time - AES-92.

Feasibility studies for the construction of 
new nuclear power started with studies for 
selection of appropriate site that has the 
necessary characteristics and advantages 
to ensure the highest possible level of nu-
clear safety. In the course of the field sur-
veys, a total of 4 sites at the Kozloduy NPP 

The idea for units 7 and 8 of Kozloduy NPP 
follows the natural development of the 
technological life of the nuclear power 
plant. In the years when Kozloduy NPP was 
operating at full capacity (6 units with a to-
tal installed capacity of 3700 megawatts), 
the expansion of the plant was considered 
as inappropriate, due to the potential high 
concentration of generating capacities that 
could complicate the work of the plant it-
self.

The first real plans for new units at Kozloduy 
NPP site appeared back in 1997, when the 
government instructed National Electricity 
Company to explore the possibilities of us-
ing the supplied equipment for Belene NPP 
project, frozen in 1991, to build a new nu-
clear unit. Both options were considered - 
the Kozloduy site and the Belene site. The 
task was entrusted to Energoproekt as the 
only organization competent at that time. 
The Energoproekt study, jointly with IAEA 
specialists, identified 4 options for of suit-
able sites for the new unit at Kozloduy NPP 
site and a total budget of the turnkey pro-
ject - $ 1.9 billion.

New economic and political realities in 
the last 20 years of the new century have 
changed this perspective. The change in 
this paradigm started with the decommis-
sioning of the 440 megawatts units (1-4), as 
a result of the obligations regarding pre-ac-
cession documents, which Bulgaria should 
comply with regarding joining the European 
Union. Decommissioned units opened a 
1760-megawatt niche in the base compo-
nent that the government and the business 
should fill. At that time, the activities to ac-
tual restart of the construction of the sec-
ond nuclear power plant were launched.

After 2010, the activities for construction 
of the second nuclear power plant were 
stalled since the strategic investor has with-
drawn back and these activities have been 
discontinued, and the government took a 
new course in the development of nuclear 
energy in 2012 - building new nuclear pow-
er at the Kozloduy NPP site, also with a de-
cision made by the National Assembly after 
a referendum was held. On April 11, 2012, 
the Council of Ministers agreed in principle 
to build new nuclear power at the Kozloduy 
NPP site.

The agreement „in principle“ for new nu-
clear power plant is the first step in an 
exception-ally long procedure of licensing, 
construction and commissioning of new 

site were surveyed, taking into account the 
availability of appropriate infrastructure, 
qualified personnel and high level of pub-
lic acceptance. As a result of these studies, 
Site №2 was chosen as the most appropri-
ate because of its advantages, namely: high 
elevation, non-flooding in extreme events, 
low soil liquefaction potential in earth-
quakes, easy maintenance and connection 
to the electricity system, and last but not 
least - favorable seismic characteristics. 
The results of these studies have been con-
firmed by independent verification made by 
the Bulgarian Academy of Sciences.

In addition to the proven technical advan-
tages, the construction of new nuclear 
power at the Kozloduy site is also economi-
cally feasible due to the existing infrastruc-
ture - a factor that would improve the over-
all process of building new nuclear units at 
the Kozloduy NPP site.

Kozloduy NPP - New Build
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на АЕЦ „Бе лене“, кое то за вър шва с ре-
ше ние, което за дъл жи НЕК да за плати 
на АСЕ цената на по ръ ча но то и про из-
ве деното обо руд ва не за пър ви кон тур 
на двата блока. До края на 2016 г. бяха 
уре дени от но ше ния та меж ду НЕК и 
АСЕ по арбитражното де ло, в ре зултат 
на което НЕК придоби соб стве ността 
върху произведеното об ор уд ване, а от 
месец март 2017 г. за поч на по ет апната 
дос тавката на то ва об ор уд ване. Към 
настоящият мо мент об ор уд ването е в 
България и се съ хра ня ва на площадката 
на АЕЦ „Белене“.
На 16.05.2018 г. Министерски съвет 
пред ла га на Народното събрание рест-
арт на про екта, но за дължително на па-
за рен прин цип и без каквито и да са 
дър жав ни гаранции. Правителството 
од об ри доклад на министъра на ен ер-
ге тиката, в който са разгледани кон крет-
ни предложения, свързани с въз мож-
ностите за реализация на ак ти ви те по 
проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“.
На 20.08.2019 г. общо 13 компании за-
яв иха желание да участват в кон кур са 
за стро ежа на АЕЦ „Белене”. Се дем от 
тях кан ди дат стват като стра те ги чески 
ин веститор за изграж да нето на цен тра-
лата. За яв ления за стра те ги чески ин-
вести тор са подали рус ката дър жав на 
корпо рация “Рос атом”, ко рей ската хид-
ро и яд рена кор по рация Korea Hydro 
& Nuclear Power Co, Китай ска та нацио-
нална яд рена кор по рация - CNNC, “Бек-
трон риас тех ни чес ко инже нерство”, кон-
сор ци умите “Електро централа Белене 
2019” и “АЕЦ Белене”, „ИПК и УП” ЕООД. 
За дос тавка на об ор уд ва не канди-
дат ства ха „Фрам атом“ и „Дже не рал 
Електрик“. За ми нори тарен дял и изку-
пуване на ток канди да ти бя ха “Юро пиан 
трейд оф енерджи” АД, “Гранд Енер джи 
Дистри бю шън” ЕООД, “Атом енер го ре-
монт” АД и Ре пуб лика Се вер на Маке-
дония.

СТАТУС НА ПРОЕКТА ПО ДАННИ НА МИ-
НИС ТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Към 31.03.2018 г. стойността на ак ти ви те, 
отно сими към Проект АЕЦ „Белене“, е в 
общ раз мер над два мили арда лв., в т.ч. 
раз ходи за ак тиви в про цес на изграж-
дане, лих ви по за еми, раз ходи за консул-
тантски услу ги, раз хо ди за дър жавни 
такси, раз ходи за при до би ва не на ДМА, 
вклю чително сгра ди, ин фра струк тура, 
ма шини и съ оръ же ния на склад. 
На площадка Белене е доставено об ор-
уд ва нето за пър ви кон тур, за все ки един 
от Блокове № 1 и № 2 на АЕЦ „Бе лене“. 
Съхра не ние то на до ста ве но то оборуд-
ване се осъщес твя ва в съот вет ствие с 
из иск ва ния та на завод ските ин струк-

През 1981 г. Министерският съвет ут-
вър жда ва площадка за изграждане на 
вто ра атомна електроцентрала в Бъл-
гария на р. Дунав, източно от гр. Бе ле-
не. През същата година започва под-
го товка и инженерно усвояване на 
пло щадката за строителството на АЕЦ 
„Белене“. През 1990 г. Бюрото на Ми нис-
терски съвет разпорежда ог ра ни чаване 
строителството на цен тра лата и през 
1991 г. се спира из граж да нето на АЕЦ 
„Белене“. 
През 2004 г. Министерският съвет взе-
ма ново принципно решение за из-
граж дане на ядрената централа АЕЦ 
„Бе лене“, а през 2005 г. определя про-
екта за обект с национално зна че ние 
и взема решение за из граж да не на 
ядрена централа на пло щад ка „Белене“ 
с максимална ин ста ли рана електрическа 
мощност от 2000 МВт. На 29.11.2006 г. 
НЕК под пис ва предварителен договор  
с из бра ния в резултат на проведена 
об щес твена поръчка изпълнител 
“Атом строй експорт” АД („АСЕ“), с кое-
то дейностите по проекта за поч ват 
и стра ните се ангажират да склю чат 
бъ дещ цялостен договор за ин же не-
ринг, доставка и строителство на АЕЦ 
„Белене“. В последствие сро кът за 
сключ ване на този договор мно го крат но 
е удължаван.
На 29.03.2012 г. Министерският съ вет 
при ема ре ше ние, с кое то от ме ня сво-
ите пре диш ни ре ше ния за оп ре де ля не 
на ен ер ги ен обект „Ядре на цен трала 
на пло щад ка „Бе лене“ като обект с на-
ци он ал но зна че ние и за из граж дане на 
яд ре на централа на пло щадка „Бе лене“. 
Ар гу мен ти те за взи ма не на това ре ше-
ние се из ра зя ват в не въз мож ност та да се 
на мери стра те ги чес ки ин вес титор и да 
се струк турира про ек тът по на чин, който 
да за щи ти на ци он ал ни те ин те реси в ус-
ло вия та на све тов ната фи нан со ва и ико-
но ми чес ка кри за.
Решението на Министерския съвет е 
под кре пено с решение на Народното съ-
бра ние на Ре публика България от съ щата 
дата. 
На 27.02.2013 г. Народното съ бра ние взе-
ма ре ше ние във връз ка с про ве де ния 
на 27.01.2013 г. ре фе рен дум (за вър шил 
с по ло жи телен рез ул тат, но не дей стви-
те лен по ра ди нисък про цент на гла су-
валите), с кое то под кре пя ре ше ние то на 
пра ви тел ството за спи ра не на про екта 
за строителство на нова яд ре на електро-
централа на пло щад ка „Бе ле не“.
В периода юли 2011 г. – юни 2016 г. пред 
Меж дународният ар би тра жен съд при 
Ме жду на род ната тър гов ска ка ма ра в 
Па риж се води ар би траж но де ло меж-
ду АСЕ и НЕК във връз ка с из граж дането 

ции по кон сер вация, тран спор ти ране 
и съ хране ние и техни чес ките пас пор ти 
на об оруд ва нето от про из во ди телите 
ПАО „Ижорски заводи“ и ПАО „ЗиО - 
Подолск“. 
Доставените реактори са от типа ВВЕР-
1000 / В-466 и прите жават по ви шено 
ни во на без опасност, как то и по до бре ни 
тех ни чес ки и иконо ми чес ки по ка за тели. 
Наред с 60 години срок на екс пло ат-
ация на основ но то об оруд ва не ня кои от 
главните пре дим ства на про ек та са: 
• осигурено е бързо и надеждно пре кра-
тя ване на верижната реакция на де ле не в 
ак тив ната зона на ректора чрез две от дел-
ни напълно независими сис теми за кон-
трол на реактивността на ре актора;
• дублирани са всички функции по без-
оп асност, което се постига чрез из пол зване 
как то на активни системи за без опас ност, 
така и на пасивни таки ва вклю чително 
пасив на сис тема за от веж дането на 
оста тъчна топ лина и па сив на сис тема 
за фил три ране на про стран ството меж-
ду двете защитни об вив ки на защитната 
конструкция;
• пасивните системи за безопасност са 
про ек ти рани та ка, че да мо гат да при ве дат 
под държат бло ка в без оп ас но със то яние за 
време най-малко 24 часа;
• предвидена е четирикратна резер ви ра-
ност на активните системи за без оп ас ност;
• оборудването на първи контур е раз-
по ло жено в специална защитна кон струк-
ция, коя то се със тои от пър вич на защитна 
об вив ка (containment), изгра дена от пред-
ва ри телно на прег нат сто ма но бетон и 
покри та с хер метична ме тална об вив ка, и 
вто рич на защит на обвив ка от сто ма но бе-
тон, които могат да издържат въз дей стви-
ето на широк спектър от вътрешни и вън-
шни събития (включително удар на голям 
път нически самолет);
• предвидено е специално устройство 
(„core catcher“), което е предназначено за 
ул ав янето и задържането на раз то пе ната 
ак тивна зона на реактора при теж ки ава-
рии, водещи до разтапяне на яд реното го-
ри во и пробиване на кор пу са на ре ак то ра. 
Това устройство га ран тира за паз ва не на 
целостта на за щит ната об вив ка и пре дот-
вра тяване на из хвър ля не то на сил но ра-
дио активни вещества в ат мо сфе рата.
Към момента на издаване на този 
Алманах Националната Електрическа 
Компания – соб  ственик на проекта, е в 
процес на ре али зиране на процедурата 
за избор на Стратегически Инвеститор. 

Проект АЕЦ „Белене”
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national Chamber of Commerce in Paris for 
the construction of Belene NPP, which end-
ed with a decision obliging NEК to pay to 
the ASE the price of the ordered and manu-
factured equipment for the first circuit of 
the two units. By the end of 2016, relations 
between NEК and AСE in arbitration were 
settled, as a result of which NEК acquired 
ownership of the manufactured equipment, 
and from March 2017 the phased delivery 
of that equipment began. At present, the 
equipment is in Bulgaria, stored at Belene 
NPP site.

On May 16, 2018, the Council of Ministers 
offered the National Assembly a restart of 
the project, under the condition of imple-
menting it on market principle and without 
any state guarantees. The government ap-
proved a report by the Minister of Energy, 
which considered specific proposals related 
to the options for usage of the assets of the 
Belene NPP construction project.

On August 20, 2019, a total of 13 compa-
nies have declared their intention to partici-
pate in the tender for the construction of 
Belene NPP. Seven of them are applying as 
a strategic investor for the construction of 
the plant. Applications for strategic investor 
have been submitted by Rosatom Russian 
State Corporation, Korea Hydro & Nuclear 
Power Co, China National Nuclear Corpora-
tion - CNNC, Bektron Rias Technical Engi-
neering, consortiums Belene Power Plant 
2019 and Belene NPP, IPK and UP Ltd. Fra-
matom and General Electric applied for the 
supply of equipment. European Trade of 
Energy JSC, Grand Energy Distribution Ltd., 
Atomenergoremont JSC and the Republic of 
Northern Macedonia applied for minority 
shareholding and purchase of electricity.

STATUS OF THE PROJECT BASED ON DATA 
FROM MINISTRY OF ENERGY 

As of March 31, 2018, the value of the 
assets related to the Belene NPP Project 
amoun ted to over BGN 2 billion, incl. costs 
of assets under construction, interest on 
loans, costs of consulting services, costs 
of government fees, costs of acquiring of 
assets, including buildings, infrastructure, 
machi nery and equipment in storage.

The equipment for the primary circuit for 
each of the Belene NPP Units 1 and 2 is 
delivered to the Belene site. The preserva-
tion of the delivered equipment is carried 
out in accordance with the requirements of 
the factory instructions for conservation, 
transport and storage and the technical 

In 1981, the Council of Ministers approved 
a site for the construction of a second nu-
clear power plant in Bulgaria on the Danube 
River, east of Belene. In the same year, the 
preparation and engineering development 
of the Belene NPP site began. In 1990, the 
Council of Ministers ordered a restriction 
on the construction of the plant and in 
1991 the construction of Belene NPP was 
stopped.

In 2004, the Council of Ministers made a 
new principal decision for the construction 
of the Belene NPP nuclear power plant, and 
in 2005 determined the construction of 
Belene NPP as a project of national impor-
tance and decided to build a nuclear power 
plant on the Belene site with maximum in-
stalled electrical power from 2000 MW. 

On November 29, 2006, NEK signed a pre-
liminary contract with the selected con-
tractor Atomstroyexport AD (“ASE”) as a 
result of which the project activities started 
and the parties undertake to conclude a 
future comprehensive contract for engi-
neering, supply and construction of Belene 
NPP. Subsequently, the period for conclud-
ing this contract has been extended many 
times.

On March 29, 2012, the Council of Minis-
ters adopted a decision revoking its previ-
ous decisions to designate the Belene NPP 
construction project as a project of national 
importance and to build an NPP on Belene 
site. The reasoning behind this decision 
is the inability to find a strategic investor 
and to structure the project in a way that 
protects national interests under the condi-
tions of the global financial and economic 
crisis.  The decision of the Council of Minis-
ters was supported by a decision of the Na-
tional Assembly of the Republic of Bulgaria 
from the same date.

On February 27, 2013, the National Assem-
bly decided after the referendum held on 
January 27, 2013, in which the citizens of 
the Republic of Bulgaria must vote “Yes” or 
“No” in response to the question: “Should 
nuclear energy develop in Republic of Bul-
garia through Construction of a New Nucle-
ar Power Plant? “(Completed with a positive 
result, but not mandatory for the National 
Assembly due to low turnout), thus sup-
porting the Government’s decision to sus-
pend the project for the construction of a 
new nuclear power plant at the Belene site.

Between July 2011 and June 2016, an arbi-
tration case was brought before the Inter-
national Court of Arbitration at the Inter-

passports of the equipment from the man-
ufacturers PJSC Izhorski Zavodi and PJSC ZIO 
- Podolsk.

The supplied reactors are of the WWER-
1000 / B-466 type and have an increased 
level of safety as well as improved technical 
and economic performance. Along with 60 
years of main equipment lifetime, some of 
the key advantages of the project are:

• fast and reliable termination of the fis-
sion chain reaction in the reactor core is en-
sured through two completely independent 
reactor control systems;

• all safety functions are duplicated, 
which is achieved through the use of both 
active and passive safety systems includ-
ing a passive residual heat removal system 
and a passive system to filter the space 
between the two containment protective 
shells;

• the passive safety systems are designed 
to be able to keep the unit safe for at least 
24 hours;

• four times redundancy of active safety 
systems is foreseen;

• the primary circuit equipment is located 
in a special protective structure consist-
ing of a primary containment made of pre-
stressed reinforced concrete and covered 
with an airtight metal enclosure, and a sec-
ondary protective shell made of reinforced 
concrete capable of withstanding a wide 
range of internal and external events (in-
cluding the impact from a large commercial 
aircraft crash);

• a special core catcher is provided 
which is designed to capture and retain the 
molten reactor core in severe accidents 
leading to the melting of nuclear fuel and 
penetrating of the reactor vessel. This de-
vice guarantees the integrity of the pro-
tective shell and prevents the release of 
highly radioactive substances into the at-
mosphere.

At the time of issuing this Almanac, the Na-
tional Electric Company - the project owner, 
is in the process of implementing the proce-
dure for selecting a Strategic Investor.

NPP Belene Project
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Адвокатско дружество 
„Йонев Вълков Ненов“

Форма на управление:
Адвокатско дружество, учредено по Закона за 
адвокатурата

Адрес на управление: 
Гр. София 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 30

Представители: 
Георги Йонев – Съдружник
Кирил Вълков – Съдружник
Тодор Ненов – Съдружник
Екатерина Димитрова – Съдружник

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
zz Адвокатски услуги

Практиката е основана през 1996 г. и е ре-
гис три рана като едно от първите ад во кат-
ски дружества след приемането на Закона за 
адвокатурата. 
Адвокатите в дружеството имат натрупан богат 
експертен опит в различни области на правото, 
както и с работа за клиенти от практически 
всички икономически сектори.
„Йонев Вълков Ненов“ е член на Булатом от 
2008 г.

Адвокатската практика на „Йонев Вълков 
Ненов“ се отличава с прагматичен, здра во мис-
лещ и бизнес ориентиран под ход към правните 
проблеми. 
Клиентите на дружеството разчитат на ясни 
мне ния и категорични препоръки без пре за-
страховане и уговорки за ос во бож да ва не от 
отговорност. 
За „Йонев Вълков Ненов“ всеки правен каз ус, 
дори да е привидно прост, заслужава вни ма ние 
и умно иновативно решение.

Екипът на дружеството включва осем на де-
сет адвоката, двама адвокатски съ труд ника, 
административен и технически по мо щен 
персонал.

По конкретни проекти „Йонев Вълков Не нов“ 
си партнира с „Нортън Роуз Фул брайт“ ЛЛП, 
Лондон.

Работните езици в дружеството са български, 
английски, руски и немски.

Експертиза:
„Йонев Вълков Ненов“ е активен участник в 
някои от най-големите успешно при клю че ни и 
текущи проекти в ядрената ен ер ге тика, като:

• Модернизацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ 
„Козлодуй“;

• Процедурите за АЕЦ „Белене“;

• Изграждането на хранилището за сухо съ хра-
ня ва не на отработено ядрено гориво;

• Строежа на национално хранилище за ра-
дио активни отпадъци.

Освен в проекти, свързани с ядрената ен ер-
ге тика, адвокатското дружество участва и в 
раз лични други енергийни проекти, вклю чи-
телно в някои от най-големите стро ит ел ни 
проекти за изграждане на но ви и мо дер ни-
зация на съществуващи ге не ри ра щи мощ но сти 
в страната.

Като член на консорциум „Йонев Вълков 
Ненов“ осигури правната подкрепа за ус-
пеш ното осъществяване на финансиран от 
ЕБВР проект в областта на енергийната еф ек-
тивност и популяризирането на до го во рите за 
енергоспестяване с гарантиран ре зул тат.

Практиката на дружеството в енергетиката 
се под помага от екипите, специализиращи в 
об ластите на договорното, дру жес тве но то, 
фи нансовото и данъчното право, в про це су-
ал ното представителство по тър гов ски дела, 
както и в областта на обществените по ръчки, 
държавните помощи и кон ку рен ция та.

Контакти:
 София 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 30

 адв. Георги Йонев

 02 980 60 36

 yonev@yvn-bg.com

 www.yvn-bg.com
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Yonev Valkov Nenov Law Office

Company governance:
Law Firm, established under the Bulgarian Bar Act

Headquarters: 
30 Petar Parchevich Str., 1000 Sofia, Bulgaria

Managing Partners: 
Georgi Yonev
Kiril Valkov
Todor Nenov
Ekaterina Dimitrova

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Law services

Relevant company experience:
Yonev Valkov Nenov is an active participant in 
some of the largest successfully completed and 
current nuclear energy projects, such as: 

• Modernization of NPP Kozloduy’s units 5 and 6;

• NPP Belene procedures;

• Construction of the dry storage of spent nuclear 
fuel facility;

• Construction of the national repository for 
radioactive waste.

Beside nuclear energy projects the firm partici-
pates in various other energy projects, including 
some of the largest construction projects for the 
construction of new and the modernization of ex-
isting generating facilities in the country.

As part of a consortium Yonev Valkov Nenov pro-
vided the legal support for the successful imple-
mentation of an EBRD-funded project in the field 
of energy efficiency and the promotion of energy-
efficiency contracts with a guaranteed result (ESCO 
Contracts).

The firm’s energy practice is supported by the 
teams specializing in contract, company, financial 
and tax law, legal representation in commercial 
matters, as well as in the areas of public procure-
ment, state aid and competition.

The firm has been established in 1996 and is reg-
istered as one of the first law firms after the adop-
tion of the Bulgarian Bar Act. 
The firm’s attorneys have an extensive expertise 
in various legal areas, as well as in work for clients 
from practically all economic sectors.
Yonev Valkov Nenov is a member of Bulatom as of 
2008 .

Yonev Valkov Nenov law office is distinguished by 
its common-sense, pragmatic and business-orient-
ed problem-solving approach. 
The clients of the firm rely on clear opinions and 
strong recommendations without reinsurance and 
discharge of liability clauses.
For Yonev Valkov Nenov every legal case, even if 
seemingly simple, deserves attention and a clever 
and innovative solution.

The firm’s team includes eighteen attorneys, two 
attorney at law assistants and administrative and 
technical support staff.

On specific projects, Yonev Valkov Nenov partners 
with Norton Rose Fulbright LLP, London.

The firm’s working languages are Bulgarian, Eng-
lish, Russian and German.

Contacts:

 30 Petar Parchevich Str., 
1000 Sofia, Bulgaria

 Georgi Yonev – managing partner

 +359 2 980 60 36

 yonev@yvn-bg.com

 www.yvn-bg.com
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Основната цел на „АДЕН ГРУП” ООД е да предлага и реализира проекти на  
най-съвременно технологично и техническо ниво в областта на енергетиката

„АДЕН ГРУП” ООД

Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност

Адрес на управление: 
гр. София 1324, р-н Люлин 7 

Представители: 
Евген Юревич – Управител

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;
|| Проектантски и конструкторски услуги;
|| Строителство и монтаж;
|| Производство и доставка;
|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
zz Инженеринг - Провеждане на пред про ект-

ни ин же нерно-из сле до вателски рабо ти, 
със та вя не на тех нически задания, проек тни 
пред ло же ния и тех нико-иконо мически об-
ос новки, раз ра бот ва не на съ про вождаща 
до ку ментация, про ек ти ране, консул тации 
и автор ски надзор при мон таж, пус кови ра-
бо ти, консултации с тех ни чес ки, ико но мич-
ески, фи нан сов и друг ха рак тер.
zz Търговия и маркетинг – Организиране и 

из вър шва не на доставки на оборудване и 
ре зер вни час ти от страната и чужбина, под-
дър жа не на кон такти с водещи про из во-
дители на об ор уд ва не за енергетиката и тях-
но пред ста ви тел ство в Бъл гария и ре ги она, 
ко ординация и про сле дя ва не дви же ние то 
на товара / дос тав ката от про из во ди те ля до 
клиента, ик он ом ически ан али зи, про уч ване 
на кон ку рен цията, сег мен ти ране и про уч-
ване на па зара, стра те ги чес ко пла ни ра не и 
контрол на ре зул та ти те.
zz Сервизна дейност - Извършва дейности от 

пре дос тавяне на тех ни ческа инфор мация, 
раз ра бот ване на ин струк ции и ръко вод ства 
за под дръжка и екс пло ата ция на вне дре-
но то об ор уд ва не до га ран ци онна, след га-
ран ци онна под дръжка и ре монт на тех но-
ло гич ни сис те ми, ел ек трон ни блокове и 
микро процесорна тех ни ка.

АДЕН ГРУП ООД
Още от основаването си, Аден груп ООД ста ва 
ед ин от лидерите на пазара, предлагащи ця-
лост ни решения, отговарящи на най-съ вре мен-
ни те изисквания към системите за без опас ност, 
кон трол и управление в яд ре на та енергетика.
Дружеството е основано през 2012 г. През 
2013 г. е подписан първият договор на Дру жес-
тво то за техническо обслужване и ре монт на 
про грамно-технически комплекс уп рав ля ващи 
сис теми за безопасност ПТК УСБ, 5 и 6 ЕБ на 
„АЕЦ Коз лодуй” ЕАД.
В следващите години са сключени ре ди ца до-
го вори за техническо и из вън га ран ци онно об-
служ ване и ремонт на важни за без оп ас ността 
и ра диационния контрол сис те ми и оборудване 
в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, СП „ИЕ 1-4 блок” и СП 
„РАО-Козлодуй”.
Дружеството става член на БУЛАТОМ през 
2013 г.

Екип
80% от служителите в Дружеството са с вис ше 
об ра зо вание, 20% - със средно спе ци ал но об ра-
зо ва ние. Дружеството ре али зира свои те ус лу ги 
при използване на Бъл гар ски, Руски и Ан глий-
ски езици.
За гарантиране високото качество на пред ла-
га ни те услуги, специалистите от Дру жес тво то 
пре минават обучение във фир ми те про из во ди-
те ли на доставяното / об служ ва ното об ор уд ва-
не:

• Специализирано обучение в ПАО „НПП 
Радий“, Украйна;

• Специализирано обучение в ФГУП 
„Приборостроительный завод”, Русия и др.

Система за управление
От 2012 г. в Дружеството е внедрена и сер ти фи-
ци рана система за управление в съответствие с 
из искванията на стандарта ISO 9001:2015.

Партньори
Дружеството е пред ста ви тел на редица све тов-
но при зна ти про из во ди те ли на спе ци ал из ирано 
об ор уд ва не за ен ер ге ти ка та, 
сред кои то:

• ПАО „НПП Радий“ - Украйна;

• Российский 
электротехнический концерн 
РУСЭЛПРОМ - Русия;

• АО „Сумское НПО“ - Украйна;

• ЧАО Научно-производственное 
объединение (НПО) 
„Термопрылад“ - Украйна;

• ЧАО „Манометр-Харьковр“ - 
Украйна;

• АО „Эсфил Техно“ - Естония;

• ООО „Високовольтный союз-РЗВА“ - Украйна;

• ЧАО „Запорожтрансформатор“ - Украйна и др.

Референтни проекти
Ключовите проекти на компанията през пос-
лед ните 10 години включват:

• Проектиране, доставка и монтаж на си-
лови захранващи шкафове 0.4 KV, за ме ня щи 
сборки тип РТЗО от системи за без оп ас ност 
на 5 и 6 ЕБ на АЕЦ „Козлодуй”;

• Реконструкция на БРУ-А на 5,6 ЕБ - дос тав ка 
на ква ли фицирани за условия HELB ел ек тро-
двигатели и блок комплект край ни из ключ-
ватели с указател на положение;

• Реконструкция на панели, доставка и мон таж 
на оборудване на симулатор с ма кет на БЩУ 
на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй”;

• Модернизиране на система за из мер ва не на 
тем пературата в цир ку ла ци он ните кръ го ве 
на I контур: тер мо пре об ра зу ва те ли, ком пен-
са ци он ни устройства, ел. за хран ва не, ка бел-
ни тра сета, нормиращи пре об ра зу ватели 
и др., участващи в състава на АЗ/ПЗ, РОМ, 
СВРК, СНЕ и ПТК УСБ във връз ка с пре ми на ва-
не на по вишено ниво на мощ ност та на ре ак-
тор ната установка;

• Модернизация на панели и блокове за де-
тек ти ране на 5 и 6 ЕБ от автономни при бо ри 
за радиационен контрол;

• Проектиране, доставка и монтаж на нови 
шка фове КРУ 6kV, заменящи старите, на ми-
ра щи се в помещения на ДГС – 5(6)GV, GW, 
GX.

Контакти:
 София 1324, ж.к. Люлин 7,  

бул. Д-р Петър Дертлиев №42, ет.3, Офис 19
 Козлодуй 3321, обл. Враца, общ. Козлодуй,  

Площадка „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,  
сграда „Развитие и модернизации“

 0973 74 013

 0973 76 029

 office@adengroup.eu

 www.adengroup.eu
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ADEN GROUP Ltd.

Company governance:
Limited liability company 

Headquarters: 
1324 Sofia, Lyulin 7

Managing authority: 
Evgen Yurevich – CEO

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Engineering - Conducting of pre-project en-

gineering and research works, drafting of 
technical assignments, project proposals and 
feasibility studies, development of support-
ing documentation, design, consulting and au-
thor’s supervision at installing, commissioning, 
technical, economic, financial and other nature 
consulting.
zz Trade and marketing - Organization of deliv-

eries of equipment and spare parts from the 
country and abroad, maintaining contacts with 
leading manufacturers of equipment for the 
energy and organizing their representation 
in Bulgaria and the region, coordination and 
tracking the movement of cargo/delivery from 
the manufacturer to the customer, economic 
analysis, competition studies, segmentation 
and market research, strategic planning and 
control of the results.
zz Service activity - Performs activities on pro-

viding technical information, development of 
instructions and manuals on maintenance and 
operation of the implemented equipment up-
to warranty, post-warranty maintenance and 
service of technological systems, electronic 
blocks and microprocessor equipment.

Reference projects
The company’s key projects over the last 10 years 
include:

• Design, delivery and installation of power supply 
cabinets 0.4 KV, replacement of type RTZO of 
safety systems of units 5 and 6 of Kozloduy NPP, 
Bulgaria

• Reconstruction of the BRU-A on units 5,6 -de-
livery of qualified for HELB  conditions electric 
motors and block set end switches with position 
index

• Reconstruction of panels, delivery and installa-
tion of equipment of a simulator with a mock-up 
of unit 6 Main room of Kozloduy NPP, Bulgaria

• Modernization of temperature measuring sys-
tem in circulation loops of primary circuit: ther-
moconverters, compensation devices, electrical 
Power supply, cable routes, normalization con-
verters, etc., involved in the composition of AZ/
PZ, RUM, SVRC, CHE and ITC CSS in connection 
with the passing of increased power level of the 
reactor unit

• Modernization of panels and blocks for detec-
tion of units 5 and 6 by autonomous instru-
ments for radiation control

• Design, delivery and installation of new KRU 6kV 
cabinets, replacing the old ones, located in the 
rooms of DGS – 5 (6) GV, GW, GX

Aden Group Ltd.
Ever since it was founded, Aden Group Ltd. has be-
come one of the market leaders offering complete 
solutions that meet the most up-to-date require-
ments for safety, control and management sys-
tems in nuclear energy.
The company was founded in 2012. In 2013 the 
first contract of the company was signed for tech-
nical service and maintenance of safety program-
technical complex control systems ITC CSS, units 5 
and 6 of Kozloduy NPP PLC, Bulgaria.
In the following years a number of contracts 
are concluded for: technical service and out-of-
warranty servicing and maintenance of systems 
important for safety and radiation control and 
equipment of Kozloduy NPP PLC, “SE 1-4” and “SE 
RAW-Kozloduy“, Bulgaria. 
The company became a member of BULATOM in 
2013 .

Team
80% of the company’s employees have high educa-
tion, 20% are with secondary special education.
The company implements its services using Bulgar-
ian, Russian and English languages.
In order to guarantee the high quality of the of-
fered services, the company‘s specialists undergo 
training at the manufacturers of the supplied/ser-
viced equipment: 

• Specialized training at RPC Radiy, Ukraine;

• Specialized training at instrumentation factory, 
“Priborostroitelen zavod” Russia, etc.

Management System
The company has implemented and certified the 
management system in accordance with the re-
quirements of the standard ISO 9001:2015.

Formal partnerships
The company has established formal partnership 
relations with: 

• RPC Radiy – Ukraine;

• Russian Electro technical Group RUSELPROM – 
Russia;

• JSC “Sumy NPO” - Ukraine;

• Scientific and Manufactur-
ing Association “Thermo-
prylad” – Ukraine;

• Manometr-Kharkiv - 
Ukraine;

• ESFIL TEHNO AS – Estonia;

• “Rivne Plant of High-Volt-
age Equipment (RZVA)” 
OJSC – Ukraine;

• Zaporozhtransformator 
PJSC - Ukraine and others.

The main purpose of ADEN GROUP LTD. is to offer and implement projects at  
the most advanced technological and technical level in the field of energy

Contacts:
 42 Dr. Petar Dertliev Str., fl. 3, 

Office 19, Lyulin 7, 
1324 Sofia, Bulgaria

 Kozloduy NPP PLC,  
building “Development and modernization“, 
3321 Kozloduy, Bulgaria

 +359 973 74 013

 +359 973 76 029

 office@adengroup.eu

 www.adengroup.eu
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Енергия за чиста природа

 „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Форма на управление:
Еднолично акционерно дружество, с едно-
ли чен собственик на капитала „Български 
Енергиен Холдинг” ЕАД

Органи на управление: 
|y Едноличен собственик на капитала
|y Съвет на директорите

Представители:
Наско Михов – Изпълнителен директор

Основни сфери на дейност:
zz Използване на ядрена енергия за про из вод-

ство на електрическа и топлинна енер гия;

zz Внос и износ на свежо и отработено ядрено 
гориво;

zz Инвестиционна дейност във връзка с дей-
ност та на Дружеството;

zz Строителна, монтажна и ремонтна дейност 
в об ластта на електро производството и 
топло производството;

zz Продажба на електроенергия и на топло-
енергия;

zz Експлоатация на съоръжения за безопасно 
съхранение на отработено ядрено гориво.

В съответствие с условията на издадените от 
Аген цията за ядрено регулиране (АЯР) ли цен-
зии се експлоатират общо четири ядрени съ-
оръ же ния: два ядрени енергийни блока – пети 
и шести блок, и две хранилища за съ хра нение 
на отработено ядрено гориво (ОЯГ) от екс пло-
ата цията на реактори ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 – 
Хранилище за отработено ядрено гори во с 
технология за съхранение под вода и Хра ни ли-
ще за сухо съхранение на ОЯГ.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД е единствената атомна 
цен трала в България и най-големият про из во-
дител на електри ческа енергия в страната, като 
осигурява над една трета от нацио налното го-
дишно електро производство. Това, заедно с ви-
соката експло атационна безопасност и надеж-
дните доставки на електро енергия, опре деля 
нейната роля като ключов фак тор за ста бил-
ността на националната електро енергийна 
система и за енергийната сигурност на стра-
ната.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД се намира на 200 км 
север но от българската столица София и на 5 
км източно от град Козлодуй, на брега на река 
Дунав. Производствените съоръжения и спо-
магателните обекти на централата са раз по-
ложени на площ от около 1 000 декара. Към 
инфра структурата на АЕЦ „Козлодуй” се включ-
ва и собствена брегова помпена станция и 
канали за техническо водоснабдяване, с кои то 
общата територия на атомната централа въз-
лиза на 4 471 декара. 

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД е експлоатиращ ядрена 
инсталация, по смисъла на Виенската кон-
вен ция за гражданска отговорност за ядрена 
вреда, и осъществява правомощията си съ глас-
но Закона за безопасно използване на ядре ната 
енергия.

Експлоатацията на ядрените съоръжения под-
ле жи на регулаторен контрол от страна на Аген-
ция та за ядрено регулиране при Мини стер ски 
съвет на Република България. Спе циализиран 
контрол се осъществява от Министерството на 
околната среда и водите, Министерството на 
здраве опазването, Министерството на регио-
налното развитие и благоустройството, Дър-
жав ната агенция за метрологичен и технически 
надзор и други държавни органи. 

Главна цел на АЕЦ „Козлодуй” е безопасно, 
ефективно и екологично чисто производство 
на енергия в условията на дългосрочна екс пло-
атация при гарантирано качество и сигурност 
на доставките, в съответствие с националните и 
международните норми.

Системата за управление на „АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД е изградена и функционира на базата на 
процесно-ориентиран подход. Целта е под-
дър жане на взаимовръзката между про це-
сите и дейностите, постигане на ефективност 
и ефикасност в управлението и оптимално 
изпол зване на ресурсите за гарантиране пър-
во степенната роля на безопасността. Инте-
гри рани са всички аспекти на управление и е 
осигурена съгласуваност при изпълнение на 
из искванията за ядрена и радиационна безо-
пасност, здравословни и безопасни условия на 
труд, опазване на околната среда, физическа 
защита, качество и стопанска дейност на 
Дружеството.

Експертният екип на атомната централа, изгра-
ден от отлично подготвени и доказани про фе-
сио налисти, е в основата на високите по сти-
же ния във всички сфери от дейността на „АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД.

Съгласно изискванията на Закона за безопасно 
изпол зване на ядрената енергия и условията на 
ли цен зиите на пети и шести блок, надеж дната 
и безопасна дълго срочна експло атация на 
ядре ните съоръжения е обезпечена с необ хо-
ди мия високо квали фициран и право спо собен 
пер сонал, прите жаващ съот вет ното ниво на 
обра зо вание и подготовка.

Изградената Система за управление създава 
условия за формиране и развитие на култура на 
безопасност, при която безопасността е с най-
висок приоритет и има най-голямо значение за 
дългосрочния успех на Дружеството.

Повече от половината от служителите при те жа-
ват висше образование, а една трета – сред но 
професионално.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД разполага със собствен 
Учебно-тренировъчен център за първо начал-
но, периодично и поддържащо обу чение на 
ра бо тещите, който e лицензиран от АЯР за из-
вър шване на специализирано обу чение за 
дей ности в ядрени съоръжения и за дейности 
с източници на йонизиращи лъ чения. За обу-
че ние на оперативния пер со нал, изпъл ня ващ 
функ ции, свързани с осигу ря ва нето и кон-
тро ла на ядрената безопасност, се изпол зва 
Пълномащабният симулатор за бло кове с 
реактори тип ВВЕР-1000, който се под дър жа 
в съответствие с текущото със то яние на ре-
фе рентния шести блок. С цел под го тов ка та на 
спе циалисти, необходими за дълго сроч ната 
екс плоатация на пети и шести блок, са пред-
ви дени мерки за разширяването на Учеб но-
тренировъчния център.

В Дружеството са гарантирани равни права и 
възможности за работа, развитие и кариерно 
из растване, в зависимост единствено от про фе-
си оналната квалификация, прите жа ва ния опит, 
инициативността, личните качества и по стиг-
натите резултати в работата.

Атомната централа е под контрола на Между-
на родната агенция за атомна енергия (МААЕ), 
която работи със страните, членуващи в нея, 
как то и с множество партньори по света, за 
да съдейства за безопасни, сигурни и мир-
ни ядрени технологии. Ежегодно екс пер ти от 
бъл гарската АЕЦ се включват в раз лич ни меро-
приятия на МААЕ – технически съ вещания, 
мисии, конференции, семинари, учеб ни кур со-
ве, работни и технически срещи, а също така 
участват в проекти, консултативни групи и 
групи за разработване на документи на Аген-
цията.

АЕЦ „Козлодуй” е член на Московския цен тър 
на Световната асоциация на ядрените опе ра то-
ри WANO от създаването на организацията.

Контакти:
 „АЕЦ Козлодуй” ЕАД 

3321 гр. Козлодуй, община Козлодуй 
Република България

 0973 71 (Телефонна централа)

 0973 72 611 (Деловодство)

 0973 76 073 (факс)

 document@npp.bg

 www.kznpp.org
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Kozloduy NPP EAD

Company governance:
Single-owner, shareholding company, with 100% 
state ownership through the Bulgarian Energy 
Holding EAD

Managing authority: 
|y Single owner of capital
|y Board of Directors

Managing authority:
Nasko Mihov – Executive Director

Main business areas:
zz Use of nuclear energy to generate electricity 

and thermal energy;

zz Import and export of unirradiated and spent 
nuclear fuel;

zz Investment activity in connection with the 
Company’s activities;

zz Construction, installation, and maintenance 
activities related to the electricity and thermal 
energy generation;

zz Electricity and heating energy sales;

zz Operation of storage facilities for safe storage 
of spent nuclear fuel. 

Pursuant to the provisions in the licences issued 
by the Bulgarian Nuclear Regulatory Agency, the 
total number of operating nuclear facilities is: 
two nuclear power units - Unit 5 and Unit 6, and 
two storage facilities for spent nuclear fuel (SFSF) 
from the operation of WWER-440 and WWER-
1000 reactors – a spent fuel storage facility with 
underwater storage technology, and a dry spent 
fuel storage facility.

In compliance with the requirements of the Safe 
Use of Nuclear Energy Act, and the provisions 
of the licences for Units 5 and 6, the reliable and 
safe long-term operation of the nuclear facilities 
is ensured with the necessary highly qualified, 
licensed personnel of the required level of 
education and preparation. 

The established management system 
preconditions the formation and development of 
safety culture with safety receiving the highest 
priority and significance for the long-term success 
of the Company.

More than one half of the plant personnel hold 
university degrees, while one third have graduated 
secondary vocational schools.

Kozloduy NPP EAD has a Training Centre for initial, 
periodic and continuing training for the personnel, 
holding a licence by the NRA to provide specialised 
training for activities in nuclear facilities and 
activities with sources of ionising radiation.  The 
training of operating personnel performing 
functions related to ensuring and control of 
nuclear safety uses the full-scale simulator (FSS) for 
WWER-1000 reactor units. The FSS is maintained 
in a condition such as to reflect the current one of 
the reference Unit 6. In order to prepare specialists 
needed for the long-term operation of Units 5 and 
6, measures have been considered to expand the 
Training Centre.

The Company provides equal rights and work 
opportunities, development and career promotion 
depending only on the employee’s professional 
qualification, experience gained, proactiveness, 
personal qualities, and the performance results 
achieved.

The nuclear power plant is under the auspices of 
the International Atomic Energy Agency (IAEA) 
which works with its member states worldwide 
in order to facilitate safe, secure and peaceful 
nuclear technologies. Every year, experts from the 
Bulgarian NPP take part in various IAEA initiatives 
- technical discussions, missions, conferences, 
seminars, educational courses, working and 
technical meetings, and in projects, consultation 
groups and document development project groups 
for the Agency.

Kozloduy NPP is a member of the Moscow Centre 
of the World Association of Nuclear Operators, 
WANO-MC, since its establishment.

Kozloduy NPP EAD is the sole nuclear power plant 
in Bulgaria and the country’s major electricity 
producer, providing more than a third of the 
annual electricity generation. This, together with 
the high operational safety and the reliable power 
supply, defines the plant’s role as a key factor for 
the stability of the national electricity system and 
for the energy security of the country. 

Kozloduy NPP EAD is located 200 km north west 
from the Bulgarian capital, Sofia, and 5 km east 
from the town of Kozloduy, on the Danube river. 

The plant production and auxiliary facilities take 
an area of about 100 ha.  The infrastructure of 
Kozloduy NPP includes a bank pumping station and 
channels for service water supply. Thus, the overall 
territory of the nuclear power plant amounts to 
447.1 ha. 

Kozloduy NPP EAD operates as a nuclear power 
plant, pursuant to the Vienna Convention on Civil 
Liability for Nuclear Damage, and exercises its 
authorities in accordance with the Safe Use of 
Nuclear Energy Act.

The operation of nuclear facilities is subject to 
regulatory control on behalf of the Bulgarian 
Nuclear Regulatory Agency (NRA) at the Council of 
Ministers of the Republic of Bulgaria. 

Specialised oversight is exercised by the Ministry 
of Environment and Water, Ministry of Healthcare, 
Ministry of Regional Development and Public 
Works, State Agency for Metrology and Technical 
Surveillance, and other state bodies.

The main goal of Kozloduy NPP EAD is safe, 
efficient and environmentally friendly generation 
of energy, under long-term operation conditions 
and guaranteed quality and security of supplies 
in compliance with the national and international 
standards.

The management system of Kozloduy NPP EAD 
is built and functions on the basis of a process-
oriented approach. The goal is to maintain an 
interface between processes and activities, 
achievement of management effectiveness and 
efficiency and optimal usage of resources to 
uphold the paramount role of safety. 

All management aspects have been integrated 
and conformance has been ensured in applying 
the requirements for nuclear and radiation 
safety, health and safety at work, environmental 
protection, physical protection, quality, and the 
company business activities.

The nuclear plant Team of experts, consisting of 
excellently-trained and established professionals, 
lies behind the high achievements in all areas of 
work at Kozloduy NPP EAD.

Clean Energy

Contacts:

 Kozloduy NPP EAD 
3321 Kozloduy 
Kozloduy Municipality 
Republic of Bulgaria

 +359 973 71 (Telephone Exchange)

 +359 973 72 611 (Central registry office)

 +359 973 76 073 (fax)

 document@npp.bg

 www.kznpp.org
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Екологично чисто, безопасно и надеждно производство на  
електроенергия от нови ядрени мощности

„АЕЦ Козлодуй – Нови 
мощности“ ЕАД

Форма на управление:
Еднолично акционерно дружество със след ни-
те органи за управление:

• Едноличен собственик на капитала

• Съвет на директорите

Адрес на управление: 
Община Козлодуй, град Козлодуй 3321

Представители: 
Любен Маринов - Изпълнителен Директор

Основни сфери на дейност:
zz Изграждане на енергийни блокове на яд-

ре на цен трала вклю чи телно: про ек ти ра не, 
стро ителство и въ веж дане в екс пло ата ция 
на енер гийни бло кове, как то и свър за ните с 
та зи дей ност про уч вания, раз ре ше ния, ста-
но ви ща и оц ен ки и по лу ча ване на не об хо ди-
ми те лицен зии за екс пло ата ция.

zz Използване на ядрена енергия за произ-
вод ство на електрическа и топлинна ен ер-
гия включително: внос и износ на све жо и 
от ра ботено ядрено гориво, ин вес ти ци онна 
дей ност във връзка с дей ност та на дру жес-
тво то, стро ителна, мон таж на и ре монт на 
дей ност в об ласт та на ел ек тро про из вод-
ство то и топло про из вод ството, про даж ба на 
електро енергия на високо и средно на пре-
жение и на топлоенергия, екс пло ата ция на 
съ оръжение за уп рав ле ние на ра дио ак тив-
ни отпадъци.

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е уч ре-
дено за реализиране на Решение на Ми нис тер-
ски съвет по т. 28 от Протокол №14 от 11 април 
2012 г., за пред при емане на необхо ди мите 
дей ствия за изграждане и въвеждане в експло-
ата ция на нова ядрена мощност от най-ново 
поко ление (III или III+) на площадката на „АЕЦ 
Коз ло дуй”, с технология – леководен реактор с 
во да под налягане, с инсталирана електрическа 
мощ ност около 1200 MW.

Дружеството „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ 
ЕАД е вписано в търговския регистър на 9 май 
2012 г. и през същата година става член на 
БУЛАТОМ.

Целта на Дружеството е ефективна и ефикасна 
ор га низация и управ ление на пред про ект но 
про уч ване, про екти ране, изграж дане и въ-
веж да не в екс плоатация на енергийни яд рени 
съ оръ жения от най-ново поко ле ние на пло-
щад ка та на АЕЦ „Козлодуй” при спаз ване на 
стан дар тите за ядрена безопасност, защита на 
на селе нието и окол ната среда, съгласно прило-
жи мо то национално и международно законо-
да тел ство и при условията на издаваните раз-
ре ше ния и лицензии.

Мисията на Дружеството е производство на ел-
ек тро енергия и топлоенергия на приемлива за 
уч аст ниците в електроенергийния пазар цена, в 
съ  от вет ствие с националните и международни 
из ис квания, при гарантирани безопасност, ка-
чес тво и надеждност. 

Екипът на Дружеството е съставен от високо-
ква ли фи цирани специ алисти, прите жа ващи 
сер ти фи кати, изда дени от Между народ ната аг-
ен ция по атом на енергия и други инсти ту ции: 
Уч или ще по управ ление на ядре ния сек тор, 
Учи лище по управ ление на ядре ните зна ния, 
Уп рав ление на договорите по ФИДИК, Уп рав-
ле ние на риска ISO 31000:2009, PRINCE2 Foun-
da tion, Основи на икономическата ре гу ла ция в 
ел ек тро енер гийния сектор и други.
В периода 2012-2017 г. Дружеството активно 
учас тва в ко ор динационния проект за науч ни 
из след вания на МААЕ: Финан сиране на ядрени 
ин вес тиции. 

Системата за управление на Дружеството е 
изгра дена в съответствие със стандарта за бе-
зо пас ност на МААЕ – GS-R-2:2016 “Leadership 
and Management for safety. General Safety 
Requir ements”, като отчита изискванията на 
стан дар ти те: БДС EN ISO 9001 „Системи за 
управление на качеството”; БДС EN ISO 14001 
„Системи за управление на околната среда” и 
ISO 45001 “Системи за управление на здравето 
и бе зо пасността при работа” и осигурява ин те-
гри ране по безопасност, здраве, околна среда, 
сигур ност, човешки - организационен фактор,  
ка чес тво и икономика, при гарантиран най-ви-
сок приоритет на безопасността.

Основни проекти
През 2012 г. са възложени дейности по из вър-
шва не на:

• „Технико-икономически анализ за об ос но ва-
ване изграждането на нова ядре на мощ ност 
на площадката на АЕЦ „Коз ло дуй“;

• „Изследване и определяне место по ло же ние-
то на нова ядрена мощност на пло щад ката 
на АЕЦ „Козлодуй“;

• „Дейности по оценка на въздействието вър-
ху ок ол на та среда от реализацията на ин вес-
ти ци он ното пред ложение за изграждане на 
нова яд ре на мощност“.

Предпроектните проучвания разглеждат въз-
мож нос тите за изграж дане на нова ядрена 
мощ ност на пло щад ката на АЕЦ „Козлодуй“ при 
две ос нов ни алтер нативи – (1) макси мално из-
пол зване на оборудването, пред ви дено за пре-
кра те ния проект или (2) из цяло нова техно ло-
гия яд рен реактор.
В резултат на дейностите по лицензиране през 
ав густ 2013 г. АЯР издава Раз ре ше ние за оп ре-
де ля не ме сто по ло же нието на ядрено съ оръ же-
ние.

Във връзка с изисквания на АЯР през 2014 г. е 
на пра вена Независима верификация на по лу че-
ни те резултати от про ведените про уч вания 
по изследване и опред еляне место по ло же ние-
то на новата ядрена мощност.
С влизането в сила на Решението по ОВОС през 
2019 г. бяха осигурени всички пред поставки за 
из да ване на Заповед за опре деля не на ме сто-
по ло жението на ядреното съоръ жение от АЯР. 

На 21 февруари 2020 г., Председателят на Аген-
ция та за ядрено регулиране издаде Заповед 
№АА-04-3, за одобряване на избраната от 
„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД пло-
щад ка (площадка №2) за разполагане на яд ре-
но съоръжение – ядрена централа.

С този административен акт, приключи подгот-
ви тел ният етап на проекта за изграждане на 
но ви ядрени мощности на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй“, като проектът е с  до ка за на въз-
мож ност за продължаване на ико но ми чес кия 
жи вот на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с един или два 
но ви енергоблока при разгледаните в пред про-
ект ните проучвания технологични ал тер на ти ви.

Контакти:
 Гр. Козлодуй, 3320, ул. Панайот Хитов 1А

 Любен Маринов

 newbuild@npp-nb.bg

 https://npp-nb.bg/
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Kozloduy Nuclear Power Plant –  
New Build Plc

Company governance:
Single-member joint stock company with the fol-
lowing managing governance:

• Sole owner of the capital

• Board of Directors

Headquarters: 
Kozloduy municipality, city of Kozloduy 3321 

Managing authority: 
Lyuben Marinov – Executive Director

Main area of business: 
zz Construction of nuclear power plant includ-

ing design, construction and commissioning of 
power units, as well as related studies, permits, 
opinions and evaluations and obtaining the 
necessary operating licenses.

zz Use of nuclear energy for the production of 
electricity and heat including import and ex-
port of fresh and spent nuclear fuel, invest-
ment activity regarding the main activity of the 
company, construction, installation and repair 
activities in the field of electricity and heat 
production, sale of high and medium voltage 
electricity and thermal energy, operation of a 
radioactive waste management facility.

Main projects:
Activities were undertaken in 2012 to carry out:

• „Feasibility Study to justify the construction of 
new nuclear power at the Kozloduy NPP site“

• „Exploration and location of new nuclear power 
at the site of Kozloduy NPP“

• „Environmental impact assessment of imple-
mentation of the investment proposal for con-
struction of new nuclear power“

Feasibility studies consider the possibilities of 
building new nuclear power at the Kozloduy NPP 
site under two main alternatives: (1) maximum use 
of the equipment foreseen for the terminated pro-
ject or (2) entirely new nuclear reactor technology. 

As a result of the licensing activities, in August 
2013, the NRA issued a Permit to determine the lo-
cation of a nuclear facility (site selection).

In accordance with the requirements of the BNRA, 
in 2014 an Independent verification of the results 
of the conducted research and determination of 
the location of the new nuclear power was made. 

With the enforcement of the Environmental Im-
pact Assessment Decision in 2019, all prerequisites 
for issuing an Order for determining the location of 
nuclear facility by Nuclear Regulatory Body  have 
been provided.

On February 21, 2020, the Chairman of the Nucle-
ar Regulatory Agency issued a Site Approval Or-
der No. АА-04-3, for the site selected by Kozloduy 
Nuclear Power Plant – New Build Plc (site # 2) for 
nuclear unit/plant installation.

With this administrative act, the feasibility stage 
of the project has been completed, as it has been 
proven to be viable for the economic life extension 
of Kozloduy NPP using one or two new power units 
under the considerations done in the feasibility 
studies about different technological alternatives.

Kozloduy Nuclear Power Plant – New Build Plc. 
was established to implement the Decision of the 
Council of Ministers under item 28 of Protocol No. 
14 of April 11, 2012, to take the necessary actions 
for the construction and commissioning of new 
nuclear power of the latest generation (III or III +) 
at the Kozloduy NPP site, with technology -pres-
surized water reactor with an installed electrical 
capacity of about 1200 MW.
Kozloduy NPP – New Build Plc. was entered in the 
Commercial Register on May 9, 2012 and becomes 
a member of  BULATOM the same year.

The purpose of the Company is effective and effi-
cient organization and management of pre-project 
research, design, construction and commissioning 
of the latest generation of energy nuclear facilities 
at the Kozloduy NPP site in compliance with the 
standards for nuclear safety, protection of popula-
tion and the environment, in accordance with ap-
plicable national and international law and subject 
to the permits and licenses issued.

The mission of the Company is to produce elec-
tricity and heat at a reasonable price for the par-
ticipants in the electricity market in accordance 
with national and international requirements, with 
guaranteed safety, quality and reliability.

The Company’s team is highly qualified, special-
ists are holders of certificates issued by the Inter-
national Atomic Energy Agency and other institu-
tions: School of Nuclear Management, School of 
Nuclear Knowledge Management, FIDIC Contract 
Management, Risk Management ISO 31000: 2009, 
PRINCE2Foundation, Fundamentals of Economic 
Regulation in the Electricity Sector and others. In 
the period 2012-2017, the Company actively partic-
ipated in the IAEA research coordination project: 
Financing of Nuclear Investments.

The Company’s management system is built in 
accordance with the IAEA Safety Standard - GS-R-
2: 2016 “Leadership and Management for safety. 
General Safety Requirements“, taking into ac-
count the requirements of the standards: BDS EN 
ISO 9001 Quality Management Systems; BDS EN 
ISO 14001 “Environmental Management Systems” 
and ISO 45001 “Occupational Health and Safety 
Management Systems” and provides integration 
for safety, health, environment, security, human-
organizational factor, quality and economy, with 
guaranteed highest safety priority.

Environmentally friendly, safe and reliable generation  
of electricity from new nuclear power capacity

Contacts:

 1A Panayot Hitov, 3321 Kozloduy, Bulgaria

 Lyuben Marinov

 newbuild@npp-nb.bg

 https://npp-nb.bg/
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Ние сме с Вас и в анализите

„АСУ Котова Софт” ООД

Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност

Адрес на управление: 
гр. София 1505, Ул. Каймакчалан 1 Б

Представители: 
Весела Котова – Управител
Атанас Котов - Управител

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
zz Изграждане на АСУ (автоматизирани сис-

те ми за управление), проек тиране и из ра-
бот ка на соф туер, органи зиране на счето-
вод но отчитане и съста вяне на меж дин ни и 
годишни финансови отчети съглас но Закона 
за счетоводството. 

zz Консултантска дейност в сферата на енер-
ге ти ката по прилагане на високо ефек тив ни 
тех нологии за защита на бетони и метали от 
агре сивни среди.

zz Търговска дейност с електроматериали.

АСУ Котова Софт ООД е основана през 2003 г. 
с цел създаване и развитие на собствен сче то-
во ден софтуер в операционна среда Windows 
и ди версифициране на дейността със кон сул-
тант ски и счетоводни услуги. Ком па ния та е 
член на Булатом от 2006 г.

Дружеството разполага със специализиран 
соф ту ер:

• Счетоводен софтуер - Анализ ФСД – отго ва-
рящ на всички изисквания на законите в РБ 
функ циониращ в счетоводството на над 200 
фирми;

• Софтуер за фактуриране, отговарящ на 
Наред ба Н 18 – СУПТО;

• Софтуер за управление на бази с данни – 
функ ци ониращ в няколко предприятия на 
Сто лична община;

• Специализиран софтуер за управление на 
тур оператори.

Капацитетът на компанията включва посто ян-
но зает персонал, включително машинни ин-
же нери, магистри по икономика, магистри по 
про ектиране и програмиране, специалисти  по:

• Фирмено управление;

• Счетоводство и контрол - квалификация за 
гл. счетоводител, консултант по икономика и 
уп равление на процеси, проектант на соф ту-
ер за управление на бази с данни;

• Оперативно счетоводство;

• Управление на бази с данни;

• ТРЗ (оперативна документация).

Служителите на компанията имат следните 
ком пе тенции – консултантски, управленски, 
сче товодство, анализ на данни, проектиране и 
про грамиране, инженеринг. Работните езици в 
АСУ Котова Софт са български, английски, руски 
и немски.

Мисията на “АСУ Котова Софт” е да изследва в 
дъл бочина проблемите на управлението, сче-
то вод ството и работата с големи масиви от 
бази данни и да предлага високо технологични 
решения.

Kомпанията има интегрирана система за уп-
рав ление на счетоводството съгласно из ис ква-
нията на Закона за счетоводство, Закона за ДДС.

Референтни проекти

• „Следене на туристически маршрути и раз-
пла щанията по тях” – Турист сервиз АД.

• Доработка и развитие на информационна 
система Промис (управление на база данни 
на недвижими имоти) - Столична община. 

• Централизирана електронна база данни за 
ОП Гробищни паркове , Регистър гробни мес-
та, Експорт на данни и обвързване с продукт 
Анализ ФСД  -  ОП Гробищни паркове.

• Разработка на софтуер за фактуриране ре гис-
три ран като СУПТО съгласно изискванията на 
Наредба Н18 на НАП - предназначен за тър-
гов ски обекти с касови разплащания.

Êîòîâà Ñîôò

Контакти:
 гр. София 1505, Ул. Каймакчалан 1Б

 Атанас Котов

 02 946 18 41

 0888 25 71 76
 cnika@tradel.net 

office@fsd-bg.com 
kotova@abv.bg

 www.fsd-bg.com
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ASU Kotova SOFT Ltd.

Company governance:
Limited liability company

Headquarters: 
1b Kaymakchalan str., 1505 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Vesela Kotova – General Manager
Atanas Kotov – General Manager

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Establishing ASU (automated control systems), 

software design and development, accounting 
and filing of interim and annual financial 
statements in accordance with the Bulgarian 
Accounting Laws.

zz Energy consultancy on the application of highly 
efficient technologies for the concrete and 
metals protection from harsh environment.

zz Trading in electrical components and others.

The mission of ASU Kotova SOFT is to investigate 
in depth the problems of management, accounting 
and deal with large databases, offering innovative 
and high technological solutions.

The company has an integrated accounting man-
agement system in accordance with the require-
ments of the Accounting Act, VAT Act.

Reference projects:

• “Monitoring of tourist routes and their pay-
ments” – Tourist Service JSC.

• Development of information system ‘Promis’ /
management of real estate database/ – Sofia 
Municipality.

• Centralized electronic database for Municipal 
enterprise ‘Cemetery Parks’, Register of ‘Burial 
Sites’, data export and product linked to “Ana-
lyze FSD” – MP ‘Cemetery Parks’.

• Development of invoicing software registered as 
INVFSD in accordance with the requirements of 
Ordinance N18 of the NRA – intended for com-
mercial entities with cash payments.

ASU Kotova SOFT Ltd. was established in 2003 
with the sole purpose to create and develop ac-
counting software for the Windows operating sys-
tem and with the aim to diversify the business with 
consulting and accounting services. 

Since 2006 the company is a proud member of 
Bulatom. 

The company uses the following specialized soft-
ware:

• Accounting Software: “Analyze FSD” – meeting 
all the requirements of the laws in the Republic 
of Bulgaria; operating in the accountings of over 
200 companies;

• INVFSD – invoicing software in accordance with 
the newest laws, mainly Ordinance N18, as a 
“point-of-sale sales management software”;

• Database Control Software – operating in seve-
ral enterprises of Sofia Municipality;

• Specialized Tour Operator Management Soft-
ware.

The company’s capacity includes full-time staff, 
including mechanical engineers, masters of eco-
nomics, masters of design and programming, spe-
cialists in:

• Company Management;

• Accounting and Control – qualification as Head 
Accountant, Economics and Process Manage-
ment Consultant, Database Management Soft-
ware Designer;

• Operative accounting;

• Database management;

• Labor and wages (operational documentation).

The company’s employees have the following 
competencies – consulting, management, account-
ing, data analysis, design and programming, en-
gineering. The working languages of ASU Kotova 
SOFT are Bulgarian, English, Russian and German.

Together with You in the Analysis

Contacts:
 1b Kaymakchalan str., 1505 Sofia, Bulgaria 

 Atanas Kotov

 +359 2 946 18 41

 +359 888 25 71 76
 cnika@tradel.net 

office@fsd-bg.com 
kotova@abv.bg

 www.fsd-bg.com
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Професионализъм, доверие и взаимен интерес

„АТЕПЕ-ЕП” ЕООД

Форма на управление:
Еднолично дружество с ограничена отговор-
ност.

Адрес на управление: 
гр. София 1303, ул. Софроний Врачански №15, 
ет. 6 

Представители: 
Евгени Пешев – Управител 

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Проектантски и конструкторски услуги;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;

|| Опит в ядрени проекти в страни от Западна 
Европа, Близък Изток и Африка.

Основни сфери на дейност:
zz Консултантски услуги в областта на кон вен-

ци он алната и ядрената енергетика, и про-
ми шлени обекти;

zz Ръководство на проекти и инженерингови 
задачи, надзор за изпълнението им;

zz Предпроектни проучвания, изследване, 
анализи, проектиране;

zz Доставка на материали и оборудване за 
ядрената и конвенционалната енергетика, и 
промишлени обекти.

Фирма „АТЕПЕ-ЕП” ЕООД е новосъздадена фир-
ма, в чиито състав има високо квалифицирани 
спе циа листи с доказани възможности и бо гат 
про фесионален опит. В годината на съз да ва не-
то си – 2019 г., фирмата става член на Бул атом.

Компанията изпълнява дейности свързани с 
кон сул тантски услуги и  с проектиране, което 
съот ветства в пълна степен на изискванията на 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г., като извършва: 

• Предпроектни проучвания;

• Изготвяне на идейни проекти;

• Изготвяне на технически проекти;

• Комплексно работно проектиране във 
всички части.

Цел на фирмата е разширяване на пред ла га ни-
те дейности, като обхване и такива, свързани 
с предоставянето на проектантски услуги в 
област та на електрически системи, системи за 
водоподготовка и преработка на отпадни води, 
ОВиК и противопожарни системи, както и из-
граж дане на енергетично и топломеханично 
оборудване и системи за ОВиК.

Фирмата има внедрена и действаща, адек ват-
на и еф ективна система за управ ление на ка-
чес тво то в съответствие с ISO 9001-2015. Разра-
бот ва на та про ект на доку ментация се за верява 
с пе ча ти и под пи си от КИИП от специа листи с 
про ек тант ска пра во способност по съответ ните 
спе ци ал нос ти.

Потенциалът на фирмата се базира на опита на 
специалистите при разработката и на спе ци-
фич ни, нерутинни задачи, ноу-хау, както и съз-
да ване на патенти, реализирани и внедрени на 
прак тика. 

Работните езици използвани във фирмата са 
руски, английски и немски. 

От своето основаване, през 2019 г. фирмата  
раз вива и изпълнява основно консултантски, 
про ект ни и изследователски задачи, сред 
които: 

• Определяне на носимоспособността в сре да-
та на ферма № 9 във взаимовръзка с фер ми 
№ 7 и № 8, с приемане на равномерно раз-
пределен товар на покривната кон струк ция 
на ХОГ, с оглед монтаж на подемно ус трой-
ство за повдигане на товар с тегло до 1 тон.

• Оценка на остатъчния ресурс на 3 бр. съдове 
в ПАС-ТПП в „София-Мед“ АД. При оп ре де-
ля нето на остатъчния ресурс е из полз ван и 
съвременен метод  акустична емисия и са 
про ведени якостни анализи за статична и 
цик лична якост.

• Технически консултации за Контролтест ООД 
относно разширяване на акредитацията в 
областта на остатъчния ресурс на съдове в 
АЕЦ и ТЕЦ и др.

Натрупаният дългогодишен опит на част от 
еки па спе циалисти в Енергопроект – София,  
АЕЦ Коз лодуй, ТЕЦ „Марица-изток” 1, 2 и 3,  
ТЕЦ Варна, ТЕЦ Русе  и други енергийни и про-
миш лени обекти, обхваща участие в проекти 
като:

• Работен проект на траверса товароподемна 
335 т. за съвместна работа с два то ва ро по-
демни крана в машинна зала 5/6 блок на АЕЦ 
„Козлодуй”. Авторски надзор при про из вод-
ство на траверсата.

• Оценка на остатъчния ресурс на конструкции, 
системи, съоръжения и компоненти в ХОГ и 
оценка на остатъчния ресурс на съоръжения 
за транспорт на ОЯГ в ХОГ на АЕЦ „Козлодуй”.

• Проектиране, доставка и монтаж на ви со ко-
тех но ло гични тапи за предот вра тя ва не на 
„ран ния байпас” на защитната че руп ка на  5, 
6 блок в АЕЦ „Козлодуй” (ноу-хау, ре ал из ация 
и внедряване на патент).

• Експертиза на Предварителен отчет за ан ал-
из на безопасността на ядреното съо ръ же-
ние за одобряване на избраната площадка за 
но во съоръжение на мястото на АЕЦ „Козло-
дуй”.

• Идеен проект на турбинна зала по проект 
VVER TOI 1300 MW.

• Екип на Архитект Инженера на АЕЦ Белене - 2 
х 1000 MWe VVER III-то поколение.

• Проектиране, доставка и шефмонтаж на 
система за сепарация втори пароотбор 5, 6 
блок в АЕЦ „Козлодуй”.

• Проектиране и доставка на 8 броя ПВН-К на 
5, 6 блок в АЕЦ „Козлодуй”.

• Преглед на оценката на реалното със тоя ние 
и анализ на остатъчния живот на об ор уд ване 
от първи и втори контур (съдове, топ ло об-
мен ници, тръбопроводи) за 5 и 6 блок на АЕЦ 
„Коз лодуй“.

• Консултантски услуги по програмата за  пър-
ва та египетска атомна електроцентрала, 4 х 
1200 Mwe.

• АЕЦ „Оскаршамн“ - Подпроектна сис те ма за 
оценка на турбината - OKG2 и пре ква ли фи ка-
ция - модернизация на централата.Контакти:

 гр. София 1303,  
ул. Софроний Врачански №15, ет.6

 Евгени Пешев

 0884 62 35 19 
0894 78 12 78

 02 988 81 44

 02 988 81 43

 epeshev@atepe-ep.eu 
office@atepe-ep.eu

 www.atepe-ep.eu
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ATEPE-EP LLC

Company governance:
Private Limited Liability Company

Headquarters: 
15 Sofroniy Vrachanski Str., floor 6
1303 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Evgeni Peshev – Manager 

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Western Europe, Middle East and Africa.

Main business areas:
zz Consulting services in the field of conventional 

and nuclear energy and industrial facilities; 

zz Project management and engineering assign-
ments, supervision of their implementation;

zz Pre-design studies, research, analysis, design;

zz Delivery of materials and equipment for the 
nuclear and conventional energy and industrial 
sites.

The vast experience gained by some of the experts 
at Energoproject - Sofia, Kozloduy NPP, Maritza-
Iztok 1, 2, 3 TPP, Varna TPP, Ruse TPP and other 
energy and industrial sites, includes participation 
in such projects as:

• Detailed Design of the 335-ton lifting beam for 
joint operation with two lifting cranes in the Tur-
bine Hall of KNPP Unit 5 and 6. Design supervi-
sion during the manufacturing of the beam.

• Assessment of the residual lifetime of SFSF 
structures, systems, facilities and components 
and assessment of the residual lifetime of SNF 
Transport Facilities at SFPF of KNPP.

• Design, delivery and installation of high-tech 
plugs for prevention of the “early bypass” of the 
containment of KNPP Units 5, 6 (know-how, pat-
ent use and implementation).

• Expert Assessment of the Preliminary Safety 
Analysis Report of the nuclear facility for ap-
proval of the selected site for a new facility on 
the site of Kozloduy NPP.

• Concept Design for a Turbine Hall for project 
VVER TOI 1300 MW.

• Architect-Engineer Team of Belene NPP - 2 х 
1000 MW VVER III-rd  generation.

• Design, delivery and supervised installation of a 
separation system for the second steam extrac-
tion at  Kozloduy NPP Units 5 and 6. 

• Design and delivery of 8 HPH-C (High Pressure 
Heater –Chamber type) of KNPP, Units 5 and 6.

• Review of the assessment of the actual con-
dition and analysis of the residual lifetime of 
Primary and Secondary Circuit equipment 
(vessels, heat exchangers, pipelines) for KNPP 
Units 5 and 6.

• Consultancy services for the Program for First 
Egyptian NPP, 4 х 1200 MW.

• Oskarshamn NPP - Subproject System for Tur-
bine Assessment - OKG2 and Prequalification - 
Plant Modernization.

The company ATEPE-ЕP LLC is a newly established 
company with highly qualified experts of proven 
capability and extensive professional experience. 
In the year of its establishment - 2019, the com-
pany became a member of Bulatom.

The company performs activities related to con-
sulting services and design, which fully complies 
with the requirements of Regulation No. 4 of May 
21, 2001, and carries out: 

• Pre-design studies;

• Preparation of Concept Designs;

• Preparation of Technical Designs;

• Complex Detailed Design development in all 
parts.

The company goal is to expand the offered ser-
vices and to cover activities related to the provision 
of design services in the field of electrical sys tems, 
water treatment and wastewater treatment sys-
tems, HVAC and fire-fighting systems, as well as 
construc tion of energy and heat-mechanical HVAC 
equip ment and systems.

The company has an implemented and function-
ing, adequate and efficient ISO 9001-2015 based 
Quality Management System. The developed de-
sign documentation is certified with CIIP seals and 
signatures by experts with designer competency in 
the respective fields of expertise. 

The potential of the company is based on the 
experience of its experts in development of non-
specifi c, non-routine tasks, know-how, as well as 
on the creation of patents, which  are applied and 
implemented in practice.

The used working languages in the company are 
Russian, English and German.

Since its establishment in 2019, the company has 
been developing and carrying out mainly consult-
ing, designer and research assignments, among 
which: 

• Determination of the load capacity in the middle 
of frame No 9 with reference to frames No 7 and 
8, assuming an evenly distributed load on the 
Spent Fuel Storage Facility roof structure with 
a view to mounting a hoist for lifting a load of 
weight up to 1 ton.

• Residual lifetime assessment of 3 vessels at PSS 
TPP (Pump Storage Station Tube - Profile Pro-
duction) in „Sofia-Med“ AD. In determining the 
residual lifetime, a modern acoustic emission 
method was used and strength analyzes were 
performed for static and cyclic strength.

• Technical consultancy for Controltest Ltd. re-
garding accreditation extension in the field of 
residual life of NPP and TPP vessels, etc.

Professionalism, trust and mutual benefit

Contacts:

 15 Sofroniy Vrachanski Str., floor 6 
1303 Sofia, Bulgaria

 Evgeni Peshev

 +359 884 62 35 19 
+359 894 78 12 78

 +359 2 988 81 44

 +359 2 988 81 43

 epeshev@atepe-ep.eu 
office@atepe-ep.eu

 www.atepe-ep.eu
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ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ВИ ПОМОГНЕМ

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ЕООД

Форма на управление:
Еднолично дружество с ограничена отговор-
ност.
Адрес на управление: 
гр. София 1618, ул. „Вихрен” № 10
Представител: 
Ангел Попов – Управител

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;
|| Проектантски и конструкторски услуги;
|| Строителство и монтаж;
|| Производство и доставка;
|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
zz Комплексна инженерингова дейност, пред-

про ектни проучвания, геофизични про-
уч вания, проектиране, авторски над зор, 
на уч ни изследвания, технически и ико-
но ми чес ки анализи, прогнозиране и пла-
ни ране, консултантски услуги, ядрена и 
ра диационна безопасност, опазване на 
ок ол ната среда, специализирани научно-
тех ни чес ки преводи, търговска дейност в 
об ласт та на енергетиката (ядрена и кон вен-
ци он ал на енергетика, възобновяеми из точ-
ни ци, нови енергийни технологии, яд ре ни 
из сле дователски реактори и други източ ни-
ци на йонизиращи лъчения);
zz Комплексна инженерингова дейност, пред-

про ект ни проучвания, проектиране и ав тор-
ски надзор на промишлени и граж дан ски 
обекти.

Други специфични услуги:
zz Монтаж на метални конструкции;
zz Ремонт, сервизно поддържане и пре ус трой-

ство на парни и водни турбини, парни кот ли 
с нис ко и високо налягане, водогрейни кот-
ли, съ до ве работещи под налягане, тръ бо-
про во ди за водна пара и гореща вода, по-
вди га тел ни съ оръжения; 
zz Ремонт на подгреватели ниско и високо на-

ля га не, маслоохладители за питателни пом-
пи, топло обменници; 
zz Ремонт на ниско и високоволтови двигатели, 

транс форматори, генератори и други ел ек-
три чес ки съоръжения; 
zz Изработване и ремонт на промишлени елек-

тро инсталации; Изработване и ремонт на 
въздухопроводи.

„АтомЕНЕРГОПРОЕКТ” ЕООД е основана 
през 2001 г., членува в Булатом от 2002 г., а 
през 2004 г. е основана дъщерна фирма „АЕП 
Консулт” ЕООД.
Визията на компанията е насочена към:

• Изпълнение на договорните задължения ви-
со ко ка чествено и в срок, при строго спаз ва не 
на приложимата нормативната база;

• Реализиране на комплексни инженерингови 
проекти, включване на нови дейности или 
методи.

Експертите на фирмата са участвали активно 
в разработките и проектите, свързани с из-
граж дането на АЕЦ „Козлодуй” и с из пъл-
не ние на програмите за реконструкции и 
мо дернизации на блоковете там. Участват 
активно и в започналото строителство на АЕЦ 
„Белене”. По-късно имат водеща роля в раз-
ра ботките и анализите, свързани с про дъл-
жаване строителството на АЕЦ „Белене” и 
с изграждането на нова ядрена мощност в 
България. 
Заедно с това, специалистите от „Aтом ЕН ЕР-
ГО ПРОЕКТ” ЕООД имат дълго го ди шен опит и в 
раз работки за кон вен ци он ални и про ми шле ни 
обекти, включително екип от ви со ко ква ли фи-
ци рани монтажници, с опит в ен ерг о ре монт ни 
предприятия.
Експерти от фирмата участват в единствената 
за сега в България група, осъщес твяваща ра-
дио изотопен контрол на влага, плътност и 
мът ност в насипа и контра насипа на дигите на 
Двой ния канал за техническо водо снабдяване 
на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Системата за управление на качеството е на-
со чена към повишаване удовлетвореността на 
Кли ен та и непрекъснато подобряване на ка чес-
тво то на произведените продукти / пре дос та-
ве ни услуги, посредством сер ти фи ка ти като:

БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 9000:2015, 
БДС EN ISO 19011:2011, БДС ISO 10005:2008, БДС 
ISO/TR10013:2005, IAEA Safety series GS-R-3.

„AтомЕНЕРГОПРОЕКТ” ЕООД притежава ли цен-
зи за използване на ИЙЛ за стопански цели и за 
тран спорт на радиоактивни материали, из да де-
ни от АЯР.
„АЕП Консулт” ЕООД притежава лиценз за оцен-
ка на съответствието на инвестиционните про-
екти и за упражняване на строителен над зор за 
стро ежите, издаден от МРРБ.

Референтни проекти:

• Експертиза на обобщен отчет „Анализ и 
оцен ка на безопасността на операциите в съ-
щес тву ва що то хранилище за отработено яд-
ре но гориво, свър зани с проекта за сух ХОГ, 
АЕЦ „Козлодуй”;

• Актуализиран отчет за оценка на без оп ас-
ност та (АООБ), за комплекса експлоатирани 
от ДП „РАО” съоръжения за управление на 
РАО, на миращи се на територията на СП 
„ПХРАО – Нови хан”;

• Проектиране, монтаж и настройка на нова 
сис те ма за блокировки на мостов кран 
160/32/8 т за осигуряване на управлението 
на 120 тонната траверса за транспорт на кон-
тей нери „Constor 440/84” в ХОГ на АЕЦ „Коз-
лодуй”. Свързване със съществуващата сис-
те ма за управление на крана;

• Работен проект за подмяна на измервателни 
пре образуватели за ток и напрежение към 
сис теми CV,CW, CX, TG на 5 и 6 блок, АЕЦ 
„Козлодуй”;

• Разширение на автоматизирана система за 
кон трол и управление на основните тех но ло-
гич ни системи в ХОГ, АЕЦ „Козлодуй”;

• Проектиране на водна станция 7 към Ав то-
ма ти зирана информационна система за ра-
диационен контрол на дебалансни и от пад ни 
води за радиационен контрол на водите в ре-
зер вен топъл канал, извършване на авторски 
надзор и техническа помощ, АЕЦ „Козлодуй”;

• Независима оценка на Доклад за междинна 
оцен ка по безопасност на Техническия про-
ект за Национално хранилище;

• Изследване влиянието на ядрената ен ер ге-
ти ка в България върху икономическото раз-
ви тие и националната сигурност на страната 
в крат косрочен, средносрочен и дългосрочен 
(до 2050 г.) аспект;

• Изготвяне на проекти за модернизация на 
сис теми за контрол на херметичността на 
яд реното гориво – системи 5РР (СОДС) и 6РР 
(СОДС), АЕЦ „Козлодуй”;

• Проектиране на нова система тръбопроводи 
и при лежаща опорно-подвесна система за 
от мив ка на регенерация на системи 0,1,2 RY 
на СК-3, АЕЦ „Козлодуй”;

• Изготвяне на работен проект с предмет: 
Въз ста новителни дейности по строителни 
кон струкции на Машинна зала и Реакторно 
от деление за изпълнение на препоръки – 
от чет от резултатите от комплексното об-
след ване на фактическото състояние и 
оцен ка на остатъчния ресурс на сградите и 
съ оръженията на блок 6 на „АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД;

• Радиационен контрол на влага, плътност и 
мътност в насипа и контранасипа на ди ги те 
на двоен канал за техническо во до снаб дя ва-
не на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – 2018-2021 г.

Контакти:
 гр. София 1618, ул. „Вихрен” № 10

 инж. Минчо Попов

 02 862 22 55

 02 962 49 32

 office@atomepr.com

 www.atomepr.com
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AtomENERGOPROEKT Ltd.

Company governance:
Single Limited Liability Company

Headquarters: 
10 Vihren str., 1618 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Angel Popov - Manager

Services profile:
|| Consultancy and project management;
|| Design and engineering services;
|| Construction and installation;
|| Manufacturing and delivery;
|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Engineering activity, feasibility studies, geo-

physical studies, design, supervision, scientific 
research, technical and economic analyses, 
forecasting and planning, consultancy services, 
nuclear and radiation safety, environmental 
protection, specialized scientific and techni-
cal translations, commercial activity within the 
power sector (nuclear and conventional energy, 
renewable sources, new energy technologies, 
nuclear research reactors and other sources of 
ionizing radiation); 

zz Engineering activity, feasibility studies, design 
and supervision for civil and industrial projects.

Other specific services:
zz Installation of metal constructions;

zz Repair, service maintenance and reconstruc-
tion of steam and water turbines, steam boilers 
with low and high pressure, water heating boil-
ers, vessels operating under pressure, pipelines 
for water steam and hot water, lifting machin-
ery;

zz Repair of heaters low and  high pressure, oil 
coolers for feed pumps, head exchangers;

zz Repair of low and high voltage motors, trans-
formers, generators and other electrical equip-
ment;

zz Manufacture and repair of industrial electri-
cal installations, Manufacture and repair of air 
ducts.

Reference projects

• Experts report of summery survey “Analyses 
and evaluation of operations safety in existing 
repository for spent fuel, connected with the 
project for dry SFR”, Kozloduy NPP;

• Updated Safety Assessment Report (AEAR) for 
the complex of SE RAW management facilities 
operated by the RAW, located on the territory of 
the SD PRRAW - Novi Han; 

• Design, installation and commissioning of new 
system for interlocking of 160/32/8t bridge 
crane, ensuring control of 120t traverse, used 
for handling of Constor 440/84 containers in 
WSFS – Kozloduy NPP. Connection to the exist-
ing crane control system;

• Detailed design for replacement of instrumenta-
tion current and voltage system transducers CV, 
CW, CX, TG of Units 5 and 6, Kozloduy NPP;

• Extended automatic process control system 
of the main technological systems in the Spent 
Fuel Facility, Kozloduy NPP;

• Design of hydro station 7 with the Automatic 
information system for radiation control of 
dеbalance and sewage water for radiation con-
trol of the waters in reserved hot channel, ex-
ecution of supervision and technical support, 
Kozloduy NPP;

• Independent assessment of the Intermediate 
safety assessment reports of the technical pro-
ject of National storage facility;

• Investigation of the impact of the nuclear power 
in Bulgaria on the economic development and 
national security in the country in short-term, 
middle term and long term (2050) aspects;

• Elaboration of projects for modernization of nu-
clear fuel containment control systems –  5РР 
and 6РР systems  (Defective Fuel Assembly De-
tection System), Kozloduy NPP;

• Design of new pipeline system and adjacent sup-
port and suspension system for washing out of 
system regeneration 0,1,2 RY of Auxiliary build-
ing-3, Kozloduy NPP;

• Elaboration of the detailed design with subject: 
Restoration works on civil structures of the Tur-
bine Hall and Reactor compartment for execu-
tion of recommendations - report on the results 
of the complex investigation of the factual con-
dition and assessment of the residual resource 
of the building and facilities of Unit 6, Kozloduy 
NPP;

• Radiation control of moisture, density and tur-
bidity in the embankment and backfill of the 
dyke of the double service water supply channel 
of Kozloduy NPP – 2018-2021.

AtomENERGOPROEKT Ltd. has been established 
in 2001 and is a member of Bulatom since 2002. In 
2004 a daughter company - “AEP Consult” Ltd. has 
been established. 
The company vision is aimed at:

• Execution of the contractual obligations with 
high quality and in due term with strict observa-
tion of the applicable regulations;

• Execution of complex engineering projects, im-
plementing new activities or methods.

The company experts took an active part in de-
velopments and design works, related to the con-
struction of Kozloduy NPP and programs for re-
construction and modernization of the units there. 
They actively participate in the construction of Be-
lene NPP. Later they have a leading role in investi-
gations and analyses, related to the completion of 
Belene NPP and to the construction of new nuclear 
power facility in Bulgaria. 
Along with this, the company experts have long ex-
perience in design of civil buildings and industrial 
facilities, including team of well-qualified installers 
experienced in energy maintenance enterprises.
The company experts take part in the only current 
group in Bulgaria providing radioisotope control 
of moisture, density and turbidity in the embank-
ment and backfill of the dyke of the double service 
water supply channel of Kozloduy NPP.

The Quality Management System is focused on in-
creasing the Client’s satisfaction and continuous im-
provement of the quality of the produced products 
/ provided services based on certificates, such as:

EN ISO 9001:2015, EN ISO 9000:2015, EN ISO 
19011:2011, ISO 10005:2008, ISO/TR10013:2005, 
IAEA Safety series GS-R-3.

AtomENERGOPROEKT Ltd. is a holder of the follow-
ing licenses issued by BNRA: 

• License for use of ionization radiating sources 
for economic purposes;

• License for radioactive materials transportation.

“AEP Consult” Ltd. is holding a License for compli-
ance assessment of the investment projects and 
for exercising of construction supervision over the 
building facilities, issued by MRDPW. 

WE WOULD BE GLAD TO PROVIDE YOU ANY ASSISTANCE

Contacts:

 10 Vihren str., 1618 Sofia, Bulgaria

 Dipl. Eng. Mincho Popov

 +359 2 862 22 55

 +359 2 962 49 32

 office@atomepr.com

 www.atomepr.com
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„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД

Форма на управление:
Акционерно дружество 

Адрес на управление: 
гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ

Представители: 
Николай Петков - Изпълнителен Директор
Съвет на Директорите:
Николай Петков
Симеон Симеонов
Даниела Табакова

Профил на услугите:
|| Строителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
zz Извършване на ремонт на производствени 

съ оръжения и оборудване в атомни и други 
ел ек трически централи (турбини, ге не ра-
то ри, трансформатори, ел. двигатели, спо-
ма га тел ни съоръжения, помпи, арматура и 
др.); 
zz Строителна, монтажна, електромонтажна 

дейност; 
zz Инженеринг и комплексно изграждане на 

обекти;
zz Производство на нестандартно оборудване, 

съдове и съоръжения под налягане, резер-
вни части и др.; 
zz Изработка и монтаж на метални конструк-

ции;
zz Изграждане и ремонт на тръбопроводи, га-

зо про води и съоръженията към тях, топ ло-
изо ла ци онни дейности;  
zz Ремонт и преустройство на товароподемни 

кра нове и др. повдигателни съоръжения; 
zz Извършване на разрушителен и без раз ру-

ши телен контрол; 
zz Ел. измервания, пуско-наладъчни дейности  

и др.

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД е създадено през 
1974 г. като ремонтно предприятие, което вече 
45 години извършва ежегодно Плановите го-
диш ни ремонти на енергийните блокове на АЕЦ 
„Козлодуй“.
Дружеството има основна роля при рекон-
струк циите и модернизациите на блокове от 1 
до 6 на АЕЦ „Козлодуй“.
От 1999 г. разширява дейността си в областта 
на ел ектро монтажните дейности. През 2006 г. 
за поч ва комплексно изграждане на обек ти в то-
пло електрически централи и други про ми шле-
ни пред приятия, а от 2016 г. раз ширява дей ност-
та си в изпълнение на строителни дей нос ти.
В допълнение на основните сфери на дейност, 
Дру жеството предлага производство и тър-
го вия с машини, възли и детайли за машини; 
из вър шване на кораборемонтна дейност; про-
фе си онално обучение, квалификация и пре ква-
ли фи кация на кадри.
„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД е член на Булатом от 
2001 год.

Основна цел на Дружеството е да затвърди 
и запази лидерската си позиция в областта на 
ре мон тните и монтажни дейности в АЕЦ „Коз-
ло дуй“, както и да поддържа политика на уп-
рав ление,  насочена към оптимизиране и усъ-
вър шенстване на процесите, стремеж към 
мак симално удовлетворяване на изискванията 
на клиентите, непрекъснато поддържане и по-
ви ша ване на квалификацията на персонала, 
осигуряване на безопасна и здравословна ра-
бот на среда и добри условия на труд и други 
ос новни приоритети. 

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД разполага с пер со-
нал от 847 човека, сред които:
• Международни и европейски инженери по 

заваряване; 
• Правоспособни и сертифицирани заварчици;
• Сертифицирани специалисти за контрол на 

ме тала и заварените съединения по раз лич-
ни методи; 

• Правоспособни кранисти, машинисти на под-
виж ни работни площадки и др.; 

• Персонал с висока квалификация и опит в 
об ласт та на предмета на дейност на дру жес-
тво то.

Дружеството има внедрена интегрирана сис те-
ма за управление съгласно стандартите БДС ЕN 
ISO 9001, BS OHSAS 18001 и БДС EN ISO 14001. 
През 2018 г. дружеството е сертифицирано и 
по стандарт за социална отговорност SA 8000. 
Внед ре на е и система за управление на ен ер-
гия та, съгласно БДС ISO 50001.

В допълнение, дружеството притежава след ни-
те сертификати и удостоверения:
• Сертификат за производство на заварени 

про дукти, съгласно БДС EN ISO 3834-2 - Об-
шир ни изисквания за качеството при зава ря-
ва не; 

• Сертификат за съответствие на про из вод-
ствен контрол за конструктивни компоненти 
и ком поненти за стоманени конструкции, 
клас на изпълнение  EXC4, съгласно EN 1090;

• Удостоверение за вписване в регистъра на 
ли цата, извършващи дейности по съ ор ъже-
ния с повишена опасност;

• Сертификат за акредитация на орган за кон-
трол „ИЦ” от вида С към дружеството за кон-
трол на метала и заварени съединения, ел. 
из мервания и ПНР, съгласно БДС EN ISO /IEC 
17020;

• Удостоверение за вписване в Централен про-
фесионален регистър на строителя за из пъл-
не ние на всички групи и категории стро ежи;

• Свидетелство от Български корабен регис-
тър, даващо разрешение за извършване на 
ре монт на корабни конструкции на кораби – 
за варяване и безразрушителен контрол;

• Разрешение за извършване на сервизно 
обслуж ване на противопожарни уреди на 
тери то рията на Врачанска област.

Референтни проекти:
• Монтаж на нови турбогенератори тип ТВВ-

1000 на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“, 
вклю чително специфични подготвителни 
дей ности като изработка на траверса за 
съв местна работа на два крана, монтаж 
на ел. мостов двугредов кран с количка 
160/20 т., както и последваща консервация 
на де мон тираните статори от ТГ 10GQ и 9GQ;

• Подмяна на подгреватели високо налягане 
на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“;

• Изграждане на съоръжения за серо оч ист ва-
щи инсталации в „Брикел“ ЕАД и ТЕЦ „Ма-
ри ца 3“ - Димитровград, ТЕЦ „Бобов дол“ и 
„Топлофикация Перник“;

• Подмяна на маслоохладители за с-ма 5, 
6ТК90 – 5 и 6 блок;

• Подмяна на електрически арматури и ре гу-
ла тори по техническа вода за Главни цир ку-
ла ционни помпи (ГЦП) на 5 и 6 блок; 

• Модернизация на сепарационната схема на 
парогенератори тип ПГВ – 1000М;

• Изграждане на система за разгряване и раз-
хлаж дане на метала на водните камери и 
тръб ните дъски на подгреватели високо на-
ля гане, камерен тип на блокове 5 и 6 на АЕЦ 
„Козлодуй“.

Контакти:
 „Атоменергоремонт“ АД, гр. Козлодуй 

3321, обл. Враца, площадка АЕЦ

 Стоян Недялков- заместник директор

 0973 80 018

 0899 94 06 56

 aer@aer-bg.com

 www.aer-bg.com
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ATOMENERGOREMONT JSC

Company governance:
Joint-stock company 

Headquarters: 
Site of NPP, Kozloduy town, Bulgaria

Managing authority: 
Nikolay Petkov - Executive Director
Board of Directors:
Nikolay Petkov
Simeon Simeonov
Daniela Tabakova 

Services profile:
|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Performance of repair of production facilities 

and equipment in nuclear and other power 
plants (turbines, generators, transformers, 
electrical motors, auxiliary equipment, pumps, 
valves, etc.); 

zz Civil, construction, electrical installation 
activity;

zz Engineering and complex building of sites; 

zz Manufacturing of non-standard equipment, 
vessels and equipment under pressure, spare 
parts, etc.;

zz Fabrication and installation of steel structures; 

zz Construction and repair of pipelines, gas lines 
and the facilities to them, thermal insulation 
activities;

zz Repair and modification of load-lifting cranes 
and other lifting facilities; 

zz Performance of destructive and non-
destructive tes ting;

zz Electrical measurements, commissioning activi-
ties, etc.

During 2018, the company was certified also ac-
cording to the standard for social accountability SA 
8000. A system for energy management has been 
introduced, according to BDS ISO 50001. 

In addition, the company possesses the following 
certificates and attestations:

• Certificate Inspection of welding Shop, accord-
ing to BDS EN ISO 3834-2 – Comprehensive qual-
ity requirements for welding;

• Certificate of Conformity for the Factory 
Production Control - Structural components and 
kits for steel structures, Execution Class EXC4, 
according to EN 1090; 

• Attestation for entry in the register of the per-
sons who perform activities on equipment with 
increased hazard;

• Certificate for accreditation of Inspection Body 
“Test Center” of type С at the company, for test-
ing of the metal and welded joints,  electrical 
measurements and commissioning activities, ac-
cording to BDS EN ISO /IEC 17020;

• Attestation for entry in the Central profession-
al register of builders, for performance of all 
groups and categories of construction sites; 

• Certificate from Bulgarian Register of Shipping, 
giving permission for performance of repair on 
hull structures of ships – welding and non-de-
structive testing; 

• Permit for performance of service maintenance 
of firefighting appliances on the territory of 
Vratsa area. 

Reference projects:

• Installation of new turbine-generators type 
ТВВ-1000 on units 5 and 6 of Kozloduy NPP, in-
cluding specific preparatory activities, such as 
fabrication of a traverse beam for joint opera-
tion of two cranes, installation of an electrical 
two-beam overhead crane with a 160/20 ton 
telpher, as well as subsequent conservation of 
the dismantled stators from Turbine Generators 
10GQ and 9GQ; 

• Replacement of High Pressure Heaters on units 
5 and 6 of Kozloduy NPP; 

• Construction of facilities for Flue Gas Desulphur-
ization plants in BRIKEL PLC and TPP Maritza 3 
– Dimitrovgrad town, TPP Bobov Dol, and Top-
lofikatsiya Pernik;

• Replacement of oil coolers for system 5, 6ТК90 
– unit 5 and 6; 

• Replacement of motor-operated valves and reg-
ulators on technical water for Main circulation 
pumps of unit 5 and 6; 

• Modernization of the separation scheme of 
steam generators type PGV – 1000М ;

• Construction of a system for heating and cool-
ing of the metal of the water chambers and the 
tube sheets of High Pressure Heaters, chamber 
type, of units 5 and 6 of Kozloduy NPP. 

ATOMENERGOREMONT JSC was established in 
1974 as a repair enterprise, which performs every 
year, for 45 years already, the planned annual re-
pairs  on the power units of the Kozloduy Nuclear 
Power Plant. 
The company has a main role during the recon-
structions and modernizations of units 1 to 6 of 
Kozloduy NPP.
Since 1999, the company has been expanding its 
activity in the area of the electrical installation ac-
tivities. During 2006, it started a complex building 
of sites in thermal power plants and other industri-
al enterprises, and since 2016 it has been expand-
ing its activity in the performance of civil activities.   
In addition to the main spheres of activity, the 
company offers manufacturing and trade with 
machines, joints and details for machines; perfor-
mance of ship-repair activity; vocational training, 
qualification and re-qualification of personnel. 
ATOMENERGOREMONT JSC has been a member of 
BULATOM since 2001. 

The main goal of the company is to consolidate 
and retain its leadership position in the area of 
repair and installation activities in Kozloduy NPP, 
as well as to maintain a policy of management, di-
rected towards optimization and perfecting of the 
processes, a strive towards maximum satisfaction 
of the requirements of the customers, a continu-
ous maintenance and increasing of the qualifica-
tion of the personnel, provision of safe and healthy 
work environment and good conditions of work 
and other main priorities.

ATOMENERGOREMONT JSC has at its availability 
a personnel of 847 people, amongst which, there 
are:

• International and European welding engineers;

• Qualified and certified welders;

• Certified specialists for testing of the metal and 
the welded joints by various methods; 

• Qualified crane operators, machine operators of 
mobile work platforms, etc.

• Personnel with high qualification and experi-
ence in the area of the subject of activity of the 
company. 

The company has introduced an integrated sys-
tem for management according to the standards: 
BDS ЕN ISO 9001, BS OHSAS 18001 and BDS EN ISO 
14001 . Contacts:

 Site of NPP, 3321 Kozloduy, Bulgaria

 Stoyan Nedyalkov- Deputy Director

 +359 973 80 018

 +359 899 94 06 56

 aer@aer-bg.com

 www.aer-bg.com
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„АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ“ ООД

Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност 

Адрес на управление: 
гр. София, кв. Лозенец, ул. „Златен рог“ № 16 А, 
етаж 9

Представител: 
Стефан Симовски – Управител

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Проектантски и конструкторски услуги;

|| Строителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;

|| Опит в ядрени проекти в страни от Цен-
трал на и Източна Европа, Близък Изток и 
Африка.

Основни сфери на дейност:
zz Изследване, проектиране и инженеринг в 

област та на ядрената и конвенционалната 
енергетика;

Други специфични услуги:
zz Проектиране, строителство и ремонт на жи-

лищ ни, промишлени и обществени сгради и 
съоръжения.

„АТП-Атомтоплопроект“ ООД е основана 2000 г.
В своята дългогодишна история „АТП-Атом-
то пло проект“ ООД е работила и работи с во-
дещи фирми в областта на ядрената и кон-
вен ционалната енергетика – Westinghouse 
(България), Enercon (САЩ), Iberdrola (Испания), 
IDOM (Испания), BELGOPROCESS (Белгия), JAVYS 
(Словакия), АВВ (Германия, България), Русатом 
Сер вис АД-Клон България, ЧЕЗ (България), 
Nuclear Research Institute Rez (Чехия), Атом-
строй експорт (Русия). Фирмата членува в Бул-
атом от 2000 г. 
След 2010 г. фирмата разширява дейността си 
с изпълнение на редица договори, свързани с 
про мишлено и гражданско строителство.
За качественото и прецизно изпълнение на за-
да чите фирмата разполага със съвременна 
тех ни ческа база за изследване и проектиране 
– компютри, нормативна база (стандарти и ме-
то дики) и съответния софтуер. С помощта на 
ли цензирани програмни пакети се решават ос-
нов ните изследователски и проектни задачи по 
топ ло механичната, електрическата и стро ител-
на част в АЕЦ и ТЕЦ.
Фирмата е разработила и собствени софт-
уерни продукти за анализи на умората на ма-
те риала на оборудването, за параметрични 
ве ро ятностни анализи, статични и динамични 
якостни анализи на тръбопроводни системи и 
оборудване.
Към настоящия момент „АТП-Атомтопло про-
ект“ ООД изпълнява и проекти, свързани с пре-
ра ботка и съхранение на радиоактивни от па-
дъци. 
Капацитетът на фирмата се определя от на ли-
чието на всички необходими инженерни ре сур-
си включително:
• Проектанти с пълна проектантска право спо-

соб ност по проектните части техно ло гич на, 
конструкция на сгради и съоръжения, ел. тех-
ника, автоматика, съобщителна техника; ОВК 
и пожарна безопасност; 

• Специалисти по технически контрол в част 
Кон структивна;

• Специалисти по анализ на ядрената без опас-
ност;

• Специалисти по крайноелементно моде ли-
ра не и структурен якостен анализ, вкл. ос-
та тъчен ресурс - оценки на дефекти (по ме-
тоди на механиката на разрушаването) и на 
натрупаната умора на материала;

• Монтажници, специализирани в елек три чес-
ки и КИПиА монтажи. 

Фирмата притежава патенти в България, Ру сия 
и Украйна за технологични тапи от ус той чив на 
висока температура материал за пре дот вра тя-
ва не на ранния байпас на хер ме тич ната об вив-
ка в случай на тежка авария.
Работните езици на екипа на фирмата са 
български, английски, руски и немски.
Системата за управление на фирмата е серти-
фи ци рана по следните стандарти: ISO 9001, ISO 
27 001, ISO 14001, OHSAS 18001 и SA 8000.

Референтни проекти:
• Разработване на проектна документация и 

доставка на подгреватели високо налягане 
камерен тип (ПВН-К)-5,6 RD 21, 22, 11, 12 W01.

• Доставка на съоръжение за третиране и 
кондициониране на твърди радиоактивни 
отпадъци с голям коефициент на намаляване 
на обема (Инсталация за плазмено изгаряне). 
Проектиране на спомагателно оборудване, 
сграда, носещи стоманени конструкции, 
кран, пожарна безопасност, електрическа 
и КИПиА части, доставки и строителни дей-
ности – подизпълнител на консорциум 
IBERDROLA- BELGOPROCESS.

• Инсталиране на технологични тапи от устой-
чив на висока температура материал за пре-
дот вратяване на ранния байпас на хер ме тич-
ната обвивка в случай на тежка авария на 5 
и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Издадени 
патенти в България, Русия и Украйна.

• Доставка на инсталация за пречистване на 
течни радиоактивни отпадъци „Дунав”. Под-
из пъл нител на Атомстройекспорт.

• Обосноваване на концепцията „Теч преди 
скъс ване-LBB (Leak Before Break)” за блокове 
5 и 6 на АЕЦ Козлодуй.

• Привеждане на Отчет за анализ на без оп-
ас ност та (ОАБ) в съответствие с актуалното 
със тояние на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй.

• Разработване на обосновка за възможността 
на продължаването на срока на екс пло ата-
ция на оборудване по втори контур на блок 
6 на АЕЦ Козлодуй до 60 години, ан али зи, 
отчети и количествена оценка на ос та тъч ния 
ре сурс на конструкции, системи и ком по нен-
ти (КСК).

• Проектиране доставки и монтаж на пълен 
обем от системи Електрическа, КИПиА и сгъс-
тен въздух в когенерационна централа Лих-
тер фелде Берлин.

В процес на изпълнение са проекти като:

• Технически проект и актуализация на ОАБ 
за модернизация на СП „РАО - Козлодуй” за 
получаване и обработка на РАО, генерирани 
от извеждане от експлоатация (консорциум 
IDOM-JAVYS-ATP).

• Идеен проект за изграждане на система за 
подаване на охлаждаща среда в Активната 
Зона в условия на тежка авария и пълно 
обезточване с мобилни средства.Контакти:

 гр. София, кв. Лозенец,  
ул. „Златен рог“ № 16 А, етаж 9

 Стефан Симовски

 02 423 37 31

 02 426 26 83

 mail@atomtoploproekt.com

 www.atomtoploproekt.com
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ATP-Atomtoploproekt Ltd.

Company governance:
Limited liability company

Headquarters: 
16A Zlaten Rog Str., floor 9, Lozenets RA, 
Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Stefan Simovsky – General Manager

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Central and Eastern Europe, Middle East 
and Africa.

Main business areas:
zz Research, design and engineering in the field of 

nuclear and conventional energy;

Other specific services:
zz Design, construction and repair of residential, 

industrial and public buildings and facilities.

Reference projects:

• Development of design documentation and 
supply of chamber type high pressure heaters 
(PVN-К)-5,6 RD 21, 22, 11, 12 W01.

• Supply of Facility for treatment and conditioning 
of solid radioactive wastes with a high volume 
reduction factor (Plasma Melting Facility). De-
sign of auxiliary equipment, building, supporting 
steel structures, crane, fire safety, electrical part 
and I&C, supplies and construction activities– 
subcontractor of the consortium IBERDROLA- 
BELGOPROCESS.

• Installation of technology safety plugs of high 
temperature resistant material for prevention 
of an early bypass of the containment in case of 
a severe accident of Units 5 and 6 of Kozloduy 
NPP EAD. Issued patents in Bulgaria, Russia and 
Ukraine.

• Supply of “Danube” installation for treatment 
of liquid radioactive waste. Subcontractor of At-
omstroyexport.

• Justification of the LBB (Leak Before Break) con-
cept for Units 5 and 6 of Kozloduy NPP.

• Updating the Safety Analysis Report (SAR) in ac-
cordance with the actual state of Units 5 and 6 
of Kozloduy NPP.

• Development of justification for the possibility 
for extension of the lifetime of secondary circuit 
equipment of Kozloduy NPP Unit 6 to 60 years, 
analyses, calculations and quantitative assess-
ment of residual lifetime of Structures, Systems 
and Components (SSC).

• Design, supply and installation of the complete 
volume of Electrical, I&C and compressed air in-
stallation in Lichterfelde CHP, Berlin.

Projects in progress:

• Technical design and update of SAR for moderni-
zation of “SDRAW-Kozloduy” to receive and pro-
cess decommissioning RAW (consortium IDOM-
JAVYS-ATP).

• Conceptual design for Development of a system 
for reactor core feeding with emergency coolant 
water in case of severe accident and total black-
out by mobile means.

The company ATP-Atomtoploproekt Ltd. was es-
tablished in the year 2000.
Throughout its long history ATP-Atomtoploproekt 
Ltd. has worked and is working with leading com-
panies in the field of nuclear and conventional 
energy: Westinghouse (Bulgaria), Enercon (USA), 
Iberdrola (Spain), IDOM (Spain), BELGOPROCESS 
(Belgium), JAVYS (Slovakia), АВВ (Germany, Bul-
garia), Rosatom Service JSC. -Bulgarian branch, CEZ 
(Bulgaria), Nuclear Research Institute Rez (Czech 
Republic), Atomstroyexport (Russia). The company 
has been a member of Bulatom since 2000. 
Since 2010, the company has been expanding its 
operation by executing a number of industrial and 
civil construction contracts.
Currently, ATP-Atomtoploproekt Ltd. has also been 
implementing projects related to the treatment 
and storage of radioactive waste. 
The company has modern technical research and 
design facilities to ensure the quality and preci-
sion of the performed assignments: computers, 
regulatory framework (standards and methodolo-
gies) and the required software. It utilizes licensed 
software packages to solve basic research and de-
sign tasks for the thermomechanical, electrical and 
construction part in NPPs and TPPs.
The company has also developed its own software 
products for equipment material fatigue analysis, 
parametric probability analyzes, static and dynam-
ic strength analyzes of pipeline systems and equip-
ment.

The company`s capacity is based on the availability 
of all necessary engineering resources including: 

• Designers with full legal capacity for design in 
design parts: technological, structures of build-
ings and facilities, electrical equipment, auto-
mation, communication equipment; HVAC and 
fire safety; 

• Technical control specialists in the Structural 
part;

• Specialists in nuclear safety analysis; 

• Specialists in modeling by the finite element 
method and analysis of structural integrity in-
cluding residual lifetime – defects evaluation (by 
the methods of fracture mechanics) and accu-
mulated material fatigue;

• Fitters specialized in electrical installation and 
I&C. 

The company holds patents in Bulgaria, Russia and 
Ukraine for technology safety plugs made of high 
temperature resistant material for prevention of 
an early containment bypass in case of a severe 
accident.

The working languages of the company team are 
Bulgarian, English, Russian and German.

The company`s management system is certified 
according to the following standards: ISO 9001, 
ISO 27 001, ISO 14001, OHSAS 18001 and SA 8000.

Contacts:

 16A Zlaten Rog Str., floor 9, Lozenets RA,  
Sofia, Bulgaria

 Stefan Simovsky

 +359 2 423 37 31

 +359 2 426 26 83

 mail@atomtoploproekt.com

 www.atomtoploproekt.com
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Доверие, завоювано с качество

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД

Форма на управление:
Акционерно дружество

Адрес на управление: 
гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5 

Представители: 
Добромир Щилиянов – Председател на У.С.
Мая Пенчева – Изпълнителен директор
Константин Кисев – Заместник-председател на 
У.С. и Изпълнителен директор
Валентин Иванов – Член на У.С.
Виктор Зоров – Член на У.С.
Андрей Пепелджийски – Член на У.С.
Ирослав Нейчев- Член на У.С.

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;
|| Проектантски и конструкторски услуги;
|| Стрoителство и монтаж;
|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
zz Проектиране, строителство, инженеринг;
zz Ремонтни работи, реконструкции и реха би-

ли тация;
zz Строителство, ремонт и рехабилитация на 

пътища и други инфраструктурни обекти; 
zz Геопроучвателни, хидроложки и сондажни 

ра боти; реализация на инвестиционни про-
ек ти, в т.ч. строителство, ремонт, под дръж-
ка, уп равление, стопанисване, про даж ба и 
от да ване под наем; 
zz Научно-изследователска и развойна дей-

ност; 
zz Производство и търговия със строителни 

ма те ри али, машини, съоръжения и обор уд-
ва не; 
zz Проучване и добив на строителни ма те ри-

али; 
zz Консултантски услуги; 
zz Транспортна и спедиторска дейност; 
zz Търговско представителство и посред ни чес-

тво; 
zz Хотелиерство, ресторантьорство; 
zz Обучение и преквалификация на работ ници 

и служители в строителството; посред ни-
чес ка дейност по информиране и наемане 
на работа. 

Ние, в Главболгарстрой, винаги сме имали яс ни 
стратегически приоритети и сме си по ста вяли 
ам бициозни цели за развитието на  ком па ния-
та. Нашият основен стремеж е да бъдем ли дер 
в предоставянето на най-добрите ком плек сни 
решения във всички фази от ре ал из аци ята на 
един строителен проект.
За да постигнем това следваме принципите 
на установената „Култура на Лидера“, която 
до при нася както за ефективността на нашия 
биз нес, така и за успешното реализиране на 
на шите приоритети и цели. Основният стре-
меж на всички нас в Главболгарстрой е да бъ-
дем сред най-добрите в това, което пра вим. 
За това и поддържаме и насърчаваме пред-
при емаческия дух в компанията  и постоянния 
стре меж за промяна и подобрение.
Ние, в Главболгарстрой, вярваме, че от реша-
ва що значение за постигане на лидерската ни 
по зиция, е сътрудничеството в дух на парт ньор-
ство.
Компанията е създадена през 1969 г. по между-
пра ви телствената спогодба „Нефт-желязо“ за 
из вършването на строителни работи на те ри то-
рия та на Русия. 
През 1971-72 г. се създават 13 нови строителни 
групи. 
През 1986 г. започва строителството на газо-
про вода „Ямбург – Западна граница“ и се 
съз да ват 10 тръста, от които 7 в Русия и 3 в 
Украйна. Построени са подземни хранилища за 
газ и нефт, компресорни станции и др. 
През 1991-92 г. са създадени нови тръстове в 
Русия, Казахстан и Украйна. 
През 1992-96 г. са изградени 6 градчета на обща 
стой ност повече от DEM 600 млн.
След 1994 г. Главболгарстрой работи на тери то-
рия та на Русия, Казахстан, Украйна, Германия и 
Бъл гария като главен изпълнител на жилищни, 
обществени, промишлени и инфраструктурни 
обекти. 
През 1997 г. Главболгарстрой беше трансфор-
ми рана в частно Акционерно Дружество, а през 
2005 г. – в холдингова структура. 

Днес, ресурсът на „Главболгарстрой“ включва 
490 човека, от които 160 ИТР и АУП, а работните 
езици са български, английски и руски.

„Главболгарстрой“ строи зад реализацията 
на редица знакови сгради, инфраструктурни 
обекти с национално значение, множество 
пречиствателни станции, ВиК проекти, ма щаб-

ни про мишлени проекти, множество проекти 
от енергийната инфраструктура.
Част от портфолиото на компанията са обекти 
като:

• Най-голямата мултифункционална зала в 
България – Арена Армеец;

• Лот 1, 2 и 3.3 на автомагистрала Струма;

• Транзитният газопровод за Турция;

• най-новите производства на „Биовет“ в 
Пещера и Разград;

• Посолствата на САЩ и Германия в София и 
много други.

„Главболгарстрой“ има Интегрирана система 
за управление, включваща стандартите:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.
Компанията членува в множество про фе си он-
ални сдружения и регистри, сред които:
• Камарата на строителите в България;
• Българска Търговско Промишлена Палата;
• Българо-Руска Търговско Промишлена 

Палата;
• Булатом;
• Централния професионален регистър на 

строителя по всички категории строежи, 
както следва: 

I. ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото 
строителство, прилежащата му 
инфраструктура, електронни съобщителни 
мрежи и съоръжения:
I .1 . строежи от първа до пета категория 

съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; 
Строежи по чл. 137, ал.1, т.1, буква 
„М”; т. 4, буква „E” и т. 5, буква „E”;

II. ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната 
инфраструктура:
II .1 . строежи от първа до четвърта 

категория съгласно чл. 5, ал. 4 от 
ПРВВЦПРС;

III. ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната 
инфраструктура:
III .1 . строежи от първа до пета категория 

съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

IV. ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от 
благоустройствената инфраструктура, 
хидро-техническото строителство и 
опазването на околната среда:
IV .1 . строежи от първа до пета категория 

съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

V. ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и 
монтажни работи:
V .1 . 43.11 Събаряне и разрушаване;
V .2 . 43.12 Земни работи;
V .3 . 43.13 Сондиране и пробиване;
V .4 . 43.99 Други специализирани 

строителни дейности, 
некласифицирани другаде.

Контакти:
 гр. София 1619, ул. „Дамяница“ 3-5

 02 915 18 58

 02 857 50 31

 gbs-sofia@gbs-sofia.com

 www.gbs-bg.com
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GLAVBOLGARSTROY JSC

Company governance:
Joint-stock company 

Headquarters: 
3-5 Damyanitsa Str., 1619 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Dobromir Stiliyanov - Chairman of the Manage-
ment Board
Maya Pencheva - Executive Director
Konstantin Kisev - Deputy Chairman of the Board 
of Directors and Executive Director
Valentin Ivanov - Member of the Management 
Board
Viktor Zorov - Member of the Management Board
Andrey Pepeldzhiyski - Member of the Manage-
ment Board
Iroslav Neichev - Member of the Management 
Board

Services profile:
|| Consultancy and project management;
|| Design and engineering services;
|| Construction and installation;
|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Design, construction, engineering; 
zz Repair works, reconstructions and rehabilita-

tion; 
zz Construction, repair and rehabilitation of roads 

and other infrastructural sites; 
zz Geo research, hydrological and drilling works; 
zz Realization of investment projects including 

construction, repair, maintenance, manage-
ment, household, sale and rent; 
zz Research and development; 
zz Manufacturing and wholesale in construction 

materials, machinery, facilities and equipment; 
zz Research and mining of building materials; 
zz Consulting services; 
zz Transport and forwarding activities; 
zz Commercial representation and intermedia-

tion; 
zz Hotels, restaurants; 
zz Training and requalification of workers and em-

ployees in construction; 
zz Intermediate information and employment ac-

tivities.

Part of the Company’s portfolio are sites such as:

• the largest multifunctional hall in Bulgaria – Are-
na Armeec;

• Lot 1, 2 and 3.3 of Struma Highway;

• the transit gas pipeline to Turkey;

• the latest Biovet production facilities in Peshtera 
and Razgrad;

• the US and German Embassies in Sofia and many 
more. 

The company is a member of numerous professional 
associations and registers, among them:

• The Bulgarian Construction Chamber;

• The Bulgarian Chamber of Commerce and  
Industry;

• The Bulgarian-Russian Chamber of Commerce 
and Industry;

• Bulatom;

• The Central Professional Register of the builder 
for all construction categories, according to the 
Rules for the order for entering and keeping of 
the Central Professional Register of the Builder, 
as follows:

I. FIRST GROUP: high-rise construction works, 
its adjacent infrastructure, electronic 
communications networks and facilities:
I .1 . Constructions from the first to the fifth 

category according to Art. 5, para. 4; 
Construction works under Art. 137, para 
1, item 1, letter “M”; item 4, letter “E” 
and item 5, letter “E“;

II. SECOND GROUP: construction of the 
transport infrastructure according to Art. 5, 
para. 1, item 2:
II .1 . constructions from the first to the 

fourth category according to Art. 5, 
para. 4;

III. THIRD GROUP: construction of the energy 
infrastructure according to Art. 5, para. 1, 
item 3:
III .1 . constructions from the first to the fifth 

category according to art. 5, para. 4;

IV. FOURTH GROUP: construction of the 
infrastructure, hydrotechnical construction 
and environmental protection according to 
art. 5, para. 1, item 4:
IV .1 . constructions from the first to the fifth 

category according to Art. 5, para. 4;

V. FIFTH GROUP: separate types of construction 
and assembly works:
V .1 . 43.11 Demolition and destruction;
V .2 . 43.12 Earthwork;
V .3 . 43.13 Drilling and punching;
V .4 . 43.99 Other specialized construction 

activities not elsewhere classified.

We, Glavbolgarstroy, have always set clear stra-
tegic priorities and ambitious targets for the com-
pany. Our mission is to be a leader in providing the 
best integrated solutions throughout the life cycles 
of construction projects – conceptualization, plan-
ning, estimation, design, construction, manage-
ment, operation and maintenance.

It is our guiding principle that every project should 
be implemented to the ultimate satisfaction of the 
client - within schedule, budget, and to the best 
quality and performance standards.

To this end, we have embraced the principles of 
“Leadership Culture”, which contributes both 
to the effectiveness of our business and the 
successful implementation of our corporate 
priorities and goals. The main goal of everyone 
in GBS is to be the best in what we do. That’s 
why we have supported and encouraged the 
entrepreneurial spirit and constant desire for 
improvement within the company. 

The company was established in 1969 by virtue 
of the so-called “Oil-Iron” Intergovernmental 
Agreement for construction works in Russia. 

In the period 1971-1972 another 13 construction 
groups were formed. 
In 1986, the construction of the “Yamburg – West-
ern Border” gas pipeline has started, followed by 
the set-up of 10 trust holdings, including 7 in Rus-
sia and 3 in Ukraine. This project included the con-
struction of underground gas and oil storage de-
pots, compressor stations, etc. 
In 1991-1992, new trust holdings were found in 
Russia, Kazakhstan and Ukraine. 
In the period 1992-96, six small towns were built 
up, worth over DEM 600 million in total.
Since 1994, Glavbolgarstroy has operated in Rus-
sia, Kazakhstan, Ukraine, Germany and Bulgaria as 
prime contractor for a number of residential, pub-
lic, industrial and infrastructure projects. 
In 1997, Glavbolgarstroy was transformed into a 
private joint-stock company and since 2005 it has 
been functioning as a holding structure. 

Today, Glavbolgarstroy’s resources include 
490 people, 160 of whom are technical and 
administrative staff, and the company works in 
Bulgarian, English and Russian languages.

Glavbolgarstroy has an Integrated Management 
System including ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 
and OHSAS 18001: 2007.

Glavbolgarstroy stands behind the implementation 
of a number of landmark buildings, nationally-
owned infrastructure, numerous wastewater 
treatment plants, water supply and sewerage 
projects, large-scale industrial projects, and many 
energy infrastructure projects. 

Leadership through excellence

Contacts:

 3-5 Damyanitsa Str., 1619 Sofia, Bulgaria

 +359 2 915 18 58

 +359 2 857 50 31

 gbs-sofia@gbs-sofia.com

 www.gbs-bg.com
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Анализи, управленски и проектантски решения  
за енергийната индустрия

„Джи Си Ар“ ЕООД

Форма на управление:
Еднолично дружество с ограничена отговор ност
Адрес на управление: 
гр. София 1618, ул. „Вихрен”, No. 10
Представители: 
Д-р инж. Богомил Манчев – Управител
Петър Манчев – Управител 

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;
|| Проектантски и конструкторски услуги;
|| Стрoителство и монтаж;
|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;
|| Опит в ядрени проекти в страни от Западна, 
Централна и Източна Европа, Централна и 
Източна Азия, Близкият изток и Африка.

Основни сфери на дейност:
zz Научно-изследователска, проучвателна, 

про ект антска, инженерингова и кон сул тант-
ска и дейност в областта на ен ер ге ти ка та; 
zz Технико-икономически оценки и анализи на 

енергийни обекти; 
zz Детерминистични и вероятностни анализи 

и оценки на безопасност на всички видове 
енер гийни обекти; 
zz Оценки и анализ на радиологичните по след-

ствия, включително радиационна защита; 
zz Рехабилитация, проектиране, доставка, 

из граж дане, пусково-наладъчни работи, 
пус кане в екс плоатация, експлоатация, тех-
ни ческа поддръжка и извеждане от екс пло-
ата ция на енергийни обекти;
zz Проектиране, доставка, изграждане, пус ко-

во-наладъчни работи, пускане в екс пло ата-
ция и техническа поддръжка на електро-
раз пре делителни мрежи високо, средно и 
нис ко напрежение;
zz Проектиране, доставка, изграждане, пус-

ково-наладъчни работи, пускане в екс пло-
ата ция и поддръжка в ЯЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, ВЕИ, 
ко генерация и други; 
zz Транспортно, промишлено, гражданско и 

хидро техническо строителство; 
zz Проучване, проектиране, изграждане, екс-

пло атиране, модернизация и поддръжка на 
хид роенергийни обекти; 
zz Изготвяне на експертизи и консултантски 

услуги в областта на енергетиката и др.

„Джи Си Ар“ ЕООД е основана през 1995г. 
като Дружество с ограничена отговорност с 
ос нователи „Риск Инженеринг” ООД и Gilbert 
Commonwealth International Ltd. - компания, 
соб ственост на българско и американско 
юри дически лица. През 2007 г. „Риск Ин же-
не ринг” АД придобива дяловете на Gilbert 
Commonwealth International Ltd. и дружеството 
се пререгистрира като Еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Джи Си Ар” ЕООД. 
През 2016 г. „Риск Инженеринг” АД прехвърля 
дру жествения капитал на Д-р инж. Богомил 
Манчев и той става едноличен собственик на 
капитала на дружеството. 
Стратегическата визия на „Джи Си Ар” ЕООД е 
да осигурява на своите клиенти високока чес-
тве ни инженерингови и консултантски услуги 
в областта на енергетиката и съпътстващата с 
нея сектори на икономиката, поддържайки не-
об ходимия ресурс от високо-квалифицирани 
спе циалисти и компетенции, отговарящи на 
най-съвременните вътрешни и международни 
стандарти. 

Главната цел на „Джи Си Ар” ЕООД при пре дос-
тавяне на своите услуги, е фокусирана в удо-
влетворяване на изискванията на Клиента, съ-
об разно с техните изисквания, изискванията на 
нормативната уредба и изискванията на меж-
ду народните стандарти. Това означава спаз ва-
не на принципите за: осигуряване приоритет на 
ка чеството в дейността си; внимателно про уч-
ва не на потребностите и очакванията на кли ен-
ти те и удовлетворяване в максимална сте пен 
на техните изисквания; насоченост към на ма-
ля ване на риска и възможните по след ствия от 
него, както за клиента, така и за из пъл ни теля на 
услугата. 

Основните дългосрочни цели на „Джи Си 
Ар“ ЕООД са: развиване на водещи по зи ции 
областта на ядрената енергетика, кон вен ци-
оналната ен ер ге тика и възобновяемите ен-
ер гийни из точ ни ци; по вишаване кон ку рен то-
спо соб ност та на фир мата чрез оптими зиране 
на факторите обу чение, качество на работа, 
експе дитивност, спаз ване на срокове и конку-
рентни цени; раз ви ване на открити взаимо-
отно шенията с дос тав чиците за гарантиране на 
високо качество на тяхната работа.

„Джи Си Ар” ЕООД разполага с постоянен пер-
со нал от 40 специалисти и експерти, както и 
въз можност за привличане на над 100 външни 
екс перти. Компанията обслужва своите кли ен-
ти на български, руски и английски.

Системата за управление на компанията 
включ ва сертифицирана система за управление 
на ка чеството по ISO 9001:2015 и SA 8000:2014
Референтни проекти:
• 1998-2008 г. Разработване съвместно с во-

де щи европейски компании на про гра ма за 
пъл номащабна модернизация на блокове 5 и 
6 с ВВЕР 1000 в АЕЦ „Козлодуй“, включително 
по вече от 237 нови проектни решения и по-
следващо участие в управлението на из пъл-
не нието на Програмата за мо дер ни за ция на 
АЕЦ „Козлодуй“ – блокове 5 и 6.

• 2005-2012 г. Съвместно с WorleyParsons, 
Архитект-Инженер по проекта за АЕЦ 
„Белене“, включително: избор на пло щад-
ка, разработване на техническо за да ние за 
бъдещата централа, подготовка на тръж-
ната документация за избор на гла вен из-
пълнител, оценка на постъпилите пред ло-
жения и избор на изпълнител, пре глед на 
тех ническия проект и контрол на пред ва ри-
тел ните дейности преди началото на из граж-
да не.

• 2012-2014 г. Избор на площадка за изграж-
дане на нова мощност (Блок 7) на АЕЦ 
„Козлодуй“.

• 2013-2018 г. Участие в разработването и 
изпъл нението на комплексна програма за 
удъл жаване на експлоатационния ресурс на 
бло кове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ с 30 години.

• 2007-2010 г. Проектиране и изграждане 
на хранилище за сухо съхранение на от-
ра бо тено ядрено гориво (ХССОЯГ), на АЕЦ 
„Козлодуй“.

• 2010-2014 г. Усъвършенстване на реакторния 
мо дел и на термохидравличния модел на 
вто ри контур за пълно-мащабния симулатор 
на Блок 6 на АЕЦ „Козлодуй.

• 2008-2012 г. Изграждане, доставка и мон таж 
на съоръжение и оборудване на серо очис-
тва ща инсталация на блокове 5 и 6 на ТЕЦ 
„Марица изток 2” ЕАД. 

• 2010-2011 г. Проектиране, демонтаж, мон-
таж, изпитания и въвеждане в експлоатация 
на генератор ТВВ-220Е-230MW на ТГ-8, „ТЕЦ 
Марица Изток-2“ ЕАД.

• 2018-2019 г. Инженерни услуги за на АЕЦ 
„Гьозген”, Швейцария, включително срав-
ни телен анализ между концепциите на без-
опас ност на ВЕЕР технологии с реактори тре-
то поколение, термохидравлични анализи и 
ан ализи за обосноваване на безопасността.

• От 2019 г. Консултантски услуги  по Проект 
за изграждане на АЕЦ „Ел Дабаа“ в Египет 
вклю чително оценка на технически проект, 
САР, ВАБ и обучение на инженерен персонал 
(възложител WorleyParsons). 

• От 2019 г. Модернизация на турбинен агрегат 
ТГ3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ 
София Изток. 

Контакти:
 гр. София 1618, ул. „Вихрен”, №10

 Петър Манчев

 info@gcr.bg

 www.gcr.bg

Анализи, управленски
и проектантски решения
за енергийната индустрия
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GCR Ltd.

Company governance:
Private limited liability company 
Headquarters: 
10 Vihren Str., 1618 Sofia, Bulgaria
Managing authority: 
Dr. Eng. Bogomil Manchev – Managing Director
Petar Manchev – Managing Director

Services profile:
|| Consultancy and project management;
|| Design and engineering services;
|| Construction and installation;
|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;
|| Experience in nuclear projects in countries 
from Western, Central and Eastern Europe, 
Central and East Asia, Middle East and Africa.

Main business areas:
zz Scientific research, investigation, design, en-

gineering and consultancy and activity in the 
field of energy; 
zz Technical and economic assessments and 

analyses of energy sites; 
zz Deterministic and probabilistic analyses and 

safety assessments of all types of energy sites; 
zz Assessments and analysis of radiological conse-

quences, including radiation protection; 
zz Rehabilitation, design, delivery, construction, 

check out and start up, commissioning, opera-
tion, maintenance and decommissioning of en-
ergy sites; 
zz Design, supply, construction, check out and 

start up, commissioning and maintenance of 
high, medium and low voltage distribution net-
works; 
zz Design, delivery, construction, check out and 

start up, commissioning and maintenance of 
NPP, TPP, HPP, RES, co-generation, etc.; 
zz Transport, industrial, civil and hydraulic engi-

neering; 
zz Exploration, design, construction, operation, 

modernization and maintenance of hydropow-
er facilities; 
zz Expertise and consultancy services in the field 

of energy; 
zz Training and transfer of know-how in the field 

of energy; 
zz Development and implementation of projects 

related to environmental and waste manage-
ment, environmental impact assessment.

Reference projects:

• 1998-2008 Development jointly with leading Eu-
ropean companies of a program for a full-scale 
modernization of WWER 1000 Units 5 and 6 of 
the Kozloduy NPP including more than 237 new 
design solutions and subsequent participation in 
the management of the implementation of the 
NPP Kozloduy Modernization Program - Units 5 
and 6.

• 2005-2012 Together with Worley Parsons, 
Architect-Engineer to the National Electric 
Company under the Belene NPP Project includ-
ing site selection, development of Terms of 
Refe rence for the future plant, preparation of 
ten der documentation for the selection of an 
EPC contractor, evaluation of bids received and 
selec tion of a contractor, review of the Technical 
Design and control of preliminary activities prior 
to the commencement of construction.

• 2012-2014 Site selection for the construction of 
a new build (Unit 7) at the Kozloduy NPP.

• 2013-2018 Participation in the development and 
implementation of a comprehensive program 
for the extension of the service life of Units 5 
and 6 of the Kozloduy NPP by 30 years.

• 2007-2010 Design and construction of Spent 
Fuel Dry Storage Facility (SFDSF), at Kozloduy 
NPP.

• 2010-2014 Improvement of the reactor model 
and of the secondary circuit thermo-hydraulic 
model  for the full-scale simulator of Unit 6 of 
the Kozloduy NPP.

• 2008-2012 Construction, supply and installation 
of facilities and equipment for the desulphuriza-
tion plant of Units 5 and 6 of Maritza East 2 TPP 
EAD. 

• 2005-2009 Assessment of the compliance of the 
investment project with essential requirements, 
construction supervision and issue of permits 
for use. Consulting and engineering services in 
accordance with FIDIC requirements for the pro-
ject “Rehabilitation of Units 1-6 at the Maritza 
East 2 TPP.

• 2010-2011 Design, dismantling, installation, 
testing and commissioning of generator ТВВ-
220Е-230MW on ТG-8, Maritza East-2 TPP EAD.

• 2018-2019 Engineering services for Gösgen NPP, 
Switzerland including comparative analysis of 
the safety concepts of WWER technologies with 
third generation reactors, thermohydraulic and 
safety analysis.

• 2019- Provision of consulting services for the El 
Dabaa NPP Construction Project in Egypt, evalu-
ation of Technical Design, SAR, PSA and training 
of engineering personnel (Employer - Worley 
Parsons). 

• 2019- Construction of a system for measuring 
the volumetric concentration of gases in the 
Containment of Unit 5 and 6, Kozloduy NPP.

• 2019- Modernization of TG3 Turbine Unit with a 
new counter-pressure turbine at the Sofia Iztok 
TPP, Toplofikatsia Sofia EAD.

GCR Ltd. was founded in 1995 as a Limited Liabil-
ity Company with the founders of Risk Engineering 
Ltd. and Gilbert Commonwealth International Ltd. 
as a fully independent company owned by Bulgar-
ian and American legal entities. In 2007, Risk Engi-
neering Ltd. acquired the shares of Gilbert Com-
monwealth International Ltd. and the company 
re-registered as a Limited Liability Company GCR 
Ltd. In 2016, Risk Engineering Ltd. transferred the 
company capital to Dr. Eng. Bogomil Manchev and 
he became the sole owner of the capital of the 
company. 

The strategic vision of GCR Ltd. is to provide its 
customers with high-quality engineering and 
consulting services in the power engineering and 
related sectors of the economy, maintaining the 
necessary resources of highly qualified specialists 
and competencies, meeting the needs of current 
domestic and international standards. 

The most important goal of GCR Ltd. in the provi-
sion of its services is to satisfy the requirements 
of its Clients, regulatory requirements and the re-
quirements of international standards. This means 
adhering to the principles of: ensuring priority of 
quality in its activities; careful consideration of 
the needs and expectations of customers and sat-
isfaction of their requirements to the maximum 
extent; focus on reducing the risk and its potential 
consequences, both for the client and the service 
provider. 

Long term main goals of GCR Ltd. are to develop 
leading positions in the field of nuclear energy, 
conventional energy and renewable energy; im-
proving the competitiveness of the company by 
optimizing training, quality of work, efficiency, 
compliance with deadlines and competitive prices; 
developing open relationships with suppliers to en-
sure the high quality of their work.

GCR Ltd. employs 40 permanent specialists and 
experts and has resources to involve over 100 ex-
ternal experts. The company serves its clients in 
Bulgarian, Russian and English.

The management system of the company includes 
a certified quality management system according 
to ISO 9001: 2015 and SA8000: 2014.

Analyses, management and design solutions for the energy industry

Contacts:

 10 Vihren Str., 1618 Sofia, Bulgaria

 Petar Manchev

 info@gcr.bg

 www.gcr.bg
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„ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ 
ХОЛДИНГ” АД

Холдингът е създаден през 1969 г. с регис три-
ра нето на ком панията Центра лизиран енерго-
ре монт и автоматика (ЦЕРА). През 1974 г. 
е пре образувана в сто пан ско об ед ине ние 
„Ен ер горемонт“. От 1974 до 1994 г. в струк ту-
ра та на дър жав ното обеди нение се съз да ват 
на прав ления „Енерго ремонт Гълъ бо во“, 
„Енерго ремонт Варна“, „Енерго ремонт София“, 
„Енерго ремонт Бобов дол“, „Енерго ремонт 
Русе“, „Енерго ремонт Кресна“, „Атом енерго-
ре монт Козлодуй“ и ЦЕРБ София. През 1995 г. 
е съз даден „Енерго ремонт холдинг“ ЕАД. Той 
обе динява дружествата „Техенерго“, „Енерго-
ре монт-Бобов дол“, „Енергоремонт – Варна“, 
„Ен ерго ремонт Русе“, „Тотема“. 
От 2003 г. „Енергоремонт холдинг“ АД и „Ен-
ерго ремонт Бобов дол“ АД са публични ком па-
нии, чиито акции се търгуват на Българска фон-
до ва борса. 
През 2004 г. се създават „Енергоремонт – Рад-
нево“ и „Енергоремонт-Козлодуй“
През август на 2017 година, регистрираната в 
Холандия Дитсманн Н.В., придоби 97,5% от ак-
ции те на „Енергоремонт Холдинг“ АД. През 
декем ври същата година името на „Енерго ре-
монт Холдинг“ АД е променено на „Дитсманн 
Енерго ремонт Холдинг“ АД. От юни 2018 годи-
на дружеството е свалено от Българска фон до-
ва борса след успешно реализирано тър го во 
пред ложение към миноритарните ак ци оне ри. 

Днес, „Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД 
при тежава производствени и ремонтни бази 
със застроена площ от над 60 000 m², подемна, 
монтажна и транспортна техника. 
В дружеството работят над 1000 инженери, 
евроинженери, конструктори, монтажници и 
заварчици.
„Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД има 
оперативни центрове в:
• Бургас;
• Раднево;
• Варна;
• Козлодуй.

Системата за управление в „Дитсманн Енерго-
ре монт Холдинг“ АД включва следните сер ти-
фикати и удостоверения:
• ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 /  

ISO 45001:2018; Lloyd’s Register;
• ISO 8000:2014;  Lloyd’s Register;
• EN ISO 3824-2:2005; DVS Zert;
• EN 1090-1:2009;+ A1:2011; DVS Zert;
• EN 1090-2 EXC 4; DVS Zert;
• Сертификат от Държавна агенция за метро-

ло гичен и технически надзор;
• Удостоверения от Строителната камара от I 

до V група.

Визията на дружеството е основана на разби-
ра нето, че светът се нуждае от енер гия. Гло-
бал ното търсене на енергия ще про дъл жа ва да 
нараства в обозримото бъдеще. За по срещане 
на бъдещите нужди ще са не об хо ди ми всички 
форми на енергия – кон вен ци он ал на, като въ-
гле въдородна или ядрена, така и не кон вен ци-
онална, като вятърна и слънчева.
Устойчивата ефективност на поддръжката за 
енергийната промишленост е задължително 
изискване за екологосъобразна и безопасна 
работа на съоръженията.
„Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД е во де-
щият независим специалист по екс пло ата ция и 
под дръжка, техническо обслужване и ин спек-
ти ране на съоръжения за непрекъснато про из-
вод ство в нефтената и газовата про миш ле ност, 
конвенционалната и ядрената енер ге ти ка, и 
мин ната индустрия.

Клиенти на „Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД:
• Ядрен сектор: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
• Индустрия: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, 

„Солвей соди“ АД, „Aгрополихим“ АД и др.
• Топлоелектрически централи: „ТЕЦ Марица 

Изток 2“ ЕАД, „ТЕЦ Варна“ ЕАД, „ТЕЦ Контур-
Глобал Марица Изток 3“ АД, „ТЕЦ Марица 
Изток 1“ ЕООД и др.

• Минен сектор: „Мини Марица изток“ ЕАД, 
„Аурубис“ АД, „Асарел Медет“ АД, „Фамур-
Бъл гарска енергетика“ АД и др.

• Ел. инфраструктура: Национална компания 
железопътна инфраструктура, ЕСО, 
Метрополитен и др.

Референтен опит
Холдингът е осъществил планови ремонти на 5 
и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ремонти в „ТЕЦ 
Варна“ ЕАД, изграждане на сероочистващите 
ин сталации на пети и шести блок на „ТЕЦ Ма-
рица Изток 2“ ЕАД, екологични проекти във 
въг лищни централи, ремонт и модернизация 
на силови и тягови подстанции на Национална 
ком пания „Железопътна инфраструктура“, как-
то и във втора фаза на реконструкцията и елек-
три фикацията на ж.п. линията Пловдив-Сви лен-
град в отсечката Първомай-Свиленград. 
Той участва в строителството на ТЕЦ „AES Гъ-
лъ бово“, изграждане на втори ме тро диа ме тър 
на софийското метро в участъка „Обеля“ – бул. 
„Ломско шосе“ – Пътен възел „Надежда“, „Лук-
ойл Нефтохим Бургас“ АД - Реконструкция и 
ремонт на съществуваща тръбопроводна ин-
фра структура и оборудване, строителство на 
нова пещ П101 и котел-утализатор.
Холдингът е осъществил собствена инвестиция 
за изграждане на три малки водни централи 
в Република Македония. Изпълнил е проекти 
за рехабилитация на енергийни мощности в 
Косово, Гърция и Република Македония.

Контакти:
 гр. София 1408, ул. Димитър Манов №10 

Административна сграда

 02 813 35 77

 02 813 35 06

 Sofia_Office@dietsmann.com

 www.dietsmann.com

Форма на управление:
Акционерно дружество 
Адрес на управление: 
гр. София 1408, ул. Димитър Манов №10
Представители: 
Александър Амаури – Изпълнителен Директор
Франсоа Еван Жаверзак – Изпълнителен 
Директор

Профил на услугите:
|| Строителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Нашите дейности:
zz Лидери в България в договори за пълен 

Инжененеринг и поддръжка;

zz Ремонти;

zz Модернизации;

zz Производство на стоманени конструкции;

zz Услуги по поддръжка.

Нашите възможности:
zz Механически работи;

zz Повдигателни съоръжения;

zz Заваръчни работи;

zz Скелета;

zz Тръбопръводи;

zz Електрически работи.
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Dietsmann Energoremont 
Holding JSC

Company governance:
Joint-stock company 

Headquarters: 
10 Dimitar Manov Str., Administrative Building
1408 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Alexander Amauri – Executive Director
Francois Evan Zhaverzak – Executive Director

Services profile:
|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Our Activities:
zz Leader in Bulgaria for EPCM contracts;

zz Repairs;

zz Rehabilitation;

zz Steal structure manufacturing;

zz Maintenance activities.

Our capacity:
zz Mechanical activities;

zz Lifting equipment;

zz Welding works;

zz Scaffolding;

zz Industrial pipelines;

zz Electrical activities.

The company’s vision is based on the understand-
ing that the world needs energy. Global energy 
demand will continue to grow in the foreseeable 
future. All forms of energy, conventional, such as 
hydrocarbon or nuclear, as well as unconventional, 
such as wind and solar, will be required to meet fu-
ture needs.
Sustainable maintenance efficiency for the energy 
industry is a mandatory requirement for environ-
mentally friendly and safe operation of facilities.
Dietsmann Energoremont Holding AD is a lead-
ing independent specialist in the operation and 
maintenance, technical services and inspection of 
continuous production facilities in the oil and gas, 
conventional and nuclear power, and mining indus-
tries.

Dietsmann Energoremont Holding AD’s clients in-
clude:

• Nuclear: “NPP Kozloduy” EAD.

• Industry: “LUKOIL Neftohim Burgas“ AD, “Solvey 
sodi” AD, “Agropolychim” AD, etc.

• Thermal Power Plants: “TPP Maritsa East 2” 
EAD, “TPP Varna” EAD, “TPP Contour Global 
Maritsa East 3” AD, “TPP Maritsa East 1” EOOD

• Mining: “Mining Mini Maritsa East “ EAD, 
“Aurubis“ AD, ”Asarel Medet“ AD, “Famur - 
Bulgarian Energy” AD

• Electrical Power Infrastructure: Republic of Bul-
garia’s national railway infrastructure company, 
Republic of Bulgaria’s Electricity system opera-
tor, Metropolitan Sofia

Referent experience:

The Holding has carried out annual planned repairs 
of Units 5 and 6 of Kozloduy NPP, repairs in Varna 
TPP, construction of desulphurization installations 
of the fifth and sixth units of TPP Maritza East 2, 
environmental projects in coal plants, repair and 
modernization of power and traction substations 
of the National Railway Infrastructure Company, 
as well as in the second phase of the reconstruc-
tion and electrification of the railway line - Plovdiv-
Svilengrad in the Parvomay-Svilengrad section. He 
is involved in the construction of the AES Galabovo 
TPP, the construction of a second metro-diameter 
of the Sofia metro at the section Obelya - Lomsko 
Shosse Blvd. - Nadezhda Road Node. Also the Hold-
ing has executed the following contracts for “LU-
KOIL Neftohim Burgas” AD: “Reconstruction and 
repair of existing pipeline infrastructure and equip-
ment”, “Construction of new Heater P-101 and 
Waste Heat Boiler.
The Holding has implemented its own investment 
for the construction of three small hydropower 
plants in the Republic of Macedonia and has exe-
cuted different project for rehabilitation of Power 
Plants in Kosovo, Greece and the Republic of Ma-
ce donia.

The holding company was established in 1969 
with the registration of the company Central-
ized Energy Repairs and Automation (CERA). In 
1974 it was transformed into the economic asso-
ciation “Energoremont”. From 1974 to 1994 the 
structure of the state union created directions 
Energoremont Galabovo, Energoremont Varna, 
Energoremont Sofia, Energoremont Bobov Dol, 
Energoremont Rousse, Energoremont Kresna, 
Atomenergoremont Kozloduy and CERB Sofia. En-
ergoremont Holding EAD was established in 1995. 
It unites the companies Tehenergo, Energoremont-
Bobov dol, Energoremont - Varna, Energoremont 
Ruse, Totema.
Since 2003, Energoremont Holding AD and En-
ergoremont Bobov Dol AD are public companies 
whose shares are traded on the Bulgarian Stock 
Exchange.
In 2004, Energoremont-Radnevo and Energore-
mont-Kozloduy were established.
In August 2017, registered in the Netherlands 
Dietsmann NV. acquired 97.5% of the shares of 
Energoremont Holding AD. In December of that 
year, the name of Energoremont Holding AD was 
changed to Dietsmann Energoremont Holding AD. 
Since June 2018, the company has been removed 
from the Bulgarian Stock Exchange after a success-
ful bid for minority shareholders.

Today, Dietsmann Energoremont Holding AD owns 
production and repair facilities with a built-up 
area of over 60,000 m², lifting, assembly and trans-
port equipment.

The company employs more than 1000 engineers, 
euro engineers, constructors, installers and weld-
ers .
Dietsmann Energoremont Holding AD has opera-
tional centers in:

• Burgas;

• Radnevo;

• Varna;

• Kozloduy.

The management system at Dietsmann Energore-
mont Holding AD includes the following certifi-
cates:

• ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 /  
ISO 45001:2018; Lloyd’s Register;

• ISO 8000:2014;  Lloyd’s Register;

• EN ISO 3824-2:2005; DVS Zert;

• EN 1090-1:2009;+ A1:2011; DVS Zert;

• EN 1090-2 EXC 4 DVS; Zert;

• Certificate from the Republic of Bulgaria’s State 
Agency for metrological and technical supervi-
sion;

• Certificates from the Construction Chamber 
from I to V group.

Maintaining Energy

Contacts:

 10 Dimitar Manov Str., Administrative Building 
1408 Sofia, Bulgaria

 +359 2 813 35 77

 +359 2 813 35 06

 Sofia_Office@dietsmann.com

 www.dietsmann.com
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С грижа за бъдещето

ДП „РАДИОАКТИВНИ 
ОТПАДЪЦИ”

Форма на управление:
Юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от 
Търговския закон, образувано на основание чл. 
78, ал. 1 от Закона за безопасно използване на 
ядрената енергия (ЗБИЯЕ)
Адрес на управление: 
Главно управление в гр. София и спе ци али зи ра-
ни поделения в страната:
• СП „Постоянно хранилище за радиоактивни 

отпадъци – Нови хан“
• СП „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“
• СП „Извеждане от експлоатация 1-4 блок“
• СП „Национално хранилище за радиоактивни 

отпадъци“
Управителни Органи: 
• Министър на енергетиката
• Управителен съвет на ДП РАО
• Изпълнителен директор

Основни сфери на дейност:
zz ДП РАО е национален оператор по управ-

ле ние на радиоактивните отпадъци из вън 
обек тите, в които те се генерират, в съ от вет-
ствие с Националната стратегия за уп рав ле-
ние на ОЯГ и РАО и с добрите меж ду на род ни 
прак тики.
zz Основната дейност е свързана със съ би ра-

не то, манипулирането, предва ри телната об-
ра бот ка, преработката, кон ди ци они ра нето, 
съ хра няването и погребването на ра дио ак-
тив ните отпадъци, включително из веж да не-
то от експлоатация на съоръ же ния та за уп-
ра вле ние на РАО.

Други сфери на дейност:
zz Изграждане, експлоатация, рехабилитация 

и реконструкция на съоръжения за управ ле-
ние на радиоактивни отпадъци; 
zz Извършване на превоз на радиоактивни от-

па дъци извън площадката на съответното 
ядрено съоръжение;
zz Извеждане от експлоатация на ядрени 

съоръ жения.

Държавно предприятие „Радиоактивни 
отпадъци” (ДП РАО) е създадено на 1 януари 
2004 г. с решение на българското правителство 
на основание на Закона за безопасно изпол-
зва не на ядрената енергия. На 8 юни 2004 г. е  
съдебната регистрация на Предприятието. От 
2008 г. е прието тази дата да се отбелязва като 
офи ци ален празник на ДП РАО.
Предприятието е създадено от българската 
дър жава с цел безопасно управление на радио-
ак тивните отпадъци, генерирани на тери то рия-
та на България от АЕЦ и от ядрените при ло же-
ния в медицината, промишлеността, науката и 
об разованието.

Стремежът на ДП РАО в дългосрочен план е да 
бъде динамична, отговорна и адаптивна орга-
ни зация, която изпълнява мандата на общес-
тво то за безопасно управление на РАО, за за-
щи та на населението и околната среда, сега и С 
ГРИЖА ЗА БЪДЕЩЕТО.

СП „РАО – Козлодуй“ – В структурата на 
Предприятието първо се създава спе ци али-
зираното поделение в Козлодуй, което включ-
ва цех за преработка и кондициониране на РАО, 
по лу чени от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй”, 
и склад за временното им съхранение. 
СП „ПХ РАО – Нови хан“ – През 2006 г. като спе-
циализирано поделение към ДП РАО се при-
съед инява Постоянното хранилище край с. 
Нови хан, което до този момент се е сто па нис-
вало от Ин ститута за ядрени изслед вания и яд-
ре на ен ер гетика при Българската академия на 
на уки те. 
СП „ИЕ – 1-4 блок“ – От края на 2008 г. започва 
структурирането на трето специализирано по-
де ление, чиято първоначална задача е гри жата 
за спрените 1-ви и 2-ри блок на атомната цен-
тра ла като съоръжения за управление на РАО, 
кои то впоследствие подлежат на извеж да-
не от експлоатация. В началото на 2013 г. към 
поделението са присъединени 3 и 4 блок. 
СП „НХ РАО“ – На 1 ноември 2012 г. официално 
е регистрирано четвъртото специализирано 
поде ление в рамките на ДП РАО – Национално 
хранилище за радиоактивни отпадъци.
В ДП РАО постоянно са ангажирани около 1010 
служители.
За осъществяване на дейността си ДП РАО 
раз полага с всички необходими лицензии и 
разре шения, издадени от Агенцията за ядрено 
регу лиране. Предприятието има лицензии за 
екс плоатация на ядрено съоръжение за уп-
рав ление на радиоактивни отпадъци чрез 
спе циализираното поделение „РАО – Козло-
дуй” и чрез специализираното поделение „ПХ 
РАО – Нови хан”, както и лицензия за превоз 
на радио активни вещества. ДП РАО притежава 
и лицен зии за извеждане от експлоатация на 
1-2 и на 3-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” – чрез 
специ ализирано поделение „Извеждане от екс-
пло атация 1-4 блок”.

В ДП РАО е въведена интегрирана система за 
управление в съответствие с  изискванията на 
следните стандарти:

• IAEA GSR Part 2 – „Лидерство и управление 
за безопасност. Основни изисквания по 
безопасност, 2016 г.” 

• ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001

Интегрираната система за управление е в не-
пре къснат процес на подобрение и усъвър шен-
ства не.
От 2018 г. към ДП РАО функционира акре ди ти-
ран Орган за контрол от вида „С“ – „Осво бож-
да ване от регулаторен контрол“.

Ключови проекти:

Национално хранилище за РАО
С решение на Министерския съвет на Р Бъл га-
рия № 683 от 25 юли 2005 г. на ДП РАО е въз ло-
жено изграждането на Национално хра ни ли ще 
за ниско- и средноактивни радио ак тив ни от па-
дъци (НХ РАО).
През 2011 г. са проведени срещи за обществено 
об съждане на Доклада за оценка на въздей-
стви ето върху околната среда на НХ РАО.
През 2015 г. ДП РАО провежда серия от срещи 
за об щес твено обсъждане на актуализирания 
До клад за оценка на въздействието върху окол-
на та среда на НХ РАО.
На 29 август 2017 г. оф иц иал но стартира изграж-
дането на На ци он ал но хра нилище за ниско- и 
средно ак тив ни ра дио ак тив ни отпадъци.

Програма по извеждане от експлоатация на 
1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“

На 22 юни 2011 г. е извършена първата опе ра-
ция по реален демонтаж в Машинна зала на 1-4 
блок. На 3 септември 2019 г. е отчетен финалът 
на първия етап от Програмата за извеждане от 
екс плоатация на спрените ядрени мощности – 
100% демонтаж на оборудването в Машинна 
зала. От края на 2018 г. се извършват дейности 
по демонтаж в Контролираната зона на 1-4 
блок. Срокът, предвиден за приключване на 
Про грамата, е 2030 г. и процесът се развива по 
планирания график.

На 6 март 2018 г. е въведен в експлоатация Цех 
за намаляване на размерите и дезактивация 
(ЦНРД) на материалите от извеждането от екс-
плоатация. В ЦНРД са монтирани съоръ жения 
за механична, химична и електро хи мична де-
зак тивация на материалите от демон ти ра но то 
оборудване на блокове 1-4 на АЕЦ „Коз ло дуй”.

На 12 ноември 2018 г. стартира първата 20-сед-
мич на оперативна експлоатационна кам пания 
на Съоръжение за плазмено изга ряне (СПИ). 
Ин сталацията е изградена от между народен 
кон сорциум. В съоръжението се преработват 
ниско- и средноактивни РАО с го лям ко ефи ци-
ент на намаляване на обема. Годиш ният ка па-
ци тет на СПИ е 250 тона.

Контакти:
 1797 гр. София 

Бул. Г. М. Димитров 52A, ет. 6
 02 903 51 00 

0973 800 96

 02 962 50 78

 Infocenter@dprao.bg

 www.dprao.bg
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STATE ENTERPRISE  
RADIOACTIVE WASTE

Company governance:
State Enterprise Radioactive Waste (SERAW) is a 
legal entity within the meaning of Article 62, (para-
graph 3) of the Commerce Act, established pursu-
ant to Article 78, paragraph 1 of the Safe Use of 
Nuclear Energy Act. 

Headquarters: 
Head Office in Sofia and Specialized Divisions in the 
country:

• Specialized Division Permanent Repository for 
Radioactive Waste – Novi Han

• Specialized Division Radioactive Waste – Ko-
zloduy

• Specialized Division Decommissioning of Units 
1-4

• Specialized Division National Disposal Facility

Managing authority: 
• The Minister of Energy

• The Management Board of State Enterprise 
Radioactive Waste

• The Executive Director

Main business areas:
zz SERAW is a national operator for management 

of radioactive waste off the sites where such 
waste is generated, in compliance with the Na-
tional Strategy for SF and RAW Management 
and with the good international practices. 

zz The core activities include: collection, handling, 
preliminary treatment, processing, condition-
ing, storage and disposal of radioactive waste, 
including decommissioning of the RAW man-
agement facilities.

Other business areas:
zz Construction, operation, modernization and re-

construction of RAW management facilities; 

zz Transportation of radioactive waste outside the 
site of the respective nuclear facility;

zz Decommissioning of nuclear facilities.

SERAW has implemented an Integrated Manage-
ment System in compliance with the requirements 
of the following standards:

• IAEA GSR Part 2 – Leadership and Management 
for Safety. General Safety Requirements, 2016;

• ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001.

The Integrated Management System is improved 
and refined on a continuous basis.
A Type C Inspection Body RELEASE FROM REGU-
LATORY CONTROL has been functioning at SERAW 
since 2018.

Key Projects:

National Disposal Facility
By a Council of Ministers’ Decision No. 683 dated 
25 July 2005, SERAW was entrusted with the con-
struction of a National Disposal Facility for Low- 
and Intermediate-level Radioactive Waste (NDF).
In 2011, public hearing meetings were held to dis-
cuss the Environmental Impact Assessment Report 
(EIA Report) for the National Disposal Facility for 
Low- and Intermediate-level Radioactive Waste 
(NDF).
In 2015, State Enterprise Radioactive Waste held a 
series of public consultation meetings on the up-
dated EIA Report for the National Disposal Facility. 
On 29 August 2017, SERAW officially started con-
struction of the National Disposal Facility for Low- 
and Intermediate-level Radioactive Waste (NDF).

Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Prog-
ramme

On 22 June 2011, the first real dismantling opera-
tions in the Turbine Hall of Units 1 to 4 were car-
ried out. On 3 September 2019, completion of the 
first stage of the Decommissioning Programme for 
the shutdown units was reported – Turbine Hall 
equipment fully dismantled at 100%. Dismantling 
activities in the Controlled Area of Units 1-4 have 
been carried out since the end of 2018.The dead-
line for completion of the Decommissioning Pro-
gramme is set to 2030, and currently the process is 
progressing as per schedule.

On 6 March 2018, a Size Reduction and Decon-
tamination Workshop (SRDW) for materials from 
the decommissioning was commissioned. Plant 
and equipment for mechanical, chemical and elec-
trochemical decontamination of materials from 
the equipment dismantled from Kozloduy NPP 
Units 1 to 4 are installed in the SRDW.

On 12 November 2018, the first 20-week opera-
tional campaign of a Plasma Melting Facility (PMF) 
commenced. The facility was built by an interna-
tional consortium. It processes low- and interme-
diate-level RAW with a large Volume Reduction 
Factor (VRF). The annual throughput of the PMF is 
250 tonnes.

State Enterprise Radioactive Waste (SERAW) was 
established on 1 January 2004 pursuant to a de-
cision of the Bulgarian Government based on the 
Safe Use of Nuclear Energy Act. The court registra-
tion of the Enterprise is dated 8 June 2004. Since 
2008, this date has been celebrated as the official 
SERAW’s day.
SERAW was established by the Bulgarian state with 
the aim of ensuring safe management of radioac-
tive waste generated on the territory of Bulgaria 
by the nuclear power plants and nuclear applica-
tions in medicine, industry, science and education.

SERAW’s aim in the long-term is to be a dynamic, 
responsible and flexible organization, which fulfils 
the requirements of the society for safe manage-
ment of radioactive waste, protection of the popu-
lation and environment, and now WITH CARE FOR 
THE FUTURE.

Specialized Division Radioactive Waste – Kozlo-
duy is the first Specialized Division esta bli shed 
within SERAW’s organisa tional struc ture, which 
inclu des a RAW processing plant for RAW gene-
rated from Kozloduy NPP opera tions and a storage 
faci lity for their interim storage.

Specialized Division Permanent Repository for 
Radioactive Waste – Novi Han – The permanent 
repository near the village of Novi Han was in-
corporated as Specialized Division into SERAW’s 
organisational structure in 2006, which until then 
was managed by the Institute for Nuclear Research 
and Nuclear Energy at the Bulgarian Academy of 
Sciences.

Specialized Division Decommissioning of Units 
1-4 – The establishment of the third Specialized Di-
vision began at the end of 2008 with the initial task 
of managing the shutdown Units 1 and 2 of the Nu-
clear Power Plant as RAW management facilities, 
which are subsequently subject to decommission-
ing.  Units 3 and 4 were transferred to the Division 
at the beginning of 2013. 

Specialized Division National Disposal Facility  – 
The fourth Specialized Division within SERAW was 
officially registered on 1 November 2012.

SERAW permanently employs about 1010 employ-
ees.

For the purpose of carrying out its activities, 
SERAW has obtained all the required licenses and 
permits issued by the Nuclear Regulatory Agency.
The Enterprise has been granted Licenses to oper-
ate a nuclear facility for radioactive waste manage-
ment through Specialized Division RAW – Kozloduy 
and through Specialized Division PRRAW – Novi 
Han, as well as a License for transportation of ra-
dioactive substances. SERAW has also been gran-
ted Licenses for decommissioning of Kozloduy NPP 
Units 1-2 and Units 3-4 – through the Specialized 
Division Decommissioning of Units 1-4.

With care for the future

Contacts:
 52A G.M. Dimitrov Bld., fl. 6 

1797 Sofia, Bulgaria
 +359 2 903 51 00 

+359 973 800 96

 +359 2 962 50 78

 Infocenter@dprao.bg

 www.dprao.bg
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„Евро Лигал Груп“ ООД

Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност

Адрес на управление: 
град София 1463, ул. „Хан Аспарух“ № 33

Представители: 
Румен Манолов – Управител 

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
Бъл гария.

Основни сфери на дейност:
zz Консултации и юридически услуги;

zz Специфични консултации и юридически ус-
лу ги свързани с регулаторни режими по За-
ко на за безопасно използване на яд ре на та 
енергия и Закона за енергетиката; 

zz Изготвяне на договори, свързани с реали за-
ция та на енергийни и инфраструктурни про-
ек ти;

zz Консултации относно подготовка и участие в 
об щес тве ни поръчки, концесионни и други 
тръж ни процедури;

zz Консултации относно прилагане на бъл гар-
ско то да нъч но законодателство, вклю чи тел-
но прила га не на СИДДО;

zz Правни услуги и съдействие по трудови въп-
ро си и процедури по получаване на раз ре-
ше ния за работа на чужденци в Р България.

„Евро Лигал Груп“ ООД е правна фирма, учре-
де на през 2001 г., предоставяща всеобхватни, 
правни и консултантски услуги, както на бъл-
гар ски, така и на чуждестранни клиенти. Дру-
жес твото е член на Булатом от 2003 г.

Основната цел на Евро Лигал Груп е да под-
държа своя висок стандарт на про фе сио нали-
зъм, като предоставя услуги и кон сул тации 
с добавена стойност за клиента. В ос новата 
на вътрешната политика на дру жес тво то е 
залег нал стремежът винаги да пре до  ставя 
все обхватни и интегрирани услуги при след-
ва нето и изпълнението своите  про фе си он ал-
ни задължения. Нещо повече, този работен 
под ход е пряко отражение на решителността 
вина ги да осигурява ефективно, непрекъснато 
и последователно професионално обслужване 
по време на всички фази на даден проект.  

През годините Дружеството разработва ед и-
н ен, усъвършенстван подход по отношение, 
как то на своята ежедневна дейност, така и на 
дъл го сроч ните задачи и възлагания, което оси-
гу рява предоставянето на правна помощ от 
най-висок калибър.

Възприетият подход поставя особено ударение 
върху:

• Адаптиране към нуждите и практиките на 
кли ен тите;

• Насочване на действията в посока дълго-
сроч ните интереси на клиентите;

• Задълбочени познания за пазарите, в които 
кли ентите развиват своята дейност;

• Постоянно информиране за последните тен-
ден ции и развитие в областта на българското 
право;

• Подробно и контекстуално разглеждане на 
всяка възложена задача с цел да се по срещ-
нат и удовлетворят изцяло нуждите на кли-
ен тите; 

• Безупречно техническо оформление на всич-
ки изходящи документи; 

• Гъвкавост, която позволява адекватно да бъ-
дат посрещани различните и променящи се 
нуж ди на клиентите; 

• Непрекъснато натрупване на ресурси и екс-
перт ни познания, усъвършенстване и раз-
ши ря ване на специализираните познания на 
кон султантите в различни области.

Утвърдената практика включва предоставянето 
на консултации по общо корпоративно и тър-
гов ско право, преструктуриране на капитал, 
сли вания и придобивания, както и консултации 
в спе цифични сфери като енергетиката, стро и-
тел ството и околната среда.

Екипът на Дружеството се състои от юристи, 
при те жаващи солидна академична подготовка 
и значителен практически опит. В екипа участ-
ват експерти с богат професионален опит, 
вклю чително и такъв, натрупан в държавната 
ад ми нистрация и правосъдната система. 

Дружеството работи съвместно с асоциирани 
консултанти, повечето от които са пре по да ва-
тели в най-престижния юри ди чес ки факултет в 
България, а именно – този в Софийския уни вер-
си тет „Св. Климент Охридски”.

Работните езици на консултантите са бъл гар-
ски, английски, немски, френски и руски.

Дружеството участва в редица проекти, свър-
за ни с ядрени, топло-, и когенериращи ком-
би нирани електроцентрали и централи за 
про изводство на електрическа енергия от въз-
об новяеми енергийни източници.

Клиенти на Дружеството са както собственици 
(и лица, развиващи проекти за изграждане на 
елек троцентрали) и оператори, така и изпъл ни-
тели, подизпълнители и консултанти (архит ект-
инженери).

Експертиза

По-конкретно, експертните познания и прак ти-
чес ки опит на Дружеството в сферата на ен ер-
ге тиката включват:

• Предоставяне на консултации и юридически 
услу ги по различни правни въпроси, въз ник-
ващи при и/или във връзка със про ек ти за 
строителство, реконструкция и мо дер ни за-
ция, вкл. проекти, финансирани по ев ро пей-
ски или държавни програми;

• Консултации по въпроси, свързани с ре гу ла-
тор ната рамка в енергетиката;

• Консултации и изготвяне на правни ста но-
ви ща относно прилагането на бъл гар ско то 
за ко нодателство, относимо към раз ра бот-
ва нето и изпълнението на проекти, вкл. 
Закона за безопасно използване на ядрената 
енергия и Закона за енергетиката;

• Преговори, консултации и изготвяне на До-
го вори за проектиране и строителство, до-
говори за доставка на стоки и/или услуги, 
как то и договори за закупуване на елек три-
ческа енергия;

• Изготвяне и водене на преговори във връзка 
с до говори за консорциум и договори за съв-
местна дейност;

• Консултации и услуги във връзка с об щес тве-
ни поръчки и други тръжни процедури;

• Изготвяне на правни анализи и предоставяне 
на правна помощ във връзка със сливания и 
при добивания на дружества в енергийния 
сектор.

Контакти:
 град София 1618, ул. „Вихрен“ № 10

 г-н Румен Манолов

 0888 80 54 95

 office@elg-bg.com

 www.elg-bg.com
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Euro Legal Group LLC

Company governance:
Limited liability company

Headquarters: 
33 Han Asparuh Str., 1463 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Roumen Manolov – Manager

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Consultancy and legal services;

zz Advising on regulatory issues and application 
of Bulgarian laws, including Safe Use of Nuclear 
Energy Act and the Energy Act;

zz Drafting agreements for implementation of var-
ious energy and infrastructure projects;

zz Advising on development and participation in 
public procurement and other tender proce-
dures;

zz Consultancy on Bulgarian tax legislation;

zz Advising on employment issues, including legal 
assistance in obtaining work permits for for-
eigners working in Bulgaria.

Euro Legal Group participates in development and  
implementation of a number of projects, including 
nuclear, thermal and co-generation power plants, 
as well as renewable energy projects. 

Clients of the Company are involved in nuclear, 
thermal, hydro and cogeneration combined power 
plant projects. Clients in the energy sector include 
owners and operators, contractors and subcon-
tractors, consultants (architect-engineers), and 
power plant developers.

Euro Legal Group extensive practice expertise in-
cludes advising in the fields of general corporate 
and commercial law, corporate restructurings and 
M&As, but also in some specific areas like energy 
(including nuclear), construction, and environ-
ment. 

Expertise

In particular, practice and expertise of the 
Company in the energy field includes:

• Providing consultancy services and advice on 
various legal issues arising out of and/or in con-
nection with construction, reconstruction and 
modernization projects, including such financed 
under EU or government programmes;

• Advising on regulatory issues;

• Advising and preparation of legal opinions on 
the application of the Bulgarian laws having im-
pact on project development and implementa-
tion, including Safe Use of Nuclear Energy Act 
and the Energy Act;

• Negotiating, advising on and drafting of Con-
struction Agreements, Procurement and Sup-
ply of Goods and/or Services Agreements, Fuel 
Supply Agreements and Power Purchase Agree-
ments;

• Drafting and negotiating Consortium Agree-
ments and Joint-Development Agreements;

• Advising on public procurement and other ten-
der procedures;

• Legal due diligence and assistance in M&As of 
companies in energy sector. 

Euro Legal Group is a Bulgarian law office estab-
lished in 2001, delivering comprehensive, high-
quality legal advice to both Bulgarian and interna-
tional clients. The Company is BULATOM member 
since 2003.

Euro Legal Group`s primary objective is to keep 
high professional standard and provide clients with 
valuable services and advice. This is in line with 
the Company’s internal policy for a comprehen-
sive and integrated services approach in pursuit of 
professional responsibilities and reflects Euro Legal 
Group`s determination for provision of efficient 
and continuous professional service throughout 
the overall course of a project.

Through the years Euro Legal Group has developed 
an integral approach towards day-to-day and long-
term assignments and activities, helping the Com-
pany to provide its clients with legal assistance of 
the highest caliber.

This approach lays special emphasis on:

• Adapting to client’s needs and practices;

• Acting in clients’ long-term interest;

• In-depth knowledge of the markets in which 
clients operate;

• Keeping abreast of the latest legal develop-
ments in Bulgarian Law;

• Thorough consideration of every assignment 
given to address underlying needs that have 
been identified by the clients;

• Technical excellence;

• Flexibility to respond adequately to various and 
changing demands;

• Pooling of resources and expertise;

• Continuous improvement of legal advisors’ 
specialist industry knowledge.

Еuro Legal Group’s team consists of lawyers with 
strong academic background and substantial prac-
tical experience. Team includes experts who have 
accumulated rich professional experience, includ-
ing such gained while working in the government 
administration or within the judicial system. 

Euro Legal Group has also associated consultants 
who are lecturers at the most prestigious Faculty 
of Law in Bulgaria, the one of Sofia University. 

The working languages of consultants are: Bulgar-
ian, English, German, French and Russian. 

Contacts:

 10 Vihren Str., 1618 Sofia, Bulgaria

 Roumen Manolov

 +359 888 80 54 95

 office@elg-bg.com

 www.elg-bg.com
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Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и системи за 
индустрията, конвенционалната и ядрена енергетика

„Евро Старс” ООД

Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност

Адрес на управление: 
гр. Русе, Бул. България 310

Представители: 
Емил Вичев - Управител

Профил на услугите:
|| Строителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Представителства на чужди компании в 
България;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
zz Продажба на автомобили;

zz Сервиз на автомобили;

zz Монтажна дейност.

Eвро Старс ООД е основано през 1993 г. и из-
вър шва своята дейност в три основни на прав-
ления:
• Продажба на автомобили – дилър на леки, 

ле котоварни и товарни автомобили Мер це-
дес Бенц, автомобили Мицубиши и ав то мо-
били Ивеко;

• Сервиз на автомобили – оторизиран сервиз 
на посочените марки;

• Монтажна дейност.

От 2000 г. Евро Старс ООД има изградена струк-
ту ра за доставка и монтаж на машини и съ-
оръ жения в промишлеността и енергетиката и 
из граждане на промишлени и енергийни ин ста-
ла ции. От тогава до сега, фирмата се е спе ци-
али з ирала в:

• Заготовка и монтаж на продуктови тръбо про-
во ди на промишлени и енергийни инста ла-
ции;

• Изграждане на стоманени конструкции;
• Монтаж на оборудване - реактори, топло об-

мен ници и други съдове;
• Монтаж на машини - помпи, компресори, 

вен ти латори, турбини и др.;
• Монтаж на котли, пещи, екструдери и др.;
• Изграждане на резервоари за съхранение на 

флуиди;
• Бластиране и нанасяне на специални дебе-

ло слой ни антикорозионни покрития;
• Изграждане на електрически инсталации и 

под станции за промишлени съоръжения;
• Монтаж на полева измервателна апаратура.

За изпълнението на тези дейности фир ма та 
раз полага с необходимите машини и об ор уд ва-
не и с постоянен високо ква ли фи ци ран пер со-
нал от инженери, заварчици, мон таж ни ци, ел. 
мон тажници и бояджии. 

Към момента Евро Старс ООД разполага с по-
сто янен персонал от 101 души, и 16 временно 
на ети. Сред тях, 53 човека са ангажирани с мон-
таж на дейност.

Системата за управление на Евро Старс ООД е 
сертифицирана по стандарти EN ISO 9001 : 2015, 
EN ISO 14001 : 2015 и OHSAS 18001 : 2007.

От 1996 г. Евро Старс ООД е генерален пред-
ста вител на “Taprogge” GmbH, за България. 
“Taprogge” GmbH,  работи повече от 50 години 
в областта на оптимизация на водните цикли, 
по-специално в електрическите централи, 
съоръжения за обезсоляване  на морска вода, 
охладителни и индустриални инсталации.

Като представители на фирмата, ние до ста-
вя ме, инсталираме и поддържаме на те ри то-
рия та на България филтърни системи за тех-
ни ческа вода, топкоочистващи инсталации и 
кон су мативите за тях. Наши основни клиенти в 
тази дейност са АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица 
изток 2 ЕАД, Контур Глобал Марица изток 3 
АД, AES Марица изток 1 АД, Лукойл Нефтофим 
Бургас, Свилоцел ЕАД, Монтюпе ЕООД, 
Топлофикация Русе ЕАД и др.

Референтни проекти:

• Монтаж на 12 нови топкоочистващи ин ста ла-
ции на кондензатори 5,6SD11,12,13 на 5-и и 
6-и блок на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД.

• Доставка и монтаж на 6 филтъра за цир ку-
ла ционна вода - 5VC11,12, 13N01,02 в АЕЦ 
„Козлодуй” ЕАД.

• Бластиране и полагане на последващи слое-
ве антикорозионно покритие на кон тей не ри 
5UJ12B01 и  5QC15B02  на 5-и блок на АЕЦ 
„Козлодуй” ЕАД.

• Основен ремонт на резервоари  за дизелово 
гориво 5QC15B01 и  5QC35B01 в АЕЦ „Козло-
дуй” ЕАД.

• Бластиране и полагане на последващи слое-
ве анти корозионно покритие на контейнери 
6QC15B02 на 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй” 
ЕАД.

• Монтаж на електрически и апаратни ин с-
талации (I & C) на Инсталацията за гра ну ли-
ране и опаковане на сяра в Лукойл Нефтохим 
Бургас.

• Доставка и монтаж на 2 бр. филтри за цир ку-
ла ционна вода и 2 топкоочистващи ин ста ла-
ции на 2-ри блок в Енел Марица Изток 3 ЕАД.

• Подмяна на 10824 кондензаторни тръби и 
нана сяне на антикорозионно покритие на 
тръб ните дъски на 1 бр. турбинен кон ден за-
тор тип TCDF 36-ТГ 3 в ТЕЦ „Марица-Изток 2” 
ЕАД.

• Монтаж на турбогенератор тип PR - 8.8/4 в 
Свилоцел ЕАД.

• Механично вдигане на 2 електростатични 
утаи теля и допълнително оборудване за 
Amager Resource Center ARC Bakke, Дания.

• Монтаж на система за хомогенно (без ка та-
ли тич но) възстановяване на азотни оксиди /
SNCR/ за котли №7 и 8 в Топлофикация Русе 
ЕАД.

• Изграждане на подстанция, монтаж на елек-
три чес ката и апаратната части на инсталации 
HDS/HAD ХО-5 и ХОВ-1 в Лукойл Нефтохим 
Бургас.

Контакти:
 гр. Русе, Бул. България 310

 Емил Вичев

 082 81 33 00

 082 81 33 14

 ewitschev@gmail.com

 www.eurostars.bg
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Euro Stars Ltd.

Company governance:
Limited liability company

Headquarters: 
310 Bulgaria Blvd, Ruse, Bulgaria

Managing authority:
 Emil Vichev – Manager 

Services profile:
|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Representative office of foreign companies;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Car sales;

zz Car service;

zz Installation works.

Our major clients in this business are NPP Kozloduy 
SAD, TPP Maritsa-Iztok 2 SAD, ContourGlobal 
Maritsa Iztok 3 AES, AES Maritsa Iztok 1, Lucoil 
Neftochim Burgas, Svilocell SAD, Montupet Ltd., 
Toplofikatsia Ruse SAD.

Reference projects:

• 12 new ball-cleaning installations assembly on 
condensors 5,6SD11,12,13 on 5-th and 6-th 
blocks of NPP “Kozloduy” SAD.

• Supply and assembly of 6 filters for circulation 
water - 5VC11,12, 13N01,02 of NPP “Kozloduy” 
SAD.

• Sandblasting and laying latter-day anticorrosion 
coating in containers 5UJ12B01 and  5QC15B02 
on block 5 in NPP “Kozloduy” SAD.

• Overhaul of tanks for diesel fuel 5QC15B01 and  
5QC35B01 at NPP AEZ Kozloduy.

• Sandblasting and laying latter-day anticorrosion 
coating in containers 6QC15B02 on block 6 in 
NPP “Kozloduy” SAD.

• Construction of electrical and instrumentation 
installations (I & C) on the Unit for granulating 
and packaging of sulfur at Lukoil Neftochim 
Burgas.

• Supply and assembly of 2 filters for circulation 
water and 2 ball-cleaning installations on block 
2, Enel Maritsa Iztok 3 SAD.

• Replacement of 10824 condenser tubes and 
appli cation with anticorrosive coating of the 
tubing boards of 1 pc turbine condenser type 
TCDF 36-ТГ 3, TPP Maritsa-Iztok 2 SAD.

• Assembly of turbogenerator type PR - 8.8/4 in 
Svilocell Plc.

• Mechanical erection of two Electrostatic Pre-
cipitators (ESPs) and additional equipment for 
Amager Resource Center ARC Bakke, Denmark.

• Installation of system for homogeneous (non-
catalytic) reduction of nitrogen oxides (SNCR) on 
boilers № 7 and № 8 at Toplofikatsia Ruse SAD.

• Construction of substation, execution of electri-
cal and instrumental parts for installations HDS/
HAD ХО-5 and ХОВ-1 in Lukoil Neftochim Burgas.

Euro Stars Ltd. is established in 1993 and is devel-
oping its business in three main directions:

• Car sales – retail of passenger cars, vans and 
trucks Mercedes-Benz, Mitsubishi and Iveco;

• Car service – authorized service of the brands 
mentioned above;

• Installation works.

Since 2000 Euro Stars Ltd. has a developed struc-
ture for supply and installation of equipment and 
facilities in the industry, the nuclear and conven-
tional energy sector. Since then, the company has 
specialized in:

• Prefabrication and fitting of pipelines for indus-
trial and energy installations;

• Steel constructions’ erection;

• Installation of equipment – reactors, heat ex-
changers and other vessels;

• Installation of  machinery – pumps, compres-
sors, ventilators, turbines, etc.;

• Installation of boilers, furnaces, extruders, etc.;

• Prefabrication of fluid storage tanks;

• Sandblasting and laying latter-day anticorrosion 
coatings;

• Construction of electrical installations and sub-
stations for industrial facilities;

• Installation of field measuring equipment.

For its purposes the company has at its disposal 
the required machinery and equipment, and per-
manent staff of highly educated engineers, weld-
ers, fitters, electricians and painters. 

At the moment Euro Stars Ltd. has at its disposal 
a staff of 101 people and 16 temporarily hired 
workers. 53 people are engaged in the installation 
works.

The management system of Euro Stars Ltd. is 
certified by standards EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 
14001 : 2015 and OHSAS 18001 : 2007.

Since 1996 Euro Stars Ltd. is the general repre-
sentative of Taprogge GmbH for Bulgaria.  For 
more than 50 years Taprogge GmbH specializes in 
the area of the optimization of water cycles, mainly 
in power plants, facilities for desalination of sea 
water, cooling and industrial installations. 

As representatives of the company, we supply, in-
stall and maintain filtering systems for technical 
water, ball-cleaning installations and consumables 
on the territory of Bulgaria. We have installed fil-
tering and ball-cleaning systems at NPP Kozloduy 
SAD, TPP Maritsa-Iztok 2 SAD, ContourGlobal Mar-
itsa Iztok 3 AES and TPP Varna.

Delivery, installation and commissioning of equipment and facilities in  
the industry, the nuclear and conventional energy sector

Contacts:

 310 Bulgaria Blvd, Ruse, Bulgaria

 Emil Vichev

 +359 82 81 33 00

 +359 82 81 33 14

 ewitschev@gmail.com

 www.eurostars.bg
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Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност 

Адрес на управление: 
гр. София, бул. Братя Бъкстон № 40, офис 224

Представител: 
Диана Ковачева – Управител
Светла Трифонова – Управител

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Проектантски и конструкторски услуги;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
zz „Електрически системи” ООД извършва про-

уч ва телна, проектантска и консултантска 
дей ност за всякакво електрическо об ор уд-
ване и системи, включително реконструкция 
и модернизация на съществуващо такова.

„Електрически системи” ООД е основано през 
март 2000 г. от служители на отдел „Ел. част 
на АЕЦ“ на бившата държавна фирма „Енер го-
проект” ЕАД и от 2001 г. е член на Булатом.

Нашите цели:

• Да предложим на всеки Клиент, според нуж-
дите му, проучвателна, проектантска кон сул-
тант ска и супервайзорска дейност за след но-
то електрическо оборудване:

• собствени нужди на ТЕЦ, АЕЦ, топло фи-
ка ци он ни, газови и дизелови централи;

• главни разпределителни уредби (ГРУ) 6, 
10 и 20кV към електрическите централи;

• присъединяване на генератори от вся-
как ва мощност и напрежение към енер-
го сис те ма та;

• ОРУ 110, 220 и 400кV за връзка на ел. 
цен тра ли към енергосистемата;

• повишаващи и понижаващи подстан ции 
6, 10, 20, 110, 220, и 400кV в енерго сис те-
мата;

• фотоволтаични електрически централи;
• вятърни електроенергийни паркове;
• дизелгенераторни станции за резервно 

електро захранване.
• Всички продукти, произведени от нас, да бъ-

дат с високо качество, отговарящо на дек ла-
ри раните европейски и световни норми.

• Производството на продуктите да бъде при 
максимална икономическа ефективност на 
оборудването от заявката до монтажа.

• Непрекъснато подобряване ефективността 
на работата в дружеството, поддържане на 
по сти гнатото равнище за приемане на про-
дук тите „без забележки” или „с мини мал ни 
за бележки, отстраними в рамките на сро ка 
по договора”.

• Дейността да е съобразена с приложимите 
нор мативните актове, с опасностите и рис ко-
ве те за здравето и безопасността при работа, 
с въздействието върху околната среда, с тех-
но логичните възможности, със своите фи-
нан сови и търговски изисквания, както и с 
мне нието на заинтересованите страни.

• Реализация на по-високи от минималните из-
ис квания за опазване на здравето на ра бо те-
щите и осигуряване на тяхната безопасност 
при работа.

• Ефективно и ефикасно използване на на лич-
ни те материални, човешки и фи нан сови ре-
сур си, съобразно нуждите и по треб нос тите 
на клиентите.

Тези цели определят основната политика, както 
и задачите и отговорностите по осигуряването 
на качеството в „Електрически системи” ООД.

„Електрически системи” ООД е сертифицирана 
по ISO 9001:2015 от Lloyd’s Register Quality 
Assuran ce. 

Референтни проекти в АЕЦ „Козлодуй“:

• Проектиране на реконструкция на електри-
чес ката мрежа високо напрежение.

• Проектиране и доставка на панели за тех но-
ло гични защити на циркулационни помпи и 
пом пи техническа вода не отговорни по тре-
би тели в ЦПС 3 и ЦПС 4.

• Проектиране, доставка и сеизмична ква ли-
фи ка ция чрез тестови изпитвания на шкаф с 
аку мулаторна батерия за ДГС на 5 и 6 ЕБ.

• Възстановяване на мълниезащитата на сгра-
ди и съоръжения на ЕП-2.

• Осигуряване на захранващо напрежение на 
запорни арматури по подгреватели високо 
налягане на 6 ЕБ.

• Реконструкция на местни щитове за управ ле-
ние на вентилационните системи на 5 и 6 ЕБ.

• Подмяна на сборки в общостанционни обекти.
• Повишаване надеждността на СН на ОРУ. Про-

мя на в захранването на РУСН и консу ма то ри.
• Повишаване надеждността на система по-

сто ян ен ток в ОРУ. Подмяна на акуму ла тор ни 
ба те рии.

• Оценка на остатъчния ресурс на електри чес-
ки те системи на ЕП1.

• Подмяна на апаратура и вторична комутация 
в шкафовете на охлаждане и янсенов регу ла-
тор, 3АТ, 2АТ, 1Ре, 2Ре и 3Ре в ОРУ.

• Захранване на секции надеждно захранване 
6кV на 5 и 6 ЕБ от мобилен дизел-генератор 
при режим “BLACKOUT”.

• Ел. захранване на съоръжения от мобилен 
ди зел-генератор 0,4кV на 5ЕБ и 6ЕБ при ре-
жим “BLACKOUT”, осигу ряващи без опас но 
раз хлаж дане / подпи таване на първи кон тур, 
кон трол на пара метрите, заряд на аку му ла-
тор ните батерии от систе мите за без опас-
ност, на ма ляване на товара на акуму ла тор ни-
те ба терии.

• Идеен проект на тема: Подмяна на избира-
тел но управление и табла обратна сигна ли-
за ция. Въвеждане на САУП в ОРУ.

• Изграждане на ново резервно захранване на 
от го вор ни потребители, необходими при ПГР 
на 5 и 6 ЕБ.

• Проектиране и доставка на панел за уп рав ле-
ние SH-3 и панел за сигнализация НА-1 в СК-3.

• Модернизиране на автоматизирана система  
на водоподготвителната инсталация (ВПИ) и 
реагентните стопанства Teleperm XP.

• Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане 
в експло атация на подпорни изолатори 400кV.

• Подмяна на ИТЗ-3 и реконструкция на 
система за локализиране на земни съ еди не-
ния в мрежа постоянно напрежение, БПС.

• Подмяна на защити SIPROTEC 3 на БГТ 6.

Контакти:
 гр. София 1618, бул. Братя Бъкстон № 40, 

Офис 224

 Диана Ковачева - управител

 0888 43 38 74

 Светла Трифонова- управител

 0888 43 47 61

 02 488 44 17
 office@Elsystems-bg.com 

Elsystems@Elsystems-bg.com

 www.elsystems-bg.com
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Company governance:
Limited liability company

Headquarters: 
40 Bratya Bakston Blvd., office 224
1618 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Diana Kovacheva – General Manager
Svetla Trifonova – General Manager

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main areas of business:
zz “Electrical systems” Ltd Company archives re-

search, design and consulting activities for all 
kind of electrical equipment and systems, in-
cluding reconstruction and modernization of 
existing ones.

Kozloduy NPP reference projects:

• HV system reconstruction design.
• Design and supply of panels for technological 

protection of circulation pumps and component 
cooling water system (CCWS) pumps in CPS 3 
and CPS 4.

• Design, supply and seismic classification via 
tests of battery cabinet of 5 and 6 PU.

• 5 and 6 PU – Reconstruction of lightning protec-
tion system of buildings and equipment for EG-
2 .

• 6 PU – Power supply of pinch valves in the line of  
high-pressure feedwater heaters.

• 5 and 6 PU – Reconstruction of ventilation local 
control boards.

• Replacement of power supply boards for on site 
facilities.

• Outdoor switchyard – Reliability increase of 
power supply for control system of outdoor 
switchyard. Changeover in the power supply of 
House Loads Distribution System / Auxiliaries 
Distribution System. 

• Outdoor switchyard – Reliability increase of di-
rect current power supply system of outdoor 
switchyard.  Batteries replacement.

• EG1 – Residual resource assessment of electrical 
systems.

• Outdoor switchyard – Replacement of primary 
and secondary commutation equipment for 
cooling and voltage regulation system cabinets, 
3AT, 2AT, 1Re, 2Re and 3Re.

• 5 and 6 PU – Sections supply; Reliable supply of 
6kV by a mobile diesel generator in BLACKOUT 
regime.

• 5 and 6 PU – electrical supply of devices by a 
mobile 0.4kV diesel generator of the 5 and 6 
PU in BLACKOUT regime, ensuring safe cooling/
supply of the first loop, parameters control, 
charging of the storage batteries by the safety 
systems, reduction of the storage batteries load.

• Conceptual design for control SCADA system in 
outdoor switchyard and auxiliary plants.

• Construction of a new backup power supply for 
the responsible users necessary at PGR for the 
5 and 6PU.

• Design and delivery of control panel SH-3 and 
signaling panel HA-1 in SK-3.

• 5 and 6 PU - Modernization of the Automated 
System of the Water Treatment System (WTS) 
and Reagent Inventories Teleperm XP.

• Design, supply, installation and commissioning 
of 400kV post insulators.

• Design and Installation of Current Transformers 
and SKF Dynamic Motor Link EP1000 for BAKER 
EXP4000 Analyzer.

• “Replacement of Oil Mist Detectors for diesel 
engines” SULZER “12ZV40 / 48 from 5 (6) GV; W; 
X systems.

• Replacement of digital protections SIPROTEC 3 
with SIPROTEC 5.

Electrical Systems Ltd. was founded in March 2000 
by employees of “Electrical section of nuclear pow-
er stations” Dept. of the former state company 
“Energoproject” Ltd and is a member of BULATOM 
since 2001.

Our goals at all levels of the ES structure are:

• To offer to each Client, according to his needs, 
research, design consulting and supervisory ac-
tivity for the following electrical equipment:

• own needs of TPP, NPP, district heating, gas 
and diesel power plants;

• main switchgear / switchgear / 6, 10 and 
20kV to the power plants;

• connection of generators of any power and 
voltage to the grid;

• 110, 220 and 400kV switchgear for 
connection of power plants to the grid;

• up and down substations 6, 10, 20, 110, 220, 
and 400kV in the grid;

• photovoltaic power plants;
• wind farms;
• diesel generating stations for backup power 

supply;
• DC power systems / rechargeable batteries, 

boards, etc.;
• reliable power supply systems.

• All products manufactured by ES must be of 
high quality, meeting all European and world 
standards - the regulatory framework is de-
clared for the production of the product.

• The production of the products should be at the 
maximum economic efficiency of the equipment 
from the request to the installation - it is offered 
to the client equipment of reputable European 
and world companies.

• Continuous improvement of the efficiency of 
work in the company, maintaining the achieved 
level of acceptance of the products “without 
comments” or “with minimal remarks that can 
be removed within the term of the contract”.

• The activity should comply with applicable regu-
lations, with the dangers and risks to health and 
safety at work, with environmental impact, with 
technological capabilities, with its financial and 
commercial requirements, and with the views of 
stakeholders.

• Implementation of higher than minimum re-
quirements for protecting the health of workers 
and ensuring their safety at work.

• Effective and efficient use of available material, 
human and financial resources, according to the 
needs and needs of clients.

These objectives determine the basic policy, as 
well as the tasks and responsibilities for quality as-
surance in Electrical Systems Ltd.

ElectrIcal Systems is certified according to ISO 
9001:2015 by Lloyd’s Register Quality Assurance. 

Contacts:

 40 Bratya Bakston Blvd., office 224 
1618 Sofia, Bulgaria

 Diana Kovacheva - General manager

 +359 888 43 38 74

 Svetla Trifonova - General manager

 +359 888 43 47 61

 +359 2 488 44 17
 office@Elsystems-bg.com 

Elsystems@Elsystems-bg.com

 www.elsystems-bg.com
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Качество, коректност и компетентност!

ЕЛКАБЕЛ АД

Форма на управление:
Акционерно дружество
Адрес на управление: 
гр. Бургас 8000, ул. Одрин № 15
Представители: 
Димитър Димитров – Изпълнителен Директор
Васил Божинов – Изпълнителен Директор

Профил на услугите:
|| Строителство и монтаж

|| Производство и доставка

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България

Основни сфери на дейност:
zz Производство на кабели и проводници, ка-

бел на арматура, технологично об ор уд ва не 
и свързаната с това търговска дей ност, мар-
ке тинг, реклама и кон сул тант ска дей ност, 
научно-изследо ва тел ска и при лож на дей-
ност в областта на изо ла ци онните ма те ри-
али, кабели, провод ни ци и кабелно об ор уд-
ва не, трансфер на тех но ло гии. 

Визия на компанията: 
Все по близо до клиента, предлагайки му 
ви со ко качествени продукти, комплексни ре-
ше ния и услуги.

Акционерно дружество Елкабел е създадено 
през 1947 година и вече над 70 години е водещ 
про изводител на кабели и проводници в стра-
на та. 
Днес Елкабел е модерно предприятие, с об но-
вен машинен парк и висококвалифициран пер-
со нал.
Основни етапи в съвременната история на 
Елкабел:

1995 г. 
• Елкабел е първата компания в България сер-

ти фицирана по ISO 9002.

2004-2005 г.
• Закупуват се нови екструдерни линии и екра-

ни ращи машини.

2006-2008 г.
• Изграждане и пуск в експлоатация на високо-

вол това лаборатория за дългосрочни изпи та-
ния на кабели.

2012-2014 г.
• Закупуване и пуск в експлоатация на инста-

ла ция за преработка на меден валцдрат.

2015 г.
• Пуск в експлоатация на нова изпитателна 

стан ция HAIFELI TEST.

2017 г.
• Приключва оптимизацията на техно ло гич ни-

те процеси и инфраструктурата на ком па ния-
та;

• Приоритетно подобряване на условията на 
труд и привличане на млади квалифицирани 
кадри.

2020 г.
• Ре-сертификация по ISO 9001/2015. ISO 

14001/2015 и ISO 45001.

Елкабел членува в Булатом от 2008 година.

Наличните човешки ресурси в Елкабел са над 
250 служители, като работните езици в дру-
жест вото са български, английски, нем ски и 
руски. Всички ръководители са с вис ше тех ни-
чес ко и висше икономическо образо ва ние, с 
над 20 години стаж в кабелното про из вод ство. 

Елкабел разполага с Производствена база про-
сти раща се на площ от 190 хиляди м2 .

В допълнение, акредитираната изпитвателна 
лабо ра то рия, като самостоятелно структурно 
зве но на Елкабел АД – Бургас, разполага с по-
ме щения и съвременно оборудване, кое то 
оси гу рява необходимите условия за про веж-
да не на изпитванията в обхвата на дейността ѝ.  
То се обновява непрекъснато в съот вет ствие 
със съ вре менните изисквания към тех ни чес ка-
та обез печеност. Калибрира се в Акре ди тирани 
ла бо ра то рии с проследимост до националните 
и меж ду на родни еталони. 

Лабораторията обслужва Елкабел АД и вън шни 
клиенти и поддържа акредитация от Бъл гар-
ската служба за акредитация от 1970 г. до на-
сто ящия момент.
Елкабел има внедрена система за управление 
съ глас но ISO 9001; ISO 14001; ISO 45000; сер ти-
фи кат на VDE за кабели ниско, средно на пре же-
ние и въздушно окачване.

Продуктовата гама на Елкабел включва:

Силови кабели:
• Ниско напрежение с PVC изолация
• Ниско напрежение с PE и XLPE изолация
• С XLPE изолация за въздушно окачване
• Средно напрежение
• Високо напрежение
• Безхалогенни, бронирани, не бронирани
• С напречна и надлъжна водоустойчивост и др.

Телекомуникационни кабели:
• Високочестотни за магистрални мрежи
• За междуградски мрежи
• Проводници за съобщителни системи
• Инсталационни кабели
• Кабели за електрониката
• Инструментални и контролни кабели

Проводници:
• Инсталационни проводници
• За битови електрически уреди и апарати
• За въздушно окачване

Голи усукани проводници:
• Многожични жила
• Проводници неизолирани медни за 

въздушно окачване
• Проводници неизолирани алуминиеви 

и алуминиево-стоманени за въздушно 
окачване

Елкабел е доминиращ доставчик на бъл гар-
ския пазар за енерго дружества, БДЖ, частни 
по требители, строителство и др. 

Освен в страната, Елкабел изнася продукцията 
си в Австрия, Германия, Белгия, Италия, Гърция, 
Се верна Македония, Албания, Румъния и други 
стра ни в Европа. 
Продукцията му е позната и в Израел, Ирак, 
Нигерия, Конго, Гана, Тунис, Казахстан и др. 
стра ни от Африка и Азия.

Контакти:
 гр. Бургас 8000, ул. Одрин № 15
 056 80 08 11 

056 81 30 87 
056 81 31 86

 office@elkabel.bg 
export@elkabel.bg 
sales@elkabel.bg

 www.elkabel.bg

Търговски бази:

Бургас
 8001 Бургас, ул. Одрин 15

 0887 76 71 90

 showroom_bs@elkabel.bg

Пловдив
 4004 Пловдив, бул. Кукленско шосе № 9 ж

 0898 42 92 14

 plovdiv@elkabel.bg

София
 бул Европа № 544 Б

 0888 95 14 99

 showroom_sf@elkabel.bg
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ELKABEL JSC

Company governance:
Joint-stock company 

Headquarters: 
15 Odrin Str., 8000 Burgas, Bulgaria 

Managing authority: 
Dimitar Dimitrov– Executive Director
Vasil Bozhinov – Executive Director

Services profile:
|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Manufacture of cables and wires, cable fittings, 

process equipment and related business, mar-
keting, advertising and consultancy activities, 
research and application activities in the field 
of insulating materials, cables, wires and cable 
equipment, technology transfer.

Company vision: 
Closer to the client, providing high quality pro-
ducts, complex solutions and services.

Elkabel holds an ISO 9001 management system in 
place; ISO 14001; ISO 45000; VDE certification for 
low, medium voltage and overhead cables.

Elkabel’s product range includes:

Power cables

• Low voltage with PVC insulation

• Low voltage with PE and XLPE insulation

• With XLPE insulation for overhead cables

• Middle voltage

• High voltage

• Flame retardant, zero halogen

Telecommunication cables

• Communication cables for long distances

• Communication cables for local networks

• Installation cables

• Cables for industrial electronics

• Instrumental and control cables

Conductors

• Conductors for electric installations

• Conductors for electric appliances

• Conductors for overhead lines

• Bare stranded conductors

• Multiwire conductors

• Bare copper conductors for overhead lines

• Bare aluminum conductors and aluminum steel 
reinforced for overhead lines

Elkabel is a head supplier on the Bulgarian market 
for energy companies, BDZ, private consumers, 
construction and more.

In addition to the country, Elkabel exports its prod-
ucts to Austria, Germany, Belgium, Italy, Greece, 
Northern Macedonia, Albania, Romania and many 
other countries in Europe.
Its production is well known in Israel, Iraq, Nigeria, 
Congo, Ghana, Tunisia, Kazakhstan and other coun-
tries in Africa and Asia.

Elkabel Joint Stock Company was established in 
1947 and has been a leading manufacturer of ca-
bles and wires in the country for over 70 years.
Today Elkabel is a modern factory with a new ma-
chinery fleet and highly qualified personnel.
Main stages in Elkabel’s contemporary history:

In 1995

• Elkabel is the first ISO 9002 certified company in 
Bulgaria.

In 2004-2005 

• New extruder lines and screening machines are 
being purchased.

In 2006-2008

• Construction and commissioning of a high-volt-
age laboratory for long-term cable testing.

In 2012-2014

• Purchase and commissioning of a copper wire 
processing plant.

In 2015

• Commissioning of a new HAIFELI TEST testing 
station.

In 2017

• The optimization of the technological processes 
and the infrastructure of the company is com-
pleted;

• Improving working conditions as a priority and 
attracting young skilled workers.

In 2020

• Re-certification according to ISO 9001/2015. ISO 
14001/2015 and ISO 45001.

Elkabel has been a member of Bulatom since 2008.

Elkabel’s employees are over 250, with working 
languages of Bulgarian, English, German and Rus-
sian. The management staff has technical and eco-
nomics university degree and over 20 years of ex-
perience in cable manufacturing.

Elkabel has a production facility covering an area 
of 190 thousand square meters.

In addition, the accredited testing laboratory, as 
an independent structural unit of Elkabel JSC - Bur-
gas, has premises and modern equipment, which 
provides the necessary conditions for conduct-
ing the tests within its activity. It is continuously 
updated in accordance with the current technical 
security requirements. It is calibrated in accredited 
laboratories with traceability to national and inter-
national standards.

The laboratory serves Elkabel JSC and external cli-
ents and maintains accreditation by the Bulgarian 
Accreditation Service from 1970 to the present.

Quality, propriety and competence!

Contacts:
 15 Odrin Str., 8000 Burgas, Bulgaria
 +359 56 80 08 11 

+359 56 81 30 87 
+359 56 81 31 86

 office@elkabel.bg 
export@elkabel.bg 
sales@elkabel.bg

 www.elkabel.bg

Commercial branches:

Burgas
 15 Odrin Str., 8000 Burgas

 +359 887 76 71 90

 showroom_bs@elkabel.bg

Plovdiv
 9 J Kuklensko Road, 4004 Plovdiv

 +359 898 42 92 14

 plovdiv@elkabel.bg

Sofia
 544 B Boulevard Evropa

 +359 888 95 14 99

 showroom_sf@elkabel.bg
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Ядрена автоматика, безопасност и радиационна защита

„ЕнергоСервиз” АД

Форма на управление:
Акционерно дружество

Адрес на управление: 
гр. София, жилищна група Южен парк,  
ул. Епископ Протоген, блок 43, вход Б, офис 2 

Представители: 
Изпълнителен Директор
Съвет на Директорите

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Стрoителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
zz Сервиз и поддръжка на цифрови и ан ал ого-

ви контролно – измервателни устройства и 
сис теми в ТЕЦ, ВЕЦ и АЕЦ;

zz Доставка, въвеждане в експлоатация, га ран-
ци онен и извънгаранционен сервиз на ап-
ара тура за регистрация и измерване на йо-
ни зиращи лъчения и контрол на води;

zz Управление на проекти, инженеринг и под-
дръж ка.

„ЕнергоСервиз” АД е основано през Април 
2005 г. с първоначална правна форма на ре гис-
тра ция - Дружество с ограничена отговорност. 
През 2008 г. ЕнергоСервиз се преобразува в Ак-
ци онерно Дружество.

През 2006 година ЕнергоСервиз сключва дис-
три буторско споразумение с Westinghouse 
Electric Company. Сключено е и споразумение с 
APANTEC за внос на резервни части и мо дер ни-
за ция на съществуващи системи. 

В сътрудничество с Westinghouse Electric 
Company (USA) и водещи доставчици на об ор-
уд ване и специализиран софтуер, ЕнергоСервиз 
ре ал изира различни проекти свързани с оп ти-
ми зация на КИУС “Ovation”® и Системи за ра-
диа ционен мониторинг.

„ЕнергоСервиз” АД е официален дистрибутор 
за България на Mirion Technologies - глобален 
дос тавчик на:

• Продукти за дозиметричен контрол в Атомни 
електрoцентрали, наблюдение и контрол за 
радиоактивно замърсяване на помещения, 
персонал, инструменти, облекло, отпадъци 
и други;

• Системи за радиационен мониторинг;

• Системи за измерване на неутронен поток;

• Системи за де-контаминация и извеждане от 
експлоатация на ядрени съоръжения.

„ЕнергоСервиз” АД е дистрибутор в сферата 
на ядрената индустрия на продуктите с мар ка 
Hach – производител на апаратура и ла бо ра-
тор ни уреди за измерване и контрол на води.

От създаването на компанията се поддържа 
и сертифицира система за управление на ка-
чес тво то съгласно EN ISO 9001. През 2016 г. 
„Енерго Сервиз” АД успешно сертифицира 
Систе мата си за управление на качеството 
съг ласно новата вер сия на Стандарт EN ISO 
9001:2015.

От 2013 г. в „ЕнергоСервиз” АД е разработена и 
сер тифицирана Система за управление на си-
гур ност та на информацията съгласно ISO/IEC 
27001:2013.

Компанията разполага с висококвалифициран 
уп равленски, експертен и инженерен екип, 
кой то предлага услугите си на български, анг-
лийски и руски.

Дружеството е пълноправен член на Аме-
ри кан ската тър говска камара в Бълга рия и 
е при ето за член на Български ато мен фо рум 
(БУЛ АТОМ). Други членства на дружес твото 
включ ват Френско-Българската Търговска и Ин-
дус три ална камара и Българско Яд рено Дру-
жес тво. В допълнение, Енерго Сервиз е впи са на 
в ре гистъра на Кама рата на стро ит ели те в Бъл-
га рия.

Целите, които „ЕнергоСервиз” АД си поставя са: 

• Да доставя инженерингови услуги и про дук-
ти, които отговарят на изискванията на кли-
ен та и на най-високите стандарти за без оп ас-
ност на ядрени и конвенционални цен тра ли;

• Да бъде сред лидерите в Южна и Източна 
Европа в областта на ядрената автоматика;

• Да изпълнява договори и задължения като 
при лага добрите инженерни практики в 
днев ните си дейности;

• Да бъде предсказуем, прозрачен и последо-
ва те лен партньор;

• Да отговаря на нуждите и интересите на слу-
жителите като следва активна социална по-
ли тика, чрез осигуряване на възможности за 
съответно обучение и усъвършенстване.

„ЕнергоСервиз” АД изпълнява договори за:
• Техническо обслужване и ремонт на компю-

тър но-информационна управляваща система 
„OVATION®”, монтирана на пети и шести блок 
на АЕЦ „Козлодуй”, както и на Системите за 
ра диа ционен контрол на вентилационните 
тръ би на блоковете;

• Сервизно обслужване на Система за опера-
ти вен мониторинг и поддръжка параметрите 
на водохимичен режим по първи контур, 5 и 
6 ЕБ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Други референтни проекти включват:
• Договор от 2015 г. с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 

Про ектиране, доставка и монтаж – Модер-
ни за ция на управлението на монитори за 
ра диа ционен мониторинг тип RTM860TS и 
дос тавка на монитори за радиоактивно за-
мър сяване на тяло с гама и бета детектори;

• Договор от 2017 г. с ДП „РАО“ – Доставка на 
ел ек тронни дозиметри за индивидуален до-
зи метричен контрол, като система за до зи-
мет ричен контрол за нуждите на СП „ИЕ 1-4 
блок“;

• Договор от 2017 г. с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 
– Модернизиране на системата за радиа-
ционен контрол в ХОГ.

Контакти:
 гр. София, жилищна група Южен парк,  

ул. Епископ Протоген, блок 43, вход Б, офис 2

 Георги Манчев
 02 871 00 96 

02 871 38 07

 office@energoservice.bg

 www.energoservice.bg
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Company governance:
Joint-stock company 

Headquarters: 
Episkop Protogen Str., block 43, entrance B, office 2
Yuzhen park, Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
CEO
Board of Directors

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Construction and installation;

|| Production and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Service and maintenance of digital and analog 

control and measuring devices and systems in 
TPP, HPP and NPP;
zz Delivery, commissioning, warranty and post-

warranty service of equipment for detection 
and measurement of ionizing radiation and wa-
ter control;
zz Project management, Engineering and Mainte-

nance.

The goals set by EnergoService AD are: 

• To deliver engineering solutions and products 
which meet client requirements and conform to 
the most stringent safety standards for nuclear 
and conventional power plants;

• To be a leading nuclear automation company in 
South and Eastern Europe;

• To implement on a daily basis engineering best 
practices for all of its contracts;

• To be a predictable, transparent and consistent 
partner;

• To serve the needs and interests of its employ-
ees by pursuing an active social program and 
by providing opportunities for training and im-
provement.

EnergoService AD executes contracts for:

• Maintenance and repair activities of the Com-
puter-Information and Control System ‘OVA-
TION®’ that has been installed in Units 5 and 6 
of Kozloduy NPP. In addition, it serves the Ven-
tilation Stacks of Radiation Monitoring Systems 
of both Units;

• Maintenance of Primary Side Chemistry Online 
Monitoring System on first loop in Units 5 and 6 
of Kozloduy NPP.

Other reference projects include:

• Agreement with Kozloduy NPP: Design, delivery 
and installation - Modernization of control of 
radiation monitoring monitors type RTM860TS 
and delivery of monitors for radioactive con-
tamination of the body with gamma and beta 
detectors  (2015);

• Agreement with State Enterprise ‘Radioactive 
Waste’ – Delivery of electronic dosimeters for 
individual dosimetric control, as a dosimetric 
control system for the needs of ‘Specialized Di-
vision Decommissioning – Kozloduy 1-4 Units’ 
(2017);

• Contract with Kozloduy NPP – Radiation Moni-
toring System Modernization in the Radioactive 
Waste Storage Facility (2017).

EnergoService AD is established as a Limited 
Liability Company in 2005. EnergoService is 
transformed into a Joint Stock Company with 100% 
of capital effectively deposited in 2008.

In 2006, EnergoService concluded a distribution 
agreement with Westinghouse Electric Company. 
An agreement was also signed with APANTEC to 
import spare parts and upgrade existing systems.

In cooperation with Westinghouse Electric Compa-
ny (USA) and leading providers of equipment and 
specialized software, EnergoService implements 
various projects related to the optimization of 
Computer-Information and Control System “Ova-
tion” ® and Radiation Monitoring Systems.

EnergoService AD is an official distributor for 
Bulgaria of Mirion Technologies – a global supplier 
of: 

• Health physics products for Nuclear Power 
Plants, area monitoring and contamination 
clearance equipment for personnel, tools, cloth-
ing, waste etc.;

• Radiation Monitoring Systems;

• Neutron Flux Monitoring Systems;

• Decontamination and Decommissioning Sys-
tems of Nuclear Facilities.

EnergoService AD is a distributor of Hach products 
in the Nuclear Industry – a producer of equipment 
and laboratory instruments for measurement and 
control of water.

Since the establishment of the company, a quality 
management system according to EN ISO 9001 
has been maintained and certified. In 2016 
EnergoService AD has successfully certified its 
Quality Management System according to the new 
version of Standard EN ISO 9001: 2015. 

In 2013 the company has developed an Informa-
tion Security Management System and achieves 
certification under the ISO/IEC 27001 standard.

The company has a highly qualified management, 
expert and engineering team, which offers its 
services in Bulgarian, English and Russian.

The company is a member of the American 
Chamber of Commerce in Bulgaria and has been 
accepted as a member of the Bulgarian Atomic 
Forum (BULATOM). 

Other memberships of the company include the 
French-Bulgarian Chamber of Commerce and In-
dustry and the Bulgarian Nuclear Society. 
In addition, EnergoService is listed in the register 
of the Bulgarian Construction Chamber.

Nuclear Automation, Safety and Radiation Protection

Contacts:

 Episkop Protogen Str., block 43, entrance B, 
office 2, Yuzhen park, Sofia, Bulgaria

 George Manchev
 +359 2 871 00 96 

+359 2 871 38 07

 office@energoservice.bg

 www.energoservice.bg
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„ЕНПРО Консулт” ООД

Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност

Адрес на управление: 
гр. София 1407, Бул. „Черни връх“ №107

Представители:
Милан Миланов - Управител 
Валентин Василев - Управител

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Проектантски и конструкторски услуги;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;

|| Опит в ядрени проекти в страни от Западна 
Европа.

Основни сфери на дейност:
zz Проектантски и консултантски услуги в яд-

ре на та енергетика, както и в конвен ци он ал-
на та индустрия.

ЕНПРО Консулт ООД е основана през 1998 г. 
от група експерти в ядрената енергетика. 
Дружество то е член на Булатом от 2001 г.

Стратегическата цел на ЕНПРО Консулт ООД е 
постигането на устойчиво развитие на фир ма-
та в условията на променяща се об щест ве на и 
бизнес среда и утвърждаването ѝ като на деж-
ден партньор на вътрешния и на между на род-
ните пазари в областта на из след ванията, ан-
ал изите, проектирането, инженеринговите и 
кон султантските услуги в ядрените и кон вен ци-
он ал ните индустрии. 

Капацитетът на ЕНПРО Консулт ООД включва 
спи съчен състав от 36 служителя, от които 26 
висо ко квалифицирани експерти. Служителите 
в дружеството притежават компетенции в раз-
лич ни области, включително:

• Системни анализи;

• Механично / технологично проектиране;

• Строителни анализи и проектиране, 
включително сеизмични въздействия и 
квалификация;

• Лицензиране, финанси и търговски аспекти;

• Радиационна защита;

• Околна среда;

• Физика и приложна математика. 

Работните езици в дружеството са български, 
английски и руски.

ЕНПРО Консулт ООД притежава сертификация 
по ISO 9001:2015 от TÜV Rheinland.

Дружеството е сертифициран доставчик на 
Westinghouse.

Референтни проекти:

АЕЦ Белене

• Преглед за Съответствие на Анализ на Без оп-
ас ността със съвременните норматив ни из-
иск вания (2019);

• Участие на експерти в дейностите по лицен-
зи ране на площадка, оценка на проект, тръж-
ни дейности, дейности на площадката (2005-
до сега);

• Стрес-тестове (2011).

АЕЦ Козлодуй

• Технико-икономическо проучване за ал тер-
на тив но ядрено гориво (2019- до сега);

• Експертизи за внедряване на ново ядрено го-
ри во;

• Анализи за възможности за управление на 
от работено ядрено гориво (2018);

• Замяна на шкафове КиП I и II контур (2018- до 
сега);

• Експертизи на проекта за удължаване на 
ресур са, многобройни проекти и анализи 
(1998-до сега) – системни анализи, тех но ло-
гич но проектиране, КиП и А;

• Участие в програми за модернизация на бло-
кове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй (1998-2006), на 
бло кове 3 и 4 в АЕЦ Козлодуй (1998-2006).

ДП РАО

• Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 в 
АЕЦ Козлодуй (2002 – до сега);

• Многобройни анализи и проекти по извеж-
да не от експлоатация (2002- до сега);

• Консултант по изграждане на Национално 
Хра нилище за РАО (2011- до сега) );

• Проектиране и анализ на безопасност на 
съоръжения в ПХРАО „Нови Хан“ (2004-2006).

Други

• Технологично проектиране в химическа 
индус трия, топлофикация, ТЕЦ и др. 

Контакти:
 гр. София 1407, бул. „Черни връх“ №107

 02 816 74 00

 02 816 74 10

 office@enproco.com

 www.enproco.com

Партньорът, на когото можете да разчитате!
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ENPRO Consult Ltd.

Company governance:
Limited liability company

Headquarters: 
107 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

Managing authority:
Milan Milanov – Executive Manager
Valentin Vassilev – Executive Manager

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Western Europe.

Main business areas:
zz Design and Consulting in Nuclear Industry, as 

well as in Conventional Power Industry and Pro-
cess industries.

ENPRO Consult has a certification on ISO 
9001:2015 by TÜV Rheinland.

The company is a certified supplier of Westing-
house.

Reference projects:

Belene NPP

• Compliance of Safety Analysis with current regu-
latory requirements (2019);

• Participation of experts in site licensing activi-
ties, project evaluation, tendering activities, site 
activities (2005-present);

• Stress tests (2011).

Kozloduy NPP

• Feasibility Study for Alternative Nuclear Fuel 
(2019 to date);

• Expertise for the Deployment of New Nuclear 
Fuel;

• Analyzes for Spent Fuel Management Opportu-
nities (2018);

• Replacement of Cabinets of I&C for I and II Cir-
cuits (2018- to date);

• Expertise of the project for extension of the op-
erational lifetime, numerous designs and analyz-
es (1998-till now) - system analyzes, technologi-
cal designs, I&C;

• Participation in modernization programs of 
Units 5 and 6 at Kozloduy NPP (1998-2006) ), at 
Units 3 and 4 at Kozloduy NPP (1998-2006).

State Enterprise Radioactive Waste

• Decommissioning of Units 1-4 at Kozloduy NPP 
(2002 - present);

• Numerous analyzes and decommissioning pro-
jects (2002 - present);

• Consultant on construction of National RAW 
Storage (2011 - present);

• Design and safety analysis of facilities at the 
Novi Han repository (institutional radioactive 
waste) (2004-2006).

Other

• Technological Design in chemical industry, con-
ventional power plants, district heating, etc.

ENPRO Consult was founded 1998, by a group of 
experts in Nuclear Power Industry. The company is 
a member of Bulatom since 2001.

The strategic goal of ENPRO Consult is to achieve 
sustainable development of the company in the 
context of changing social and business environ-
ment and to establish it as a reliable partner in the 
domestic and international markets in the field of 
research, analysis, design, engineering and consult-
ing services in the nuclear and conventional indus-
tries.

The capacity of ENPRO Consult includes full-time 
personnel of 36 people , of which 26 highly quali-
fied experts. The company’s employees have com-
petencies in different fields. Including:

• System analyses;

• Mechanical / technological design;

• Construction analysis and design, including seis-
mic effects and qualification;

• Licensing, finance and commercial aspects;

• Radiation protection;

• Environment;

• Physics and applied mathematics. 

The working languages in the company are Bulga-
rian, English and Russian.

Contacts:

 107 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

 +359 2 816 74 00

 +359 2 816 74 10

 office@enproco.com

 www.enproco.com

The partner you can rely on!
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„ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Форма на управление:
Акционерно дружество

Адрес на управление: 
гр. София 1408, Ул. „Балша“ №1, бл. 9, ет. 8

Представители: 
Съвет на директорите
Изпълнителен директор

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Проектантски и конструкторски услуги;

|| Стрoителство и монтаж;

|| Доставка;

|| Представителства на международни 
компании;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България. 

Основни сфери на дейност:
zz Дейности в областта на инвестиционното 

про ек тиране, управлението на проекти и в 
стро ит ел ството. 

zz Специализация в проекти свързани с пови-
ша ване на енергийната ефективност на сгра-
ди и промишлени системи.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД е създадено през 
2003 г. с предмет на дейност – изпълнение 
на инженерингови проекти в областта на 
енер гийната ефективност, строителството 
и изграж дането на високо технологични и 
енерго ефективни отоплителни и климатични 
инсталации.

Дружеството самостоятелно е реализирало, на 
територията на Република България, редица 
про екти по проектирането, изграждането и 
въвеж дането в експлоатация на отоплителни 
и климатични системи, базирани на термо-
помпени агрегати, фотоволтаични системи и 
други.

С участието на специалисти от ЕСКО 
ИНЖЕНЕРИНГ АД при проектирането, достав ка-
та на материали и оборудване и монти ра нето 
им е осъществена и реализацията на инже-
не рингови проекти, както за модер ни за цията 
на съществуващи съоръжения в енер ге тиката 
(кон вен ционална и атомна) и про миш леността, 
така и за изграждането на нови промишлени 
инста лации.

В дейността на дружеството е приоритет и 
изпъл нението на консултантски услуги по под-
го тов ката и реализацията на инженерингови 
про ек ти във всичките им етапи – от първо на-
чал ната идея, до реализацията им в това число: 
пред проектни проучвания, оценка на иконо-
ми ческият им ефект, осигуряване на финан-
си рането им, избор на изпълнители, оценка и 
управление на изпълнението в етапите на про-
ек тиране и изграждане, завършване и въвеж-
дане в експлоатация.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД е и с опит при консул-
ти ране на потенциални бенефициенти за под-
готовката и управлението на проекти, фи нан-
си ра ни по европейски и национални програми.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД е една от малкото ком-
па нии в България, която е участвала във всич-
ки фази на реализацията на инже не рингови 
про екти, успешно изпълнени чрез  дого вори 
с гарантиран резултат за прилагане на енер го-
ефективни мероприятия в сгради и съоръ же-
ния, водещи до сертифицирането им по ЗЕЕ и 
понижаване на енергопотреблението им.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД е член на Български 
атомен форум и Камарата на строителите в 
България.

Дейността на ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД е сертифи-
ци рана по стандартите:

• БДС ISO 9001:2015;

• БДС ISO 14001:2015;

• BS OHSAS 18001:2007.

Референтни проекти:
Обект: Консултантски услуги при изпълнение 
на електромонтажни дейности, свързани с обо-
рудването на СКУ и ЕО през ПГР 2008 и ПГР 2009 
на 5 и 6 ЕБ и доставки
Клиент: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй
Период на изпълнение: от 01.02.2008 год.  до 
31.10.2009 год.
Дейности:
• Изготвяне проектни решения по модернизи-

ране елементи от СКУ;
• Изготвяне оценки на подготвени техноло гич-

ни карти;
• Разработване на монтажна документация – 

КМД чертежи;
• Доставка на технологично оборудване, в т.ч.:

• Изпълнителна арматура;
• Регулираща арматура;
• Елементи и материали за импулсни 

линии;
• Прибори по част: КИПиА за интегриране 

в ЕО.
• Оценка съответствието на доставеното от 

глав ния изпълнител оборудване с из ис ква-
ния та на проекта.

Обект: Подстанция – АЕЦ Козлодуй
Клиент: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй
Период на изпълнение: от  02.06.2004 год.  до 
11.11.2007 год.
Дейности:
• Подмяна на 400 kV разединители;
• Подмяна на измервателни трансформатори 

110 kV и 220 kV;
• Подмяна на 400kV измервателни трансфор-

ма тори;
• Подмяна на измервателни трансформатори 

и реконструкция на енергийна мрежа ВН на 
220 kV.

„Еско инженеринг” АД, като подизпълнител, 
участва с инженерингови услуги при ре али за-
ция на проекта.

Контакти:
 гр. София 1408, Ул. „Балша“ №1, бл. 9, ет. 8

 02 805 48 44

 02 805 48 49

 esco.engineering.sofia@gmail.com

 www.esco-engineering.bg

Надежден партньор за инженеринг и изпълнение на проекти в 
индустрията, енергетиката и енергийната ефективност
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ESCO ENGINEERING AD

Company governance:
Joint-stock company

Headquarters:
Bl. 9, fl. 8, 1 Balsha Str., 1408 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Board of Directors
Chief Executive Officer

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Construction and installation;

|| Delivery;

|| Representative offices of foreign companies;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Activities are in the field of investment design, 

project management and implementation.

zz Specialized in projects related to increasing the 
energy efficiency of buildings and industrial 
systems, in nuclear and conventional energy 
and industry.

Reference projects:

Project: Consultancy services for the implementa-
tion of electrical installation related to the equip-
ment of “Control and management system” and 
“Electric control” through PGR 2008 and PGR 2009 
at 5 and 6 units.

Client: “Kozloduy NPP” EAD, Kozloduy.
Implementation period: from 01.02.2008 to 
31 .10 .2009 .
Activities:

• Preparation of design solutions for modernizing 
elements of SCC;

• Preparing estimates of prepared technology 
maps

• Development of installation documentation – 
CMD drawings;

• Supply of technological equipment, including:

• Execution fittings;
• Regulating fittings;
• Elements and materials for pulse lines;
• Instruments by Part: I&amp; C for Electric 

control Integration.

• Assessment of the compliance of the equipment 
delivered by the main contractor with the re-
quirements of the project.

Project: Substation – Kozloduy NPP

Client: “Kozloduy NPP” EAD, Kozloduy.
Implementation period: from 02.06.2004 to 
11 .11 .2007
Activities:

• Replacement of 400 kV disconnectors;

• Replacement of 110 kV and 220 kV measure-
ment transformers;

• Replacement of 400kV measurement transfor-
mers;

• Replacement of measuring transformers and 
recon struction of a HV power network at  
220 kV.

“Esco Engineering” JSC, as a subcontractor, par-
ticipated in engineering services during the imple-
mentation of the project.

ESCO ENGINEERING AD was established in 2003 
with the main activity – implementation of engi-
neering projects in the field of energy efficiency, 
construction and construction of high technology 
and energy efficient heating and air-conditioning 
installations.

The company has implemented on the territory of 
the Republic of Bulgaria a number of projects for 
the design, construction and commissioning of 
heating and air – conditioning systems based on 
heat pump units.

The implementation of consultancy services for 
the preparation and realization of engineering pro-
jects in all their stages is also a priority in the activ-
ity of the company - from the initial idea to their 
realization including: design studies, evaluation of 
their economic effect, provision of their financing, 
selection of contractors, evaluation and manage-
ment of  implementation in the design and con-
struction, completion and commissioning phases.

ESCO ENGINEERING AD has experience in advis-
ing potential beneficiaries on the preparation and 
management of projects funded under European 
and national programs.

With the participation of ESCO ENGINEERING 
specialists in the design, supply of materials and 
equipment and their installation, the implementa-
tion of engineering projects was carried out, both 
for the modernization of existing facilities in the 
power industry and for the construction of new in-
dustrial installations.

ESCO ENGINEERING is one of the few companies in 
Bulgaria that participated in all phases of the im-
plementation of engineering projects successfully 
executed through guaranteed performance con-
tracts for the implementation of energy efficiency 
measures in buildings and facilities leading to their 
certification under the Energy Efficiency Act and 
reduction of the energy consumption.

ESCO ENGINEERING JSC is a member of the Bulgar-
ian Atomic Forum and the Chamber of Builders in 
Bulgaria.

The activity of ESCO ENGINEERING is certified ac-
cording to the standards:

• BDS ISO 9001: 2015;

• BDS ISO 14001: 2015;

• BS OHSAS 18001: 2007. Contacts:

 Bl. 9, fl. 8, 1 Balsha Str., 1408 Sofia, Bulgaria

 +359 2 805 48 44

 +359 2 805 48 49

 esco.engineering.sofia@gmail.com

 www.esco-engineering.bg

Reliable partner for engineering and implementation of projects in 
industry, energetics and energy efficiency
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„ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - 
КОЗЛОДУЙ” АД

Форма на управление:
Акционерно дружество с едностепенна сис те-
ма на управление

Адрес на регистрация: 
гр. Козлодуй 3321, Площадка на АЕЦ - Козлодуй

Представители: 
Богомил Манчев – Председател и Изп. член на СД
Владимир Христов – Член на СД
Иван Каменов – Член на СД

Профил на услугите:
|| Строителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност :
zz Дружеството е специализирано в извър шва-

не то на строително – монтажни дейности и 
пред мета му на дейност е следния:

Проектиране, изпълнение и ремонт на жи-
лищ ни, промишлени и други сгради и на 
стро ителни съоръжения, производство на 
сто ма но бетонови, метални и други кон-
струк ции, изделия и полу фаб рикати; ус лу-
ги със строителна техника и авто тран спорт, 
тър го вия в страната и чуж би на, покуп ка, 
стро еж или обзавеждане на не дви жи ми 
имоти с цел продажба, меж ду на род ни пре-
во зи на товари с авто мо би ли и спе ди тор ска 
дей ност.

„ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ“ АД е 
създадено през 1969 година за изграждането 
на АЕЦ „Козлодуй” като Строително управление 
към СО „Промишлено строителство” София. 
През 1994 г. държавната фирма „Завод ски 
стро ежи - Козлодуй” – Козлодуй е пре об ра зу-
ва на в еднолично дружеството с ограничена 
от го ворност „Заводски строежи - Козлодуй” 
- ЕООД, а през 1996 г в „Заводски строежи - 
Коз лодуй” – ЕАД. В последствие дружеството 
е преобразувано в Акционерно дружество ре-
гис три рано по Търговския Закон. Членува в Бул-
атом от 2015 година.
През 50-годишната си история дружеството е 
утвърден партньор в  строителния бранш.
В годините на усилено изграждане на 6-те 
енер го блока на АЕЦ Козлодуй дружеството 
е Главен изпълнител на обекта и изпълнител 
на основните видове СМР, в по-голяма степен 
уни кал ни за строителството като обем и тех-
но логия. Качествената и в срок изпълнявана 
ра бота по изграждане на АЕЦ  е основание за 
про явен интерес и в последствие съвместни 
про екти с чуждестранни партньори, една от 
кои то е американската корпорация Бехтел, по-
стро ила енергоблокове с над 100 реактора в 
целия свят.
След въвеждане на VІ-ти блок в експлоатация, 
дру жеството пренасочва усилията си към раз-
ши ря ване обхвата на извършваните дейности.
„ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ“ АД из вър-
шва жилищно и промишлено стро ит елство, 
стро ително – ремонтни и възстановителни 
ра боти на обекти от гражданско и пътно стро-
ит елство, хидро изолация, монтаж на вен ти-
лационна и отоплителна техника, тръ бо про-
води, заготовка и монтаж на метални кон-
струкции и арматурни изделия, услуги със стро-
ителна и транспортна техника при спаз ване на 
договорените срокове и с добро качество.

Капацитетът на „Заводски Строежи – Козлодуй” 
АД включва собствената материално – тех ни-
ческа база, която задоволява нуждите на дру-
жес твото и извършва комплексни услуги на 
кли енти, като включва: 

• Бетонов завод за производство на бетонови 
разтвори по марки и класове;

• Корпус за специални метални конструкции и 
арматури;

• Собствено оборудване, машини и технически 
съоръжения, собствен транспорт; 

• Напълно оборудвана строителна ла бо ра то-
рия за изпитване на строителни ма те ри али, 
стро ителни разтвори, бетон и почви, с въз-
мож ност за акредитация по БДС EN ISO/IEC 
17025:2018 от ИА БСА.

Дружеството има възможност за на ема не на 
соб ствена работна ръка – високо ква ли фи ци ра-
ни специалисти и работници, управ лен чес ки, 
ин же нерно-технически и изпълнителски пер-
со нал.

Визията на ръководството предвижда бъдещо 
раз витие на дружеството, което да бъде свър за-
но с преориен тиране към строи тел ство то, свър-
зано с инвестиции от опера тив ни те про гра ми, от 
националния и об щин ски те бю дже ти и притока 
на евро фон дове – инфра струк тур ни обекти, 
ре ха би ли та ция и раз ши ря ва не, ре мон тни дей-
ности, ВиК про ек ти и уч ас тие в ре ализи ра не то 
на мащабни про ек ти, на при мер проек та Белене.

Планираната стопанска политика на Дру жес-
тво то в дългосрочен план е свързана с уве ли ча-
ва не капацитета на производството и на чис ле-
ния състав.
Внедрената интегрирана система за управ ле-
ние съгласно изискванията на ISO 9001:2015,  
ISO 14001:2015  и  OHSAS 18001:2007 в дру жес-
тво то, са гаранция за осигу ряване на качество 
на из вършваните дей ности и пред ла га ните 
ус луги чрез осигу ря ване на здраво словни и 
без опасни условия на труд и опазване на ок-
ол ната среда с пос ти гане на съ от ветствие с 
из искванията на заинте ре со ва ните страни и 
приложимите нормативни доку мен ти.

Референтни проекти:
Част от проектите на компанията през последн-
ите 10 години включват:
• Хранилище за сухо съхранение на от ра бо-

тено ядрено гориво - Част Архитектурна, в 
АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр. Козлодуй Площадка 
АЕЦ;

• Цех за намаляване на размерите и дезак ти-
ва ция в АЕЦ Козлодуй - претрасиране на пло-
щад кова канализация в АЕЦ Козлодуй ЕАД, 
гр. Козлодуй Площадка АЕЦ;

• Фотоволтаична електроцентрала в УПИ 
212054 ЕКАТТЕ 61039 с. Раброво, общ. 
Бойница, обл. Видин;

• Довършване на СМР и ПНР на ВЕЦ на ТК1 - 
АЕЦ Козлодуй, гр. Козлодуй;

• Извършване на СМР на обект Инженеринг 
за каскадно присъединяване към ТГ№ 8 на 
нова противонатегателна турбина ТГ 8А в ТЕЦ 
София, гр. София;

• Изграждане на сгради за мобилни дизел ге-
не ра тори в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Коз ло-
дуй Площадка АЕЦ;

• Укрепване на естакади между Спецкорпус 
3 (СК3) и Реакторно отделение (РО) на 5 
и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, гр. Козлодуй 
Площадка АЕЦ.

Контакти:
 гр. Козлодуй 3321,  

Площадка на АЕЦ - Козлодуй

 0973 812 01

 0973 803 08

 zskoz@zskoz.com

 www.zskoz.com

Загриженост, Съвест, Коректност
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Zavodski Stroeji – Kozloduy JSC

Company governance:
Joint-stock company with a one-tier management 
system.

Headquarters: 
Kozloduy 3321, Kozloduy NPP Site

Managing authority: 
Bogomil Manchev - Chairman and Executive Mem-
ber of the Board of Directors
Vladimir Hristov - Member of the Board of Direc-
tors
Ivan Kamenov - Member of the Board of Directors

Services profile
|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas
zz The company is specialized in construction and 

erection activities which include, as follows:

Design, implementation and repair of residen-
tial, industrial and other buildings and con-
struc tion facilities, production of reinforced 
con crete, metal and other structures, products 
and semi-finished products; services in con-
struc tion equipment and motor transport, 
trade in the country and abroad, purchase, 
con struc tion or furnishing of real estate for 
sale, international carriage of goods by car and 
freight forwarding.

The management of Zavodski Stroeji – Kozloduy 
JSC envisages future development of the com-
pany, with reorientation towards construction, 
related to investments from operative programs, 
from the national and municipal budgets and the 
influx of EU funds - infrastructure sites, rehabili-
tation and expansion, repair activities, water and 
sewerage projects and participation in large-scale 
projects such as the Belene project.

The long-term planned economic policy of the 
Company is related to increasing the production 
capacity and the number of employees.
The integrated management system implemented 
in the company is in accordance with the require-
ments of ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 and 
OHSAS 18001: 2007 and is a guarantee for quality 
assurance of the performed activities and offered 
services by providing health and safety at work 
and environmental protection, in compliance with 
the requirements of the interested parties and ap-
plicable regulatory documents.

Reference Projects:

Some of the company’s projects over the last 10 
years include:

• Spent Fuel Dry Storage Facility at the Kozloduy 
NPP - Architectural Part, Kozloduy NPP EAD, 
town of Kozloduy, NPP Site;

• Fragmentation and Decontamination Workshop 
at the Kozloduy NPP - relocation of site sewage 
in Kozloduy NPP EAD, Kozloduy, NPP Site;

• Photovoltaic power plant in land plot 212054 
ЕКАТТЕ 61039 village of Rabrovo, Boinitza Mu-
nicipality, Vidin;

• Completion of the construction and erection 
works (CEW) and the commissioning works (CW) 
at the site of the HPP hot channel TK-1, Kozloduy 
NPP; Kozloduy;

• CEW at the site Engineering for cascade connec-
tion to TG8 of a new back-pressure turbine TG-
8A at the Sofia TPP, Sofia;

• Construction of buildings for mobile diesel gene-
ra tors at Kozloduy NPP EAD, Kozloduy, NPP Site;

• Reinforcement of overpasses between Auxiliary 
Building 3 (AB3) and Reactor Building (RB) of Ko-
zloduy NPP Units 5 and 6, Kozloduy, NPP Site.

Zavodski Stroeji – Kozloduy JSC was established in 
1969 for the construction of the Kozloduy NPP as 
a Construction Division to the Industrial Construc-
tion Enterprise, Sofia. In 1994 the state-owned 
company “Zavodski Stroeji – Kozloduy” - Kozloduy 
was transformed into a sole limited liability com-
pany “Zavodski Stroeji - Kozloduy” - EOOD, and in 
1996 to “Zavodski Stroeji - Kozloduy” – EAD. Sub-
sequently, the company was transformed into a 
Joint Stock Company registered under the Com-
mercial Law. Member of Bulatom since 2015.

During its 50-year history, the company is an es-
tablished partner in the construction industry.

During the years of intensive construction of the 6 
power units of the Kozloduy NPP, the company is 
the main contractor of the site and the contrac-
tor of the main types of construction and erec-
tion works, rather unique for the construction in 
terms of scope and technology. The high-quality 
and timely implementation of the NPP construc-
tion is a reason for the expressed interest and 
subsequently joint projects with foreign partners, 
one of which is the US corporation Bechtel, which 
has built power units with more than 100 reactors 
worldwide.

Following the commissioning of Unit 6, the com-
pany redirects its efforts to expand the scope of 
activities performed.

Zavodski Stroeji - Kozloduy JSC performs residen-
tial and industrial construction, construction, re-
pair and restoration works of civil and road con-
struction sites, waterproofing, installation of ven-
tilation and heating equipment, pipelines, prepa-
ration and installation of metal structures and 
fittings, services with construction and transport 
equipment in compliance with the agreed terms 
and with good quality.

Zavodski Stroeji - Kozloduy - JSC has its own ma-
terial and technical base, which meets the needs 
of the company and provides complex services to 
clients and it includes: 

• Concrete plant to produce concrete mortars by 
brands and classes;

• Building for special metal structures and fittings;

• Own equipment, machinery and technical 
equipment, own transport; 

• Fully equipped construction laboratory for test-
ing building materials, mortars, concrete and 
soil, with the possibility of accreditation accord-
ing to BDS EN ISO / IEC 17025: 2018 by EA BAS.

The company can hire its own workforce - highly 
qualified specialists and workers, management, 
engineering, technical and executive staff.

Contacts:

 Kozloduy NPP Site, Kozloduy 3321

 +359 973 812 01

 +359 973 803 08

 zskoz@zskoz.com

 www.zskoz.com

Concern, Conscience, Honesty
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ИКюИ България АД

Форма на управление:
Акционерно дружество

Адрес на управление: 
гр. София 1164, бул. „Христо Смирненски“ 1

Представител:
Изпълнителен Директор
Съвет на Директорите

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Проектантски и конструкторски услуги;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;

|| Опит в ядрени проекти в страни от Западна, 
Централна и Източна Европа, Близък Изток 
и Африка.

Основни сфери на дейност:
ИКюИ България АД предлага широк спектър от 
консултантски и инженерни услуги за гло бал-
ните пазари и за специфичните нужди на мест-
ния пазар. 
Обхватът на дейностите и областите на 
експертиза са:

zz инженерни анализи и проектиране;

zz инженеринг при сеизмични и екстремни 
натоварвания; 

zz надзор на инвестиционни проекти и стро ит-
ел ни работи; 

zz оценка на безопасността и риска;

zz управление на проекти;

zz разработване на системи за управление.

ИКюИ България АД (ИКюИ) е създадена през 
1992 г. като акционерно дружество, съвместно 
предприятие с мажоритарна собственост на 
EQE International Inc, по-късно придобито от 
ABS Group of Companies. ИКюИ е регистрирана в 
гр. София. ИКюИ има дъщерна компания ИКюИ 
Контрол ООД. 

ИКюИ е позната като основен доставчик на:
• Уникални инженерни и консултантски услуги 

за ядрената енергетика;
• Съоръжения за обработка и съхранение на 

РАО; 
• Конвенционални електроцентрали; 
• Химическа, циментова и металургична 

промишленост;
• Съоръжения за преработка на отпадъци и 

води; 
• ЖП, пътни и други инфраструктурни проекти;
• Мостове;
• Административни сгради и съоръжения.

Предоставяните инженерни услуги са в съот-
вет ствие със съответните добри ин же нер ни 
прак тики и най-високите съвременни между на-
родни стандарти в индустрията. 

ИКюИ е член на БУЛАТОМ от 2001 г.

ИКюИ разполага с около 40 инженери на 
пълно работно време и разчита на 80 външни 
експерти.

Ръководството на компанията е с доказана про-
фе си онална квалификация и дългогодишен 
опит в управлението на международни про ек-
ти, както и работа с институциите. 
Висококвалифицираният персонал на компа-
ния та включва:
• Инженери;
• Архитекти;
• Експерти по околна среда;
• Експерти по финанси.

Инженерите по съответните проектни части и 
архитектите са членове на Камарата на Ин же-
не рите в Инвестиционното Проектиране (КИИП) 
и Камарата на Архитектите в България и при те-
жа ват пълна проектантска право спо соб ност, а 
част от строителните инженери, при те жават и 
право способност за ТК по част Конструктивна.

Екипът работи в многоезична среда и ползва 
английски, руски и немски език. ИКюИ е ре гис-
три ра на като проектантско бюро в КИИП.

Системата за управление на ИКюИ България 
АД e в съответствие с изискванията на ISO 9001: 
2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018.

Системата за управление на качеството отчита 
също и изискванията на GS-G-3.1, GS-G-3.5 и 
други стандарти за управление на качеството в 
ядрената индустрия.

ИКюИ от 1992 г. разработва самостоятелно, 
или в консорциуми, над 1000 проекта, в т. ч. 
над 400 проекта за всички ядрени обекти в 
България: 

• АЕЦ „Козлодуй” – всички енергоблокове в 
ет ап на експлоатация и на извеждане от екс-
пло ат ация;

• ХОГ;
• БПС; 
• Цех за преработка на радиоактивни отпа-

дъци; 
• ХСС на ОЯГ;
• площадка за АЕЦ Белене; 
• Изследователски реактор ИРТ-2000; 
• ПХ за радиоактивни отпадъци – Нови хан; 
• уранова мина Бухово;
• НХРАО Радиана. 
Инженерният екип е участвал в независима екс-
перт на оценка на сеизмичността на площадка 
АЕЦ Белене, а по-късно и в прегледа на ТП за 
из граж дане на втора АЕЦ. 

Компанията е предоставяла консултантски ус-
лу ги на АЯР - „стрес-тест“ на АЕЦ Козлодуй, 
екс перт ни оценки, прегледи за съответствие и 
про ектно осигуряване, подготовка на тех ни чес-
ки ръководства и годишни доклади.

ИКюИ, като част от международни консор циу-
ми, е участвала в значими за ядрената енер ге-
тика проекти в:

• Армения;
• Великобритания;
• Литва;
• Румъния;
• Русия;
• САЩ;
• Словакия;
• Тайван;
• Унгария;
• Чехия;

• Швейцария.

Експертите на ИКюИ са участвали в коор ди ни-
ра ни изследователски програми на ЕС и МААЕ, 
експертни групи и мисии.

Контакти:
 бул. „Христо Смирненски“ 1 

гр. София 1164

 г-н Марин Йорданов

 02 963 20 49 
02 963 19 51

 02 963 19 76

 info@eqe.bg

 www.eqe.bg

Чрез високотехнологични консултантски и инженерингови услуги да подпомагаме своите клиенти в стремежа им 
да повишават качеството и безопасността на своята дейност и да намаляват въздействието върху околната среда
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EQE Bulgaria JSC

Company governance:
Joint-stock Company

Headquarters: 
1 Hristo Smirnenski Blvd., 1164 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Executive Director
Board of Directors

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Western, Central and Eastern Europe, 
Middle East and Africa.

Main business areas:
EQE offers a broad range of consulting and engi-
neering services typical for global markets and has 
developed specific capabilities for local market 
needs. The scope of activities and areas of exper-
tise include:

zz Engineering Analysis and Design Services; 

zz Seismic and Extreme Loads Engineering; 

zz Investment and Construction Works Supervi-
sion; 

zz Safety and Risk Assessment;

zz Project Management;

zz Development of Management Systems.

Since 1992 EQE has developed alone, or in consor-
tium, more than 1000 projects including over 400 
projects for all nuclear sites in Bulgaria:

• Kozloduy NPP, including all units in operation 
and in decommissioning stage;

• The Spent Fuel Facility;
• The Danube River Bank Pump Station;
• The Radwaste Treatment Plant;
• The Dry Spent Fuel Storage Facility;
• Belene NPP site;
• The IRT-2000 research reactor;
• Novi Han Radwaste Facility;
• Buhovo uranium mining site;
• National Disposal Facility at Radiana site. 
The engineering team has participated in inde-
pendent expert evaluation of the seismicity for Be-
lene NPP site, and later took a part in the review 
of the Technical Design for construction of the sec-
ond Belene NPP project. 
The company has provided regulatory support ser-
vices to the Bulgarian Nuclear Regulatory Agency 
including “stress-test” of Kozloduy NPP, expert as-
sessments, compliance review and design assur-
ance services and drafting of technical regulations 
and reports.
EQE as a part of international consortiums was in-
volved in many international projects with impor-
tance to nuclear power, like:
• Armenia;
• Czech Republic;
• Hungary;
• Lithuania;
• Romania;
• Russia;
• Slovakia;
• Switzerland;
• Taiwan;
• UK;
• USA.

EQE Bulgaria AD (EQE) was established in 1992 as 
a Bulgarian corporation - a Joint Venture with ma-
jority ownership of EQE International Inc., which 
was later merged into ABS Group of Companies 
(ABS Group). EQE is a registered shareholders com-
pany under the Law of Bulgaria in Sofia, Bulgaria. 
EQE has a daughter company EQE Control OOD.

EQE is recognized as one of the major local pro-
viders of:

• Unique engineering and consulting services to 
the nuclear power generation;

• Facilities for radioactive waste treatment and 
disposal;

• Conventional power plants;

• Chemical, cement and metallurgical industry;

• Waste and water treatment facilities;

• Railways, roads and other infrastructure pro-
jects;

• Bridges;

• Administrative facilities.

The provided engineering services are in accord-
ance with the relevant good engineering practice 
and highest industry standards.

EQE is member of BULATOM since 2001.

EQE has about 40 full time engineers and rely on 
80 part time external experts.

The managers of EQE have significant educational 
and qualifications record and many years of pro-
ject management experience, including interna-
tional projects, and institutional experience. 
The highly qualified professional staff includes:

• Engineers;

• Architects;

• Environmental experts;

• Financial experts.

The engineers in respective design parts and the 
architects are members of the Chamber of Engi-
neers in the Investment Design in Bulgaria (CEID) 
and the Chamber of Architects with full design ca-
pacity, including structural engineers with license 
for Checking Engineer of building structures. 

The company staff works in multilingual environ-
ment and communicates in Bulgarian, English, Rus-
sian and German languages. EQE is registered as a 
design company in CEID.
Company experts have participated in various EU 
and IAEA Coordinated Research Programs, expert 
panels and review missions.

EQE management system is in accordance with the 
requirements of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018. The quality management system 
incorporates also the requirements of GS-G-3.1, 
GS-G-3.5 and other nuclear QMS standards.

Contacts:

 1 Hristo Smirnenski Blvd. 
1164 Sofia, Bulgaria

 Mr. Marin Jordanov

 +359 2 963 20 49 
+359 2 963 19 51

 +359 2 963 19 76

 info@eqe.bg

 www.eqe.bg

 Through high-tech consulting and engineering services to assist our clients in their quest to constantly improve 
the quality and safety of their operations and reduce environmental impacts 
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„ИнтерАтомЕнерго“ ЕООД

Форма на управление:
Еднолично дружество с ограничена отговор-
ност 

Адрес на управление: 
гр. София 1000, ул. „Цар Калоян“ № 8

Представителство: 
Проф. д-р Богдан Угърчински - Управител

Профил на услугите:
|| Проектантски  и конструкторски услуги;

|| Представителства на чуждестранни 
компании;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
zz Проектиране, изграждане, експлоатация и 

из веж дане от експлоатация на съоръжения, 
свър зани с използването на ядрена енергия;

zz Внедряване на ядрени и радиационни тех-
но ло гии, реализация на инвестиционни про-
ек ти и приватизационни сделки;

zz Консултантска дейност, представителство и 
аг ент ство на местни и чуждестранни орга-
ни зации и пр.

„ИнтерАтомЕнерго“ ЕООД е създадено през 
2003 г. като еднолично дружество с ограничена 
от го ворност с основна насоченост постигане на 
цели те на европейската енергийна политика 
чрез прилагане на европейско законодателство 
и стан дарти при внедряването и разработ ва не-
то на нови технологии.

Дружеството става член на Булатом през 2005 г. 

Съучредители на дружеството са компаниите 
ВЕЛ ГРАФ ООД, Българска Енергетична Компа-
ния (БЕК) и ENCONET CONSULTING GMBH. От 
на ча лото на 2016 г. „Интер Атом Енерго“ЕООД е 
100% собственост на VELGRAF.

ВЕЛГРАФ ООД е българска компания, специ ал-
изи рана във финансови и правни консултации 
по инвестиционни проекти, привати зационни 
сдел ки, инженерни работи и търговски услуги в 
Бъл га рия и чужбина.

ВЕЛГРАФ ООД има представители във Виена, 
Лондон, Виетнам, Туркменистан, САЩ и 
Канада.
Компанията е лидер и управляващ партньор на 
консорциума VELGRAF GROUP.
Консорциумът предоставя проекти „до ключ” 
въз основа на ноу-хау и опита на членовете си в 
ен ер ге тика, информационни технологии, ан ал-
из и проектиране, строителство, производ ство 
и др. 

Основни партньори на „ИнтерАтомЕнерго“ 
ЕООД  са:

• TECHNATOM S.A., Испания;

• Руския Научен Център Курчатовски Институт;

• INVAP S.E., Аржентина;

• UIT GmbH, Германия.

„ИнтерАтомЕнерго“ ЕООД осъществява своята 
дейност на базата на опита, ноу-хау и патентите 
на съдружниците в компанията и на своите 
партньори. 

Визията на дружеството е да се включи активно 
в сферата на обработка на радиоактивни от па-
дъ ци при  реализацията на проекта АЕЦ „Бе ле-
не“.

Понастоящем дружеството е със замразена 
дей ност.

Референтни проекти

• Разработване на стратегически план за раз-
ви тие на инфраструктурата на ядрената ен-
ер гия на територията на Виетнам, заедно с 
INVAP – 2007 г.;

• Изготвяне на бизнес план за развитие на 
пред приятието „Атоменергоремонт“, Коз ло-
дуй, България по време на процедурата за 
при ватизация от името на „Българска енер ге-
тич на компания“ АД – 2006 г.;

• Проучване, анализ и оценка на въз мож нос-
тите за подобряване на качеството на про-
це дурите и дейностите във връзка с це ле во 
фи нан сиране от Фонда за радио ак тив ни от-
па дъци от дейности и поддръжка на Дър-
жав но предприятие радиоактивни отпа дъ ци, 
2006 г.

• Анализ, оценка и съставяне на позиция от-
нос но „Национален доклад на Република 
Бъл гария във връзка с Конвенцията за яд ре-
на безопасност“ – 2005 г.;

• Извършване на сравнителен икономически 
ан ал из на последиците от ранното из веж да-
не от експлоатация на блокове 3 и 4 в ат ом-
на та електроцентрала в Козлодуй, 2005;

• Подпомагане на мисията на IAEA – Виена при 
проверка на състоянието на блокове 3 и 4 на 
АЕЦ „Козлодуй“, 2004 г.

Контакти:
 гр. София 1000, ул. „Цар Калоян“ № 8

 Проф. д-р Богдан Угърчински

 0885 008 712

 02 930 75 50 
02 980 73 11

 02 988 48 33

 velgraf.ltd@usa.net

 www.velgraf.biz

Вашият български партньор в ядрения сектор
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InterAtomEnergo Ltd.

Company governance:
Sole limited liability company  

Headquarters: 
8 Tsar Kaloyan str., 1000 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Prof. D-r Bogdan Ougartchinsky - Manager

Services profile:
|| Design and engineering services;

|| Representative offices of foreign companies;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Designing, construction, operation and decom-

missioning of facilities related to the usage of 
nuclear energy;

zz Introduction of nuclear and radiation technolo-
gies, implementation of investment projects 
and privatization transactions;

zz Consultancy activity, representation and 
agent’s activity for local and foreign organiza-
tions, etc.

The vision of the Company is its active inclusion in 
the sphere of radio waste treatment upon the im-
plementation of “Belene NPP” Project.

At the time being the activity of the Company is 
suspended.

Referent projects

• Development of a strategic plan for the develop-
ment of the infrastructure of the nuclear energy 
sector on the territory of Vietnam, together 
with INVAP - 2007;

• Elaboration of a business plan for the develop-
ment of the “AtomEnergoRemont” enterprise, 
Kozloduy, Bulgaria, during the privatization 
procedure on the name of the Bulgarian Energy 
Company AD - 2006;

• Study, analysis and evaluation of the options for 
improving the quality of procedures and activi-
ties, related  with target financing from the Ra-
dioactive Waste Fund and maintenance of the 
“Radioactive Waste” State Enterprise. 2006;

• Analysis, evaluation and elaboration of an opin-
ion regarding “The National Report of the Re-
public of Bulgaria in relation with the Nuclear 
Safety Convention” - 2005;

• Performance of comparative economic analysis 
on the consequences from the early decommis-
sioning of Units 3 & 4 of “Kozloduy” NPP, 2005;

• Supporting the IAEA-Viena mission during the 
examination of Units 3 & 4 of “Kozloduy” NPP, 
2004 .

“InterAtomEnergo” Ltd. is established in 2003 as 
a sole merchant limited liability company, mainly 
dedicated to achieving the goals of the European 
energy policy through the application of the Eu-
ropean legislation and standards upon the imple-
mentation and development of new technologies.  

The Company becomes a member of BULATOM in 
2005 .

Co-founders of the Company are VELGRAF OOD, 
the Bulgarian Energy Company (BEC) and ENCONET 
CONSULTING GMBH.  Since the beginning of 2016 
“InterAtomEnergo” Ltd. is 100% property of VEL-
GRAF.

VELGRAF OOD is a Bulgarian company, specialized 
in rendering of financial and legal consultations on 
investment projects, privatization transactions, en-
gineering works and trade services in Bulgaria and 
abroad.

VELGRAF OOD has its representatives in Vienna, 
London, Vietnam, Turkmenistan, the USA and Can-
ada.
The company is a leader and a lead partner of the 
VELGRAF GROUP Consortium.
The Consortium provides “turn-key” projects 
based on its “know-how” and the experience of its 
members in the energy and IT sectors, analysis and 
designing, construction, production, etc.

Major partners of “InterAtomEnergo” Ltd. are:

• TECHNATOM S.A., Spain;

• The Russian Scientific Center “Kurchatovskii 
Institut”;  

• INVAP S.E., Argentina;

• UIT GmbH, Germany.

“InterAtomEnergo” Ltd. carries out its activity on 
the basis of the expertise, “know-how” and pat-
ents of the Company’s associates and partners.    

Contacts:

 8 Tsar Kaloyan str. 
1000 Sofia, Bulgaria

 Prof. D-r Bogdan Ougartchinsky

 +359 885 008 712

 +359 2 930 75 50 
+359 2 980 73 11

 +359 2 988 48 33

 velgraf.ltd@usa.net

 www.velgraf.biz

Your Bulgarian partner in the nuclear energy sector
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„ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД

Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност

Адрес на управление: 
гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ „Козлодуй”

Представители: 
Костадин Димитров – Управител 

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на про-
ек ти;

|| Проектантски и конструкторски услуги;

|| Строителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Представителства на международни компа-
нии;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
zz Ремонт на машини и оборудване с общо и 

спе циално предназначение;

zz обслужване на средства за автоматизация; 

zz програмно-технически комплекси;

zz автоматизирани технически комплекси и 
при борна техника за атомната енергетика; 

zz доставка и търговия с технически средства и 
соф туерни продукти; 

zz обучение и предподготовка на специалисти 
по обслужването и експлоатацията на хар-
ду ер и софтуер, свързан с безопасността на 
яд ре ната енергетика.

„Интерприборсервиз” ООД е основана през 
2001 г. Компанията е член на Булатом от 2003 г.

Капацитетът на „Интерприборсервиз” ООД 
включ ва повече от сто високо квали фици рани и 
мо ти вирани служи тели, със съзнателно от но ше-
ние към реализацията на поставените за да чи.

„Интерприборсервиз” ООД има изградена сис-
те ма за управление на качеството съгласно 
ISO9001:2015, както и система за управление на 
здравето и безопасността при работа съг лас но 
ISO 45001:2018. 

В допълнение, „Интерприборсервиз” ООД раз-
по лага със следните сертификати и лицензии:

• Сертификат от ББК „Машиностроене” за 
извър шване на монтаж, сервиз и поддръжка 
на хладилни и климатични инсталации и тер-
мо помпи, съдържащи 3 кг флуорирани пар-
ни кови газове;

• Сертификат за акредитация от БСА, съгласно 
БДС EN ISO/IEC 17020:2012;

• Удостоверение от Държавна агенция за 
ме тро ло гичен технически контрол за под-
дър жане, ремонтиране и преус тройство на 
мос тови и козлови кранове, приста нищни 
кон тейнерни кранове и релсови пътища към 
тях, товаро захранващи органи и товаро за-
хран ващи приспособления;

• Лицензия с-я Р за работа с йонизиращи лъ-
че ния с цел техническо обслужване, монтаж, 
демонтаж и ремонтни дейности и услуги.

Дългогодишни партньори и клиенти на 
„Интерприборсервиз” ООД са:

В България: 

• „АЕЦ – Козлодуй” ЕАД; 

• ДП „РАО” – Козлодуй; 

• „Риск Инженеринг”; 

• „ТЕЦ Варна” ЕАД; 

• “Honeywell” – България; 

• „Ротек” ООД; 

• „Сименс” ЕООД; 

• „Канбера Пакард България” ЕООД; 

• „Загорски ХМ” ЕООД; 

• „АКЗ” ЕООД; 

• „Ритал” ЕООД и др.

В чужбина: 

• Automess – Automation und Messtechnik 
GmbH (Германия); 

• ООО „Електровент завод” (Украйна);

•  „Мелитопольский компрессорный завод” 
(Украйна); 

• ЗАО „Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш” 
(Русия); 

• ЗАО „Катайский насосный завод” (Русия); 

• ЗАО „Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ” (Русия); 

• ООО „Манометр” (Русия); ЗАО „Сумский 
завод „Насосэнергомаш” (Украйна); 

• ГП „Завод им. Малышева” (Украйна); 

• НПП „Атомэнергокомплект” (Украйна) и др.

Контакти:
 Площадка АЕЦ „Козлодуй”, 

гр. Козлодуй 3321

 ips@inpris.com

 www.inpris.com

СИНОНИМ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
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INTERPRIBORSERVICE Ltd.

Company governance:
Limited liability company 

Headquarters: 
Kozloduy NPP Site, 3321 Kozloduy, Bulgaria

Managing authority: 
Kostadin Dimitrov - General Manager

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Representatives of foreign companies;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Maintenance of general purpose and special-

ized machines and equipment;

zz Servicing automation means;

zz Software / hardware complexes;

zz Automated technical complexes and instru-
ments for nuclear power plants;

zz Delivery and selling hardware and software;

zz Training and instructing specialists for mainte-
nance and operation of nuclear energy safety 
related hardware and software.

Partners and customers of Interpriborservice Ltd. 
for many years are the following companies:

In Bulgaria: 

• Kozloduy NPP EAD;

• DP RAO – Kozloduy;

•  Risk Engineeering;

• Varna HPP EAD;

• Holeywell – Bulgaria;

• Rotek OOD;

• Siemens EOOD;

• Canberra Packard Bulgaria EOOD;

• Zagorski HM EOOD;

• AKZ EOOD;

• Rital EOOD, etc.

Abroad: 

• Automess – Automation und Messtechnik 
GmbH (Germany);

• OOO Electrovent zavod (Ukraine); 

• Melitopolskiy kompresorniy zavod (Ukraine); 

• ZAO Enerkomash (Sisert) - Uralgidromash (Rus-
sia); 

• ZAO Katayskiy nasosniy zavod (Russia); 

• ZAO Energomash (Chehov) - CPEM (Russia); 

• OOO Manometr (Russia); 

• ZAO Sumskiy zavod Nasosenergomash 
(Ukraine); 

• GP Zavod imeni Maliysheva (Ukraine); 

• NPP Atomenergokomplekt (Ukraine), etc.

Interpriborservice Ltd. is established in 2001. The 
company is a member of Bulatom since 2003.

The capacity of Interpriborservice Ltd. includes 
more than one hundred highly qualified and mo-
tivated employees with conscientious attitude to 
the realization of their jobs.

Interpriborservice Ltd. has established a quality 
management system according to ISO 9001: 2015 
as well as health and safety management system 
according to ISO 45001: 2018.

In addition, Interpriborservice Ltd. has the follow-
ing certificates and licenses:

• Certificate by BBK Bulgarian Branch Chamber 
- Machine Building for installation, service and 
maintenance of refrigeration and air condition-
ing installations and heat pumps containing 3 kg 
fluorinated greenhouse gases;

• Accreditation certificate by Executive Agency 
“Bulgarian Accreditation Service” according to 
BDS EN ISO/IEC 17020:2012;

• Certificate by Bulgarian State Agency for Met-
rological and Technical Surveillance for main-
tenance, service and reconstruction of bridge 
and gantry cranes, port container cranes and 
railways to them, load feeding controls and load 
feeding attachments;

• License for operation with ionizing radiation for 
maintenance, installation, disassembly and re-
pair works and services.

Contacts:

 Kozloduy NPP Site 
3321 Kozloduy, Bulgaria

 ips@inpris.com

 www.inpris.com

SYNONYM OF PROFESSIONALISM
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„КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност

Адрес на управление: 
гр. София, бул. Александър Малинов 89, ет. 8

Представители: 
инж. Йосиф Делийски - Управител

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;

|| Опит в ядрени проекти в страни от 
Централна и Източна Европа.

Основни сфери на дейност:
zz Проучвателна, консултантска и инже не рин-

го ва дейност и трансфер на ноу-хау в об-
ласт та на ядре ната, конвен ционалната ен-
ер ге тика, електро разпре дели телни мре жи 
ви со ко и ниско напрежение и топлофикация;

zz Посредничество и агентство на местни и 
чуж де странни физически и юридически ли-
ца в страната и чужбина в сферата на дей-
нос ти, свързани с ядрената, кон вен ци он ал-
на та енергетика и топлофикацията;

zz Проектиране, доставка, пуско-настроечни 
дей ности и въвеждане в експлоатация на 
сис теми за управление, контрол и ди аг нос-
ти ка на процесите в областта на ядрената, 
кон вен ционалната енергетика, включително 
и елек троразпределителни мрежи високо и 
ниско напрежение и топлофикацията;

zz Изготвяне на експертизи, анализи и обос-
нов ки за надеждност и безопасност в об-
ласт та на ядрената енергетика, в това чис ло 
и при окончателно извеждане на съ ор ъже-
ния от експлоатация.

„Квант Инженеринг” ООД е основана през 
Април 2003 г. и предоставя редица услуги свър-
за ни с ядрената, конвенционалната енер ге ти-
ка и топлофикацията. Дружеството е член на 
Булатом от 2004 г.
В допълнение към основните сфери на дейност, 
дружеството предлага:
• Проектиране, строителство и стро ително-

ре мон тни работи във всички облас ти, вклю-
чи телно и в областта на топло фи ка ция та, 
из граж дане на топло пре нос ни мре жи, дос-
тав ка и монтаж на аб он ат ни станции;

• Търговска дейност в областта на енерге ти ка-
та, преноса на енергийни източници, както и 
всякакъв друг вид търговска дейност.

Основните цели, които дружеството си поставя 
са:

• Да доставя инженерингови услуги и про-
дук ти, които да отговарят на изис ква ни ята 
на клиента и на най-високите стандарти за 
безопасност на ядрени и конвенционални 
цен тра ли;

• Да изпълнява договори и задължения като 
при лага добрите инженерингови практики в 
еж едневните си дейности;

• Да бъде предсказуем и последователен 
парт ньор;

• Да отговаря на нуждите и интересите на слу-
жи телите като следва активна социална по-
ли тика, чрез осигуряване на възможност за 
съответно обучение и усъвършенстване.

„Квант Инженеринг” ООД разполага с високо-
ква ли фициран персонал, с богат опит в ос нов-
ните сфери на дейност на ком панията. Ин-
же нерите в  „Квант Инже неринг” ООД, са  ръ-
ко водили, или са вземали участие в редица 
ан ализи, експертизи, разра ботки, оценки и про-
уч ва ния свързани с експло атацията и без оп ас-
ност та в проекти на АЕЦ Козлодуй.
Работните езици в компанията са български, 
английски и руски. 

„Квант Инженеринг” ООД използва система 
за управление на качеството съгласно ISO9001 
:2015 издадено с рег.№370312090/1.

Сред партньорите на дружеството са фирми 
като:

• РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД; 

• Енпро Консулт ООД;

• Атом Топло Проект;

• ИЯИЯЕ към БАН;

• ОКБ „Гидропресс” Русия; 

• НТЦ ЭНЕРГОНАСОС ЦКБМ;

• ВНИИАЭС Русия;

• Ener Blue S.A., Швейцария;

• Атоменергоремонт ЕАД, гр. Козлодуй;

• TVO OY Finland.

Референтни проекти:

• Термохидравлични анализи на спектър те-
чо ве от I контур и транзиенти със загуба на 
ре жи ма на отвеждане на остатъчното енер-
го от деляне за определените от ВАБ (ве ро ят-
нос тен анализ на безопасността) на спрян ре-
ак тор оперативни състояния на блока;

• Анализ и оценка на радиоактивните из от-
опи изхвърлени в резултата на тежка ава рия 
в АЕЦ и оценка на радиологичните по след-
ствия;

• Оценка на остатъчния ресурс на елек три чес-
ко то и КИП оборудване на 5 и 6 блок на „АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД;

• Анализ на вътрешни опасности при раз къс-
ва не на високо енергийни тръбопроводи по 
втори контур на АЕЦ Балаково ІІ блок;

• Периодична проверка на безопасността на 5 
и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй;

• Конструиране, изработване и въвеждане в 
екс плоатация на нестандартна машина за 
об ра ботка на „улитката” на ГЦН195М, с цел 
вне дряване на модернизирани корпуси на 
из важ даеми части и графитни уплътнения на 
блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД пред-
мет на дейност: Изготвяне на работен про-
ект, доставка и обучение;

• Проектиране, доставка и монтаж на шкафове 
и акумулаторни батерии свързани със сис те-
ми те на безопасност и аварийно за хран ване 
в АЕЦ;

• Конструиране, изработване и въвеждане в 
екс плоатация на нестандартна машина МА-
ШИ НА ЕОС-1000 РР за ремонт на шпилъчен 
от вор с нарушена геометрия на колектор по 
II-ри контур на парогенератор ПГВ 1000М на 
6ЕБ;

• Доставка на модифицирани корпуси за из-
важ да еми части на главни циркулационни 
пом пи тип ГЦН195М;

• Предпроектно проучване на възможностите 
за използване на енергийния потенциал на 
во дата от топлия канал за енергия за соб-
стве ни нужди на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;

• Изготвяне на експертиза на техническата до-
кументация за блок 6 по проект: Раз ра бот ване 
на усъвършенстван ядрено-горивен ци къл и 
обосновка на безопасната работа на бло кове 
5 и 6 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД с мо ди фи ци рано 
ядрено гориво на мощност 3120 MW;

• Разработване на методика за пресмятане на 
топлинната мощност на АЕЦ, чрез измерване 
на реалните параметри по първи и втори 
кон тур на 5 и 6 ЯЕБ;

• Разработване на Глава 1 „Общо описание” на 
Отчет за анализ на безопасността (ОАБ) като 
самостоятелен документ за обществено до-
стояние и актуализация на Глава 15 „Анализ 
на авариите” на база извършени нови ана-
лизи за преход на експлоатация на 104% с 
гориво ТВСА-12 за 5 и 6 блок на АЕЦ.

Контакти:
 гр. София, бул. Александър Малинов 89, ет. 8

 02 868 88 60

 office@qvant-bg.com

 www.qvant-bg.com
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QUANTUM ENGINEERING LTD

Company governance:
Limited liability company 

Headquarters: 
89 Alexander Malinov bld., 8th floor, Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Dipl. Eng. Yosif Delijski – manager

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Central and Eastern Europe.

Main business areas:
zz Research, consulting and engineering activity 

and know-how transfer in the field of nuclear 
power engineering, conventional power engi-
neering, including in relation to high-voltage 
and low-voltage electricity distribution net-
works and district heating;

zz Intermediation and agency for local and foreign 
natural persons and legal entities in the coun-
try and abroad in the field of activities related 
to nuclear power engineering, conventional en-
gineering and district heating;

zz Design, delivery, start-up and adjustment ac-
tivities and commissioning of control systems, 
control and diagnostics of the processes in the 
field  of nuclear power engineering, conven-
tional engineering, including high-voltage and 
low-voltage electricity distribution networks 
and district heating;

zz Preparation of expert opinions, safety and reli-
ability analyses reports in field of nuclear pow-
er engineering, including the decommissioning 
of facilities.

Reference projects:

• Thermo hydraulic analysis in case of primary 
circuit LOCA (lost of coolant accident) and tran-
sients with lost of RHR (residual heat removal) 
for unit operational conditions defined by PSA 
for shut down reactor;

• Analysis and assessment of radiological isotopes 
realized in atmosphere in case of beyond design 
accident in NPP , analysis of radiological conse-
quences;

• Assessment of the rest life time of electrical and 
I&C (instrumentation and control ) systems of 
unit 5&6 NPP “Kozloduy”;

• Internal Hazards Behaviour in transients of sec-
ondary circuit pipeline break of NPPL “Balako-
vo”, Russia;

• Periodic safety review of unit 5 and 6 of Ko-
zloduy NPP;

• Elaboration, design and commissioning of en-
gine for processing of RCP -195M corpuses with 
basic aim for implement of modern RCP -195M 
pull out bodies and sealing parts– delivery and 
practical training;

• Design, delivery and installation of cabinets and 
batteries related to the safety and emergency 
power supply systems at the NPP;

• Elaboration  delivery and commissioning of en-
gine for SG (PGW - 1000) secondary circuit col-
lectors maintenance;

• Spare Parts Delivery for current repairs of Reac-
tor Coolant Pumps (RCP) – 195M;

• Study out of thermal potential of warm canal 
and possibilities to be utilized for internal power 
supply of unit 5&6;

• TVSA 12 fuel design, review and assessment for 
safety operation of unit 5 and 6 for power op-
eration level up to 3120MW;

• Methodology elaboration for calculation of 
thermal power of unit 5&6 based on primary 
and secondary circuit real parameters measure-
ment;

• Chapter 1 and 15 of unit 5 and 6 SAR update 
based on the new safety analysis performed for 
fuel TVSA 12 safety operation.

“QUANTUM ENGINEERING” LTD is company regis-
tered on April 2003 and provides a number of ser-
vices related to nuclear, conventional energy and 
district heating. The company has been a member 
of Bulatom since 2004.

In addition to its main business areas, the company 
offers:

• Design, construction and construction and re-
pair works in all areas, including district heating, 
construction of heat transfer systems, delivery 
and mounting of heating distribution substa-
tions;

• Commercial activity in the field of power engi-
neering, power source transmission, as well as 
any other type of commercial activity that is not 
prohibited by a law.

The main goals of the company are: 

• Provide engineering services and products to 
meet customer requirements and the highest 
safety standards at nuclear and conventional 
plants;

• To fulfill contracts and obligations by applying 
good engineering practices in their daily activi-
ties;

• Be a predictable and consistent partner;

• To respond to the needs and interests of em-
ployees by following an active social policy, by 
providing an opportunity for appropriate train-
ing and improvement.

“QUANTUM ENGINEERING” LTD has a highly quali-
fied staff with extensive experience in the main 
areas of activity of the company. The engineers at 
“Quantum Engineering” LTD have led, or partici-
pated in, a number of analyzes, expertise, develop-
ments, evaluations and studies related to the op-
eration and safety of Kozloduy NPP projects.

The working languages of the company are Bulga-
rian, English and Russian. 

“QUANTUM ENGINEERING” LTD. uses a quality 
management system according to ISO 9001:2015 
issued with Reg. # 370312090/1.

The company’s partners include companies such 
as:

• RISK ENGINEERING AD;

• Enpro Consult Ltd;

• Atom Toplo Proekt;

• INRNE of Bulgarian Academy of Science;

• OKB GIDROPRESS Russia;

• CDBMB Russia;

• VNIIAES Russia;

• Ener Blue S.A., Switzerland;

• Atomenergoremont EAD, Kozloduy;

• TVO OY Finland.

Contacts:

 89 Alexander Malinov bld., 8th floor,  
Sofia, Bulgaria

 +359 2 868 88 60

 office@qvant-bg.com

 www.qvant-bg.com
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„КМС” ЕООД

Форма на управление:
Еднолично дружество с ограничена 
отговорност 

Адрес на управление: 
гр. София, р-н Триадица, ж.к. „Гоце Делчев”, 
Мотописта, бл. 53Е, ет.3

Представител: 
Инж. Теодор Осиковски – Управител

Профил на услугите:
|| Строителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България. 

Основни сфери на дейност:
Основната дейност на фирмата е насочена към: 

zz повишаване на безопасността в сферата на 
енергетиката;

zz строително-монтажни работи; 

zz електромонтажни и строителни дейности в 
електрически уредби, подстанции и други 
обекти; 

zz реконструкция и модернизация на машини 
и съоръжения. 

Предлагаме богата гама от услуги, свързани 
с изграж дане на електро инсталации на сгра-
ди и съоръжения, изпъл няваме стро ит ел но- 
ре монт ни и монтажни дей ности с от лич но 
ка чес тво, изработ ваме детайли и об ор уд ва-
не, осигуряваме поддръжка и сер виз но об-
служ ване. 

„КМС“ ЕООД е новото име на създадената 
през 1990 година фирма „КОМОС” ООД. 
Дейността на фирмата е в сферата на ремон-
тите в енергетиката. От ме сец октомври 2019 г. 
фирмата сменя соб стве ни ка си и тя ста ва едно-
лично дружество с ог ра ни че на отговор ност. 
Фирмата разполага висококвалифициран пер-
со нал, модерна техника и оборудване. Сега в 
нея работи екип от около 100 квалифицирани 
про фе си он алисти с над 20 години опит в сфе ра-
та на енергетиката. 
Фирмата е член на Камарата на строителите в 
България и на Булатом.
Централният офис на фирмата е разположен 
в София. Освен него, „КМС” ЕООД разполага 
и с филиали в гр. Козлодуй и в гр. Бургас.  
Основната про из водствена база е разположена 
на пло щад ката на АЕЦ Козлодуй.

Основни принципи в дейността на фирмата 
са: стриктно спазване на всички изисквания по 
качеството на извършваните работи, крайните 
сро кове, пълно задоволяване изискванията на 
нашите партньори (клиенти) и същевременно 
осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд на служителите и опазване на 
околната среда. 

Фирмата е сертифицирана спрямо изис ква-
ни ята на стандарта за контрол на качеството 
ISO 9001:2015 и стандартите ISO 14001:2015 
сис теми за управление по околната среда и 
45001:2018 системи за управление на здравето 
и без опасността при работа.

Дейността на КМС ЕООД по гарантиране на ка-
чес твото се извършва на базата на приетите в 
АЕЦ Козлодуй оперативни програми за гаран ти-
ране на качеството.
За всички останали дейности на фирмата съ-
щес твуват конкретни програми за гарантиране 
на качеството, които също са координирани 
с тези на АЕЦ Козлодуй, Държавна Агенция за 
Ядре но Регулиране и ТЕЦ.
Фирмата предоставя своите услуги съгласно 
изис ква нията на Държавна Агенция за Ме тро-
ло ги чен и Технически Надзор по поддържане, 
ре мон тиране и преустройване на:
• Стоманени парни и водогрейни котли, с топ-

лин на мощност над 116,3 KW;
• Стоманени съдове за сгъстени, втечнени или 

раз творени под налягане газове, пари или 
теч ности, при които налягането на парите 
при максимално допустима темпе ратура 
е по-голямо от 0,05 MPa над нормал ното 
ат мос ферно налягане и на които про из ве-
де нието от обема в литри и наля га не то в 
мегапаскали е по-голямо от 100;

• Стоманени тръбопроводи за транспортиране 
на водна пара с работно налягане над 0,6 
MPa и гореща вода с температура над 110 ° C 
и на които произведението от максималното 
до пус тимо налягане в мегапаскали и но ми-
нал ния диаметър в милиметри е по-голямо 
от 100.

В изпълнението на всяка задача работим с ви-
сок приоритет и с ангажиран достатъчен чо-
веш ки, технически и логистичен ресурс.

Фирмата предоставя услуги в сфери, като:

• Електромонтажни работи
Ремонт, реконструкция и изграждане на ел-
ек тро проводи, ОРУ, подстанции, под дръж-
ка на електрически уредби.

Такива обекти сме изпълнили за АЕЦ Козлодуй, 
ЕСО ЕАД, НЕК ЕАД, ЧЕЗ АД, Енерго Про Бъл-
гария, ЛИДЛ България, Митница Лом, Мит ница 
Видин и др.

• Строително-монтажни работи
Изграждане на нови обекти, ре кон струк-
ции, преустройства, основни ремонти и 
смя на предназ начението на строежи от 
пър ва до пета категория - промиш лено 
стро ителство и ремонт на обществени сгра-
ди, електрически инсталации и устройства, 
сис те ми за автоматично управление за тех-
но ло гическия процес, машинно-инста ла ци-
он ни дейности, метални конструкции. 

През годините фирмата е извършила ре ди ца 
основни ремонти, реконструкции и въвеждане 
в добър експлоатационен вид на ад ми нис тра-
тив ни, обществени и про из вод стве ни сгра ди 
и помещения с Възложители „АЕЦ Коз ло дуй” 
ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България” АД, НЕК 
ЕАД, ДП „Радиоактивни отпадъци”  и др. 

• Ремонтни, монтажни дейности и изработка 
на детайли и оборудване в енергетиката

• Ремонт на турбини, спомагателно 
оборудване, кондензатори, помпи, 
масло охладители, арматура и др.;

• Производство и монтаж на метални 
конструкции;

• Изпълнение на дейности по изграж дане 
и монтаж на тръбопроводи, водо про во-
ди и други;

• Монтаж на ново оборудване в АЕЦ, ТЕЦ и 
други предприятия.

Фирмата е извършвала тези дейности и има 
те кущи договори със следните клиенти: 
АЕЦ Коз лодуй, КонтурГлобал Марица изток 
3, AES Марица изток 1, ТЕЦ „Марица Изток 
2”, ТЕЦ Варна, Топлофикация София, Монди 
Стамболийски, Лукойл Нефтохим Бургас и др.

Конкретната форма се променя, но постигнатото през годините, 
опитът и натрупаното знание остават!

Контакти:

Централен офис
 гр. София 1404, район Триадица,  

ж.к. „Гоце Делчев”, Мотописта, бл. 53Е, ет.3

 02 439 24 00

 kmc@kmc-bg.com

Филиал Козлодуй
 гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ, п.к.3

 0973 728 87

 office.kozloduy@kmc-bg.com

Филиал Бургас
 Бургас 8018, ж.к.Зорница, бл.82, офис 101

 0896 81 91 59

 kmc@kmc-bg.com

 www.kmc-bg.com
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КМС LTD.

Company governance:
Single Limited Liability Company 

Headquarters:
Gotse Delchev, Motopista, Bl. 53E; fl.3 
1404 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Dipl. eng. Teodor Osikovski – CEO

Services profile:
|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
The main activity of the company is aimed at:

zz Increasing safety in the energy field;

zz Construction and assembly works;

zz Electrical installation and construction activi-
ties in electrical installations, substations and 
other objects;

zz Reconstruction and modernization of machines 
and equipment.

We offer a wide range of services related to the 
con struction of electrical installations of buil-
dings and facilities, perform construction and 
repair and installation activities of excellent 
quali ty, produce details and equipment, pro-
vide maintenance and servicing.

The company provides services in areas such as:

• Electrical works
Maintenance, reconstruction and building of 
power lines, switchgear, substations, mainte-
nance of electrical systems.

Such objects we have completed for Kozloduy NPP, 
ESO EAD, NEK EAD, CHEZ AD, Energo Pro Bulgaria, 
LIDL Bulgaria, Customs Lom, customs Vidin and 
others.

• Construction and Mounting Works
Construction of new sites, reconstructions, 
modernization, major maintenance and 
change the purpose of constructions from first 
to fifth category-industrial construction and 
maintenance of public buildings, electrical in-
stallations and devices, systems of automatic 
control-command for  technological process, 
machine-installation activities, metal con-
structions.

Over the years the company has carried out a num-
ber of major maintenance, reconstructions and 
commissioning in a good operational appearance 
of the administrative, public and industrial build-
ings and rooms with the contracting authorities: 
Kozloduy NPP PLC, CHEZ distribution Bulgaria AD, 
NEC EAD, SE. Radioactive waste “, etc.

• Maintenance, mounting activities and produc-
tion of parts and equipment  for the energy

• Maintenance of turbines, auxiliary equip-
ment, capacitors, pumps, oil coolers, 
fittings, etc.;

• Production and installation of metal con-
structions;

• Implementation of activities on construc-
tion and installation of pipelines, water 
pipelines and others;

• Installation of new equipment in NPP, TPP 
and other enterprises.

The company has performed these activities and 
has current contracts with the following clients: 
Kozloduy NPP, Contourglobal Maritsa Iztok 3, AES 
Maritsa Iztok 1, TPP “Maritsa Iztok 2”, TPP Varna, 
DHC Sofia, Mondi Stamboliyski, Lukoil Neftochim 
Bourgas and others.

“KMC” LTD. is the new name of company “KO-
MOS” LTD. established in 1990. Its activity is in the 
field of energy maintenance. Since October 2019 
the company has changed its owner and it became 
a single limited liability company.
The company has highly qualified personnel, mod-
ern technique and equipment. Now there is a team 
of about 100 qualified professionals with over 20 
years of experience in the field of energy.
The company is a member of Chamber of Builders 
in Bulgaria and member of Bulatom.
The Company’s central office is located in Sofia. In 
addition, “KMC” LTD. has branches in Kozloduy and 
Burgas. The main production base is located on the 
site of Kozloduy NPP.

The main principles of the company’s activity are: 
strict compliance with all requirements of the per-
formed works quality , deadlines, full satisfaction 
of our partners (clients) and at the same time pro-
viding healthy and safe working conditions of em-
ployees and environmental protection.

The company is certified according to the re-
quirements of the standard for quality control ISO 
9001:2015 and the standards ISO 14001:2015 Envi-
ronmental management Systems and 45001:2018 
systems of management of health and safety at 
work.

The activities of KMC LTD. in quality assurance are 
carried out on the basis of the operational pro-
grams of quality assurance adopted at Kozloduy 
NPP.
For all other activities of the company there are 
specific programs of quality assurance, which are 
also coordinated with those of Kozloduy NPP, Nuc-
lear Regulatory Agency and TPP.
The company provides its services according to the 
requirements of the state Agency of Metrology 
and technical supervision on maintenance, repair 
and reconstruction of:

• Steel steam and hot water boilers with a ther-
mal output of more than 116.3 KW;

• Steel containers for compressed, liquefied or 
dissolved gases, vapors or liquids in which the 
vapor pressure at maximum permissible tem-
perature is greater than 0.05 MPa above normal 
atmospheric pressure and of which the product 
of volume in liters and the pressure in megapas-
cals is greater than 100;

• Steel pipelines for the transport of water vapor 
with a working pressure of more than 0.6 Mpa 
and hot water with a temperature above 110° C 
and of which the product of the maximum per-
missible pressure in megapascals and the nomi-
nal diameter in millimeters is greater than 100.

In the performance of each task we work with high 
priority and with sufficient human, technical and 
logistical resources. 

The concrete shape changes, but the achievements over the years, 
experience and accumulated knowledge remain!

Contacts:

Headquarters
 Gotse Delchev, Motopista, Bl. 53E; fl.3 

Triaditsa District, 1404 Sofia, Bulgaria

 +359 2 439 24 00

 kmc@kmc-bg.com

Branch Kozloduy
 Kozloduy NPP site, p.b. 3, 3321 Kozloduy

 +359 973 728 87

 office.kozloduy@kmc-bg.com

Branch Burgas
 zh. K. Zornitsa, Bl. 82, Office 101, 8018 Burgas,

 +359 896 81 91 59

 kmc@kmc-bg.com

 www.kmc-bg.com
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КОНСОРЦИУМ „МЕТЕОРОЛОГИЧНИ 
СИСТЕМИ И ЕКИПИРОВКА” ООД

Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност 

Адрес на управление: 
гр. София, 1619, кв. „Карпузица”,
ул. „Княжевска” №56

Представител: 
Петя Брънзова – Управител

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Проектантски и конструкторски услуги;

|| Стрoителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България. 

Основни сфери на дейност:
zz Проекти и експертизи в областта на ме те ор-

ол огичния мониторинг;

zz Изграждане на системи за метеорологичен 
мониторинг на големи промишлени обекти 
и на информационни системи за туризма и 
селското стопанство;

zz Изграждане и поддържане на системи за 
ран но предупреждение за замърсяване на 
въз духа в локална област;

zz Разработване, изпитания и производство 
на ме теорологични сензори, на микро про-
це сорни устройства и на специализиран 
сис те мен и потребителски метеорологичен 
софтуер;

zz Прогноза на производство на електро ен ер-
гия от ВтЕЦ и ФтЕЦ;

zz Въвеждане в експлоатация и сервиз на про-
фе сионално метеорологично оборуд ва не.

Консорциум „Метеорологични системи и ек-
ип ир овка” (МСЕ) е обединение на тър гов ски 
дру жества по Търговския закон на Ре пуб ли ка 
Бъл гария под формата на дружество с ог ра ни-
че на отговорност, основано през 1995 г. със съ-
друж ници: кооперация „Комсистемс”, „Ме те-
ои нженеринг” ООД и „МСЕ – Сервиз” ЕООД.

Мисията на Консорциум „МСЕ” е да предоставя 
на клиентите си готови продукти с качество, 
кое то в най-голяма степен да удовлетворява 
тех ни те изисквания и очаквания. Про из вод-
ство то е със съвременни технологии и в съ-
от вет ствие със световните  добри практики и 
стан дарти.

Основните етапи в развитието на Консорциум 
„МСЕ” от основаването включват:

• 1995 - 2000 г. – създаване на основните сен-
зо ри и микропроцесорни устройства. Съз-
да ване на автоматични метеорологични 
стан ции за оценка на потенциала на въз об-
но вяеми източници на енергия.

• 2000 - 2010 г. – преработване на всички соф-
ту ерни продукти на платформа Windows. 
Съз даване на „интелигентни” сензори и ново 
по коление Data Logger.

• 2010 - 2019 г. – усвояване на съвременни чис-
ле ни локални прогностични метеорологични 
мо дели и числени дифузионни модели. Съз-
да ване на системи за ранно пре ду преж де-
ние.

Дружеството изпълнява сервизна поддръжка 
на територията на страната. Тя е осигурена 
с уни кално сервизно оборудване, оборотни 
сен зори и модули, и лаборатории с висо ко-
ква ли фи циран, специ ализиран пер сонал. С 
то ва се осигурява надеждната работа на про-
из ве дените от Консорциум „МСЕ” ус трой ства 
и специализиран софтуер през целия им екс-
пло атационен период.  Сервизната дейност на 
мяс то се извършва от обучени специалисти с 
дъл гогодишен опит, разполагащи с авто мобили 
с повишена проходимост, пълен комплект рез-
ер вни модули и сензори, и специ ално про из-
ве дено от Консорциум „МСЕ” полево сер виз но 
оборудване и тестващ софтуер.

Консорциум „МСЕ” осигурява и непрекъсната 
под дръжка и контрол на информационни  
сис теми работещи в реално време. Тя включ ва,  
както проверка на комуникациите и авто ма тич-
но то доставяне на продуктите до клиентите, 
та ка и на състоянието на работните станции и 
сър въри и правилната работа на използваните 
числени модели. 

От 1998 г. в Консорциум „МСЕ” е внедрена сис-
те ма за управление на качеството по ISO 9004, 
от 2004 г. цялата му дейност е сер ти фи ци ра-
на по EN ISO 9001:2000, от 2010 г. - по EN ISO 
9001:2008, а от 2018 г. по EN ISO 9001:2015.

Всички продукти произведени от Консорциум 
„МСЕ“ отговарят на изискванията за профе си-
он ална апаратура на Световната мете оро ло-
гич на организация и на изискванията на Safety 
Stan dards Series на Международната агенция за 
ат ом на енергия.

В Консорциум „МСЕ“ работят на трудов дого-
вор 17 специалисти. От тях 6 с док тор ски сте-
пе ни и 5 хабилитирани учени. Допъл ни тел но, 
по договори за изработка се на емат меж ду 5 и 
8 специалисти годишно. Всич ки ос нов ни дей-
нос ти се ръководят от уче ни и висо ко квали-
фи ци рани специалисти с много годи шен опит. 
Ра бот ните езици в дружеството са бъл гарски, 
анг лийски и руски език.

За последните 10 години повече от 20 фирми са 
из ползвали в своята дейност продуктите про из-
ве дени от Консорциум „МСЕ”

Ключови проекти са: 

• Модернизация на Автоматичната Система за 
Метеорологичен Мониторинг на АЕЦ „Коз-
ло дуй” (АСММ), проектирана и изгра дена от 
нас през 1995 год.;

• Аналогична система е проектирана и из гра-
дена на площадката на АЕЦ „Белене”;

• Проектиране, производство и въвеждане 
в екс плоатация на АСММ на „Елаците-
мед” АД, на „Челопеч-майнинг” ЕАД, на 
„Дънди Пре шъс Металс Крумовград” ЕАД;

• Изграждане и модернизиране на Системи 
за ранно предупреждение за замърсяване 
на въздуха (СРП) за енергиен комплекс 
„Марица-изток” и за гр. Стара Загора.

Част от научно-приложната и развойна дейност 
на Консорциум „МСЕ” е публикувана в научни 
списания и представена на международни и 
национални научни конференции. Останалата 
част са „ноу-хау” и са негова интелектуална 
собственост.
Последните достижения на дружеството 
включ ват внедря ването на съветващ модул 
за еколо гично управление на ТЕЦ в комплекса 
„Мари ца-изток“. На базата на числена прог-
но за за замърсяването на въздуха в района на 
гр. Гълъбово за следващите 48 часа се опре де-
ля редукция на емисиите за всяка от ТЕЦ и се 
коригира от ЕСО планираното електро про из-
вод ство, така че да се предотврати замър ся ва-
не то на въздуха. Контакти:

 гр. София, 1619, кв. „Карпузица”,  
ул. „Княжевска” №56

 02 480 68 96

 02 480 55 43

 office@mse-bg.com 
sales@mse-bg.com

 www.mse-bg.com

Готови продукти с качество, което в най-голяма степен  
удовлетворява изискванията и очакванията на клиента
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Consortium “Meteorological 
Systems and Equipment” LLC

Company governance:
Limited liability company

Headquarters: 
56 Knyazhevska Str., Karpuzitsa
1619 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Petia Branzova – Manager

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Meteorological monitoring projects and exper-

tise;

zz Construction of meteorological monitoring sys-
tems for large industrial sites and information 
systems for tourism and agriculture;

zz Establishment and maintenance of early warn-
ing systems for local air pollution;

zz Development, testing and production of 
meteoro logical sensors, microprocessor devi-
ces and specialized system and user meteoro-
logical software;

zz Forecast of electricity production from HPP and 
TPP;

zz Commissioning and service of professional me-
teorological equipment.

The Consortium “MS&E” employs 17 specialists 
on a contract of employment. 6 of them have PhD 
and 5 habilitated scientists. Additionally, between 
5 and 8 specialists are hired annually for produc-
tion contracts. All major activities are led by scien-
tists and highly qualified professionals with many 
years of experience. The working languages of the 
company are Bulgarian, English and Russian.

For the last 10 years, more than 20 companies 
have used the products produced by the Consor-
tium “MS&E” in their activity. 

Key projects are:

• Modernization of the Automatic System for 
Meteorological Monitoring of Kozloduy NPP 
(ASMM), designed and built by us in 1995;

• A similar system was designed and built at the 
Belene NPP site;

• Design, production and commissioning of 
ASMM of Elatzite-Med LTD, Chelopech-Mining 
LTD, Dundee Precious Metals Krumovgrad LTD;

• Construction and modernization of Early Air Pol-
lution Prevention Systems (EWS) for the Marit-
za-East Energy Complex and Stara Zagora.

Part of the applied science and development ac-
tivities of the Consortium “MS&E” has been pub-
lished in scientific journals and presented at inter-
national and national scientific conferences. The 
rest are “know-how” and its intellectual property.

The latest achievements of the company include 
the implementation of an advisory module for en-
vironmental management of the TPP in the Marit-
za East complex. Based on a numerical forecast of 
air pollution in the region of Galabovo for the next 
48 hours, the emission reductions for each of the 
TPPs are determined and the planned electricity 
production is corrected by ESO so as to prevent air 
pollution.

Consortium “Meteorological Systems and Equip-
ment” (MS&E) is a union of commercial compa-
nies under the Commercial Law of the Republic 
of Bulgaria in the form of a limited liability com-
pany founded in 1995 with partners: Co-operation 
“Commsystems”, “Meteoengineering” Ltd. and 
“MS&E - Service ”Ltd.

The mission of the Consortium “MS&E” is to pro-
vide its customers with finished products of the 
highest quality that will meet their requirements 
and expectations. The production is with modern 
technologies and in accordance with the world 
best practices and standards.

The milestones in the development of the Consor-
tium “MS&E” since its founding include:

• 1995 - 2000 - creation of basic sensors and mi-
croprocessor devices. Establishment of auto-
matic meteorological stations for assessment of 
the potential of renewable energy sources.

• 2000 - 2010 - Processing of all software prod-
ucts on the Windows platform. Creating smart 
sensors and a new generation of Data Logger.

• 2010 - 2019 - mastering of modern numerical 
local forecast meteorological models and nu-
merical diffusion models. Establishment of early 
warning systems.

The company performs maintenance on the terri-
tory of the country. It is provided with unique ser-
vice equipment, rotary sensors and modules, and 
laboratories with highly qualified, specialized staff. 
This ensures the reliable operation of the devices 
manufactured by the Consortium “MS&E” and spe-
cialized software throughout their lifetime. Servic-
ing must be carried out by trained professionals 
with years of experience, having off-road vehicles, 
full set of spare modules and sensors and specially 
produced by the Consortium “MS&E” field service 
equipment and testing software.

The Consortium “MS&E” also provides continuous 
maintenance and control of real-time informa-
tion systems. It involves both checking communi-
cations and automatically delivering products to 
customers, as well as the status of workstations 
and servers and the proper operation of numerical 
models used.

Since 1998, the ISO 9004 Quality Management 
System has been implemented in the Consortium 
“MS&E”, since 2004 its entire activity has been 
certified according to EN ISO 9001: 2000, since 
2010 - according to EN ISO 9001: 2008, and from 
2018- according to EN ISO 9001: 2015.

All products manufactured by the Consortium 
“MS&E” meet the requirements for professional 
equipment of the World Meteorological Organi-
zation and the requirements of the International 
Atomic Energy Agency’s Safety Standards Series.

Contacts:

 56 Knyazhevska Str., Karpuzitsa 
1619 Sofia, Bulgaria

 +359 2 480 68 96

 +359 2 480 55 43

 office@mse-bg.com 
sales@mse-bg.com

 www.mse-bg.com

Finished products of the highest quality that will meet  
the requirements and expectations of the client
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„КРАНОСТРОЕНЕ - 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Форма на управление:
Еднолично дружество с ограничена отговор-
ност

Адрес на управление: 
гр. София 1220, ул. Пробуда 12А

Представител: 
инж. Иван Тодоровски – Управител

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Проектиране, производство и доставка;

|| Представителства на международни 
компании;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;

|| Опит в ядрени проекти в страни от 
Централна и Източна Европа, Централна и 
Източна Азия.

Основни сфери на дейност:
„Краностроене- Инженеринг“ ЕООД пред-
лага технически решения на изключително 
слож ни и изискващи нестандартно мислене 
и кон структорско вдъхновение инженерни 
пре диз викателства в областта на подемната 
техника.

Дружеството е специализирано в областта 
на мо стовите и козловите кранове, както и 
в про ектирането и изработването на от дел-
ни кранови компоненти, като ел. тел фе ри,  
кра нови колички, челни носачи, блок хо до ви 
колела, товарозахватни при спо соб ле ния, ел-
ек тро-оборудване и системи за уп рав ле ние. 

Това дава възможност да се окомплектоват 
кранове в много модификации с раз лич ни 
стой ности на параметрите - то ва ро по дем-
ност, отвор, скорост на придвижване на 
кра на и на крановата количка, скорост на 
вди га не и спускане на товара, условия на 
екс пло ат ация, режими на работа, начин на 
уп рав ление и др. 

В допълнение, дружеството осъществява 
аб он ам ент но поддържане за цялата стра на 
на всички видове товароподемни кра нове, 
кра нови пътища, електротелфери, под виж-
ни работни площадки, и др.

КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ е инженерингова 
фир ма с повече от петдесетгодишен между-
на ро ден опит в проектирането и про из вод-
ство то на особено сложни, не стан дарт ни или 
ра бо тещи в изключително тежки ус ло вия ин-
дус триални подемни съоръжения за кли ен ти от 
11 страни.
Дружеството е създадено през 1964 г. като база 
за развитие и внедряване, а по-късно, в струк-
турата на ДСО Краностроене като Ин ститут по 
Краностроене, разработва тех ническата до ку-
мен тация на 80% от про из ведените в Бъл га рия 
кра нове. След раз па да нето на Об ед ин ени ето 
и по-късно при ва ти за цията, през 1997 г., дру-
жеството се развива като ин же не рингово и 
разработва и доставя из де лия „под ключ“. 
Освен кранове с общо предназначение фир ма-
та предлага и специални кранове за работа в 
спе цифични условия за металургията, енер ге-
ти ката, взривоопасни и химически агресивни 
среди. 
В най-важната си дейност това са спе ци ал ните 
кранове за АЕЦ, Металургия, не стан дарт ни 
кранове и изделия. В проектирането и про-
изводството на изделията се прилагат съ вре-
менни методи като се използват материали и 
технологии, отговарящи на най-строгите из-
иск вания за безопасност, ергономичност и 
ен ер гоефективност. За някои от клиентите се 
до ставя инверторно управление, способно да 
въз становява част от изразходваната енергия 
об ратно в мрежата.
В дългосрочен план се поставя за цел раз ви-
ване на износа в Русия и Казахстан.

Капацитетът на „Краностроене – Инженеринг“ 
ЕООД включва:

• Производствена база с работни халета, об-
ор уд вани с кранове, металообработващи ма-
ши ни и необходимата съвременна техника и 
инструменти, транспортни средства;

• Внедрена интегрирана система за управ ле-
ние включваща качество;

• Орган за контрол от вида С;
• Високо квалифициран инженерно-техни чес-

ки персонал организиран в различни отдели 
спо ред спецификата на работа.

Работни езици са български, английски и руски.

Дружеството притежава следните сертификати 
и удостоверения:

• Сертификат QMSСERT в съответствие с из иск-
ванията на международния стандарт EN ISO 
9001:2015;

• Сертификат за Акредитация - Орган за 
кон трол от вид С „Кранове и строителна 
техника“;

• Удостоверение от ДАМТН за поддържане, ре-
мон тиране и преустройване на съоръжения с 
по вишена опасност: окачени кошове за пов-
ди га не на хора; подвижни работни пло щад ки.

Фирмата е сертифицирана като официален 
пред ставител на STAHL CraneSystems GmbH в 
Бъл гария за взривозащитени кранове и има 
пра во да реализира продукция на STAHL  в 
Русия, Северна Македония, Сърбия, Украйна, 
Казах стан и Косово.

„Краностроене инженеринг” ЕООД е дистри-
бу тор за България  на фирмите AKAPP, ITOWA и 
GALVI, TELECRANE.

През последните 10 години дружеството уч аст-
ва в множество стратегически и мащабни про-
екти в България и чужбина, като например:
• Специални кранове за производство на тръ-

би KSP Steel – Павлодар, Казахстан;
• Изработване на леярски кранове с товаро-

под емност Q= 100t, работещи 24 часа в де-
но нощието на непрекъснат режим при тем-
пе ра тура на околната среда от минус 40 
гра дуса до плюс 60 градуса в Казахстан;

• Стоманолеярно производство Revda Steel 
plant – Ревда, Русия с товароподемност 
Q=150t;

• Модернизация на Пети и Шести блок на АЕЦ 
Козлодуй, проектиране, изработка и монтаж 
на електрически мостов двугредов кран с ко-
лич ка с товароподемност Q=160/20t- 2 броя;

• Модернизация в „Мосенерго“, Русия- два 
коз лови крана с товароподемност Q = 32 t, 
работещи при температури до -40°С;

• Строителство на завод за производство на 
тръби – Хъс, България;

• Изработване  на кран леярски мостов, дву-
гре дов, стоящ с товароподемност Q=45t/20t 
– 2 бр, в Кайро, Египет;

• Изработване на 4 мостови крана за атомната 
централа край Санкт Петербург;

• Изработване на кран манипулатор с Q=2,5t в 
Санкт Петербург;

• Изработване и монтаж на всички кранове  
за „Луфтханза Техник” София, включително 
и 1 брой кран мостов, двугредов, висящ, 
триопорен, със товароподемност  Q= 12,5t  и 
отвор на крана с обща дължина 47 метра;

• Модернизация, вдигане на товаро под ем-
ността на мостови кранове с товаро под eм-
ност Q=115t в машинна зала 790 MB, „ТЕЦ 
Ма рица Изток 2“;

• Изработка, доставка и монтаж на 2 броя 
взри во защитени кранове за „Глав бол гар-
строй Интернешънал“ АД;

• Изработка, доставка и монтаж на 2 броя взри-
во защитени кранове за Лукойл, гр. Бур гас.
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НЖ
ЕНЕРИНГ KRASNOSTROENE-ENGINEERING

Контакти:
 гр. София 1220, кв. “Военна рампа”  

ул. Пробуда 12А

 02 938 29 39 
02 832 71 21 
02 832 70 41

 office@kranostroene.com

 www.kranostroene.com

Ако не можете да го вдигнете сами
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Kranostroene-Engineering Ltd.

Company governance:
Sole limited liability company

Headquarters: 
12A Probuda Str., 1220 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Dipl. Eng. Ivan Todorovski - Manager

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design, manufacturing and delivery;

|| Representatives of international companies;

|| Experience in projects from Bulgaria`s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Central and Eastern Europe, Central and 
East Asia.

Main business areas:
“Kranostroene-Engineering” Ltd provides tech-
nical solutions to very complex and requiring 
unconventional thinking and design inspiration 
engineering challenges in the field of lifting 
equipment.

The company specializes in the field of over-
head and gantry cranes, as well as in the de sign 
and manufacture of individual crane compo-
nents, such as electric hoists, crane trolleys, 
end carriages, block wheels, load – lifting 
facilities, electrical equipment and control 
systems.

This allows to be manufactured many types of 
cranes with different parameters - capacity, 
span, crane and trolley speeds, load lifting 
and load  lowering speeds, operation mode, 
controls etc.

In addition, the company provides subscription 
maintenance, all over Bulgaria, of all types of 
cranes, crane tracks, electric hoists, mobile 
work platforms, etc.

“KRANOSTROENE Engineering” Ltd is a distribu-
tor for Bulgaria of the companies AKAPP, ITOWA, 
GALVI and TELECRANE.

Over the last 10 years the company has been in-
volved in numerous strategic and large-scale pro-
jects in Bulgaria and abroad, such as:

• Special cranes for production of KSP Steel Pipes 
- Pavlodar, Kazakhstan;

• Manufacturing of ladle cranes with load capac-
ity Q = 100t, operating 24 hours a day in a con-
tinuous mode at ambient temperature from - 40 
degrees to + 60 degrees – Kazakhstan;

• Steel production Revda Steel plant - Revda, Rus-
sia, with load capacity Q = 150t;

• Modernization of the Fifth and Sixth Units of the 
Kozloduy NPP - design, manufacture and instal-
lation of an electric double- girder overhead 
crane with a trolley and capacity Q = 160/ 20t 
– 2 pcs;

• Modernization in “Mosenergo”, Russia -  two 
gantry cranes with capacity Q = 32t, operating at 
temperatures up to -40 ° C;

• Construction of Pipe production plant Hus, Bul-
garia;

• Manufacturing of double – girder overhead 
crane with load capacity Q = 45t / 20t - 2 pcs, 
working in  steel-producing factory in Cairo, 
Egypt;

• Construction of 4 overhead cranes for the nu-
clear power plant near St. Petersburg;

• Construction of a crane manipulator with Q = 
2,5t in St. Petersburg;

• Manufacturing and installation of all cranes for 
Lufthansa Technik Sofia, including one under-
slung double- girder three-point bridge crane 
with capacity Q = 12,5t and span with total 
length of 47 meters;

•  Modernization and increasing the load capac-
ity of overhead cranes with capacity Q = 115t in 
machine room 790 MB, TPP Maritza East 2;

• Manufacturing, delivery and installation of 2 
explosion-proof cranes for Glavbolgarstroy In-
ternational AD;

• Manufacturing, delivery and installation of 2 
explosion-proof cranes for Lukoil.

KRANOSTROENE ENGINEERING is an engineering 
company with more than fifty years of interna-
tional experience in the design and manufacture of 
particularly complex, non-standard or extremely 
heavy duty industrial lifting equipment for clients 
from 11 countries.
The company was established in 1964 with the 
purpose of project developing and realization and 
later on in the structure of State Economic Asso-
ciation, under Kranostroene Institute, it develops 
the technical documentation of 80 % of the manu-
factured cranes in Bulgaria. After the collapse of 
the Association and later privatization in 1997, the 
company developed as an engineering company 
for manufacturing and delivering of “turnkey” 
products.
In addition to general purpose cranes, the compa-
ny also offers special cranes for operation in specif-
ic conditions for metallurgy, energy, explosive and 
chemical aggressive environments.
In their most important activity these are the 
special cranes for NPP, Metallurgy, non-standard 
cranes and products. The design and manufacture 
of products use modern methods using materials 
and technologies that meet the most stringent re-
quirements for safety, ergonomics and energy ef-
ficiency. For some customers, an inverter control is 
provided that can recover some of the energy con-
sumed back into the grid.
The long-term goal is to develop exports to Russia 
and Kazakhstan.

The capacity of KRANOSTROENE ENGINEERING 
includes:

• Production base with working premises 
equipped with cranes, metalworking machines 
and the  necessary modern equipment and 
tools,  service vehicles;

• Integrated quality management system;
• Control authority of type C;
• Highly qualified engineering and technical staff 

organized in different departments according to 
the specificity of work.

The working languages are Bulgarian, English and 
Russian.

The company has the following certificates:

• QMSCERT certificate in accordance with the re-
quirements of the international standard EN ISO 
9001:2015;

• Accreditation Certificate - control authority of 
type C “CRANES AND CONSTRUCTION EQUIP-
MENT”;

• Certificate from SAMTS /State agency for met-
rological and technical surveillance/  for mainte-
nance, repair and conversion of high-risk equip-
ment: hanging baskets for lifting people; mobile 
work platforms.

The company is certified as an official representa-
tive of STAHL CraneSystems GmbH in Bulgaria for 
explosion-proof cranes and has the right to sell 
STAHL products in Russia, Northern Macedonia, 
Serbia, Ukraine, Kazakhstan and Kosovo.

Contacts:

 12A Probuda Str., Voenna Rampa 
1220 Sofia, Bulgaria

 +359 2 938 29 39 
+359 2 832 71 21 
+359 2 832 70 41

 office@kranostroene.com

 www.kranostroene.com

If you can’t lift it by yourself
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Фирма „МЕРКОМ“ ЕООД участва в изграж да-
не то и реконструкцията на много значими 
обекти:

• Промишлени обекти:
„АЕЦ Моховце” – Словакия, АЕЦ „Коз ло-
дуй”, „Технопанел” – гара Яна, „Техносим” 
– Враждебна „Техногипс” - Раднево, 
„Фибран” - гр. Русе, „Балканфарма”, 
„Нестле АД”, „Арома АД”, „Златна Панега 
АД”, „Метрополитен –София АД“, „Coca-
Cola АД”, „Асерел Медет”, „Елаците Мед”, 
Петролна база –гр.Бургас, „Лукойл” - 
Илиянци, РВД-София.

• Търговски обекти:
Спортна зала „Арена Армеец” - София, 
Кино „Арена” - София, МОЛ – Стара Загора, 
Търговски център „Скай Сити” - София, 
м-ни „Фантастико” - София, м-н „ХИТ”-
София, м-н „Penny”- Свищов, м-н „Плюс” 
- Панагюрище, търговски и жилищен 
комплекс „Мотописта” - бул. България, 
София, Жилищен комплекс „Силвър Сити” 
- София, офис сграда „Етап Адрес” - София, 
“Scania” - Бургас, TV 7 студио – София, ING 
Bank - София, Американски колеж - София 
и др.

Системата за Управление на качеството на 
Фирма „МЕРКОМ” ЕООД e сертифицирана по 
ISO 9001 стандарт, който поставя основите на 
успешния бизнес и дава гаранция, че високото 
качество на продуктите и услугите ще остане 
не променено във времето.

Фирма „МЕРКОМ” ЕООД, изгради дълго го диш-
ни лоялни партньрства с производствени фир-
ми като: 

„Челопеч Майнинг” ЕАД, София Мед АД, 
Терем, ОМВ-България, Нестле АД, Арома, 
Винпром Пещера АД, Балканкарподем АД, 
Алекс ЕА, Ремотекс-Раднево, Софарма, 
Балканско Ехо , Елмот и др.,

а също и с фирми от строителния бранш като:
„Главболгарстрой” АД, „Старт Инжене-
ринг”, Енемона АД, Балканстрой АД, 
Евро булстрой холдинг АД, GP Group, 
Станилов АД, Ремонстрой АД и др.

„МЕРКОМ” ЕООД

Форма на управление:
Еднолично дружество с ограничена отговор-
ност

Адрес на управление: 
гр. София 1517, кв. Левски, ул. 545 № 5

Представител: 
инж. Константин Янакиев – Управител

Профил на услугите:
|| Строителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Представителства на международни 
компании;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;

|| Опит в ядрени проекти в страни от 
Централна и Източна Европа.

Основни сфери на дейност:
„МЕРКОМ“ ЕООД  е търговска фирма с пред мет 
на основна дейност доставка и тър го вия с ел ек-
тро компоненти, системи за промишлено ел ек-
тро обзавеждане и електри чес ки ин ста ла ции, 
ос ветителни тела и взриво за щи те ни продукти.
МЕРКОМ  предлага комплексно обслуж ва не 
- изработка, доставка, монтаж на електро ком-
по ненти и продукти за електро об за веж да не то. 
Основната дейност на „МЕРКОМ“ ЕООД се със-
тои в доставка на електроматериали, асем бли-
ра не на апаратура и ел. оборудване. 
Ние не Ви предлагаме само продукти – ние Ви 
пред лагаме обслужване, което се състои в:

zz Компетентна техническа консултация от 
наши те специалисти, които ще Ви помогнат 
да изберете най-доброто решение;

zz Предоставяне на техническа информация и 
документация, удостоверяваща качеството 
на предлаганите продукти;

zz Гъвкаво ценообразуване и условия на 
плащане.

„МЕРКОМ“ ЕООД стартира своята дейност през 
април 1999 г. със заводите производители:

• SCAME Parre S.p.A. – системи и компоненти 
за електрически инсталации;

• PALAZZOLI S.p.A. – индустриално, битово, взри-
во защитено и корабно електро-об ор уд ва не.

Две години по-късно фирмата разшири пред ла-
ганите продукти с още четири италиански за во да:

• MARLANVIL – електрически материали за 
бита и осветлението;

• ELETTROCANALI GROUP – изделия за електро-
инсталации от технополимер;

• ARNOCANALI – кабелни системи за електро-
инсталации;

• GIOVENZANA – пултове за управление на 
кранове и телфери,

с което задоволи нуждите на своите клиенти от 
комплексно обслужване.
През 2003 г. – „МЕРКОМ“ ЕООД сключи парт-
ньор  ски отношения с италианския завод 
CORTEM GROUP – насочен изцяло в про из вод-
ство то на взривозащитено елек тро-об ор уд ва не 
и заемащ  основен дял в тър го вия та с взри во за-
щи те ни продукти. Целта на парт ньор ство то бе 
да предоставим на бъл гар ския па зар най-доб-
ро то и ефективно взриво за щи те но ел ек тро об-
ор уд ване и налагане на една поз ната търговска 
мар ка, с големи традиции по от ношение на ка-
чест вото и сигурността на из де лия та.

Ние в „МЕРКОМ” ЕООД, вярваме, че клиентът 
тряб ва да се чувства свободен при избора си 
и за това предлагаме продукти и комплексни 
ре ше ния, които дават възможност на по тре би-
те лите да получат технически и икономически 
из год ни предложения и съвети.

Визията ни е да бъдем сигурен партньор в дис-
три бу цията на специализирано ел ек тро тех ни-
чес ко оборудване в България.

Нашата мисия е да направим клиентите ни 
ус пешни в конкурентна среда, като им ос-
иг ур яваме най-добрите италиански про дук-
ти. Фирмената политика се основава на ос-
нов ния принцип за непрекъснато търсене 
на оп тимални, практични, сигурни и ценово 
при ем ливи решения за промишленото ел ек-
тро обо руд ване.

Фирма „МЕРКОМ” ЕООД разполага с ви со ко-
ква ли фициран персонал в т. ч. инженери и 
ико но мисти. Ние отделяме внимание на про фе-
си он ал ната подготовка на служителите си и на 
качеството на доставчиците. Всички продукти в 
нашите складове и магазини са произведени от 
во дещите италиански и европейски про из во ди-
те ли.

Контакти:
 гр. София 1517, кв. Левски, ул. 545 № 5

 0888 67 58 01
 02 988 40 54 

02 934 66 35

 02 989 77 84
 office@merkom.bg 

info@merkom.bg 
sales@merkom.bg

 www.merkom.bg

Сигурен партньор в дистрибуцията на  
специализирано електротехническо оборудване
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MERKOM Ltd.

Company governance:
Limited liability company

Headquarters: 
5, 545th Str., Levski Quarter, 1517 Sofia

Managing authority: 
Dipl.eng. Konstantin Yanakiev – manager

Services profile:
|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Representative office of foreign companies;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Central and Eastern Europe.

Main areas of business:
“MERKOM” Ltd. is a trading company with the 
main activity of supply and trade in electrical com-
ponents, systems for industrial electrical equip-
ment and electrical installations, luminaires and 
explosion-proof products. 
The main activity of “MERKOM” Ltd. is to supply 
electrical materials, assembling of equipment and 
electrical equipment. 
We not only offer you products - we offer services 
that consist of:

zz Competent technical advice from our special-
ists to help you choose the best solution;

zz Provision of technical information and docu-
mentation certifying the quality of the prod-
ucts offered;

zz Flexible pricing and payment terms.

“MERKOM” Ltd. has been involved in the construc-
tion and reconstruction of many significant sites:

• Industrial sites
NPP Mohovce – Slovakia, Kozloduy NPP, 
Technopanel - Jana Technosim Station-
Hostile Technogips-Radnevo Fibran-Ruse 
Balkanpharma Nestle JSC Aroma JSC Zlatna 
Panega JSC Metropolitan - Sofia JSC Coca-Cola 
JSC Acerel Medet Elatsite Med Petroleum base 
- Burgas Lukoil Iliyantsi, RVD-Sofia.

• Retail outlets
Arena Armeec Sports Hall-Sofia, Arena Cine-
ma-Sofia, Mall - Stara Zagora, Sky City Shop-
ping Center-Sofia, - Fantastico-Sofia, Mr. 
HIT-Sofia, - Mr. Penny - Svishtov, - Mr. Plus - Pa-
nagyurishte, Motopista Commercial and Resi-
dential Complex - Bulgaria Blvd., Sofia, Silver 
City Residential Complex - Sofia, Stage Address 
office building - Sofia, Scania-Burgas, TV 7 Stu-
dio - Sofia, ING Bank-Sofia, American College-
Sofia and others.

The Management System of “MERKOM” Ltd. is 
certified per ISO 9001 standard which sets the 
foundations for a successful business and guaran-
tees that the high quality of products and services 
will remain unchanged over time.

“MERKOM” Ltd. has established long-standing 
loyal partnerships with manufacturing companies 
such as: 

Chelopech Mining EAD, Sofia Med AD, Terem, 
OMV-Bulgaria, Nestle AD, Aroma, Vinprom 
Peshtera AD, Balkancarpodem AD, Alex EA, 
Remotex, Radotex Sopharma, Balkan Echo, El-
mot, etc.,

also with companies in the construction industry:
Glavbolgarstroy AD, Start Engineering, Enemo-
na AD, Balkanstroy AD, Eurobulstroy Holding 
AD, GP Group, Stanilov AD, Remonstroy AD 
and others. 

“MERKOM” Ltd. started its activity in April 1999 
with the following factories:

• SCAME Parre S.p.A. – systems and components 
for electrical installations;

• PALAZZOLI S.p.A. – industrial, household, explo-
sion-proof and marine electrical equipment. 

Two years later, it expanded its product range with 
four more Italian factories:

• MARLANVIL – electrical household and lighting 
materials;

• ELETTROCANALI GROUP – Technopolymer wir-
ing accessories;

• ARNOCANALI – cable systems for electrical 
installations;

• GIOVENZANA – control panels for cranes and 
hoists,

to meet the needs of its customers for comprehen-
sive service.

January 2003 - “MERKOM” Ltd. entered into a 
partnership with the Italian plant CORTEM GROUP 
- focused entirely on the production of explosion-
proof electrical equipment and occupying a major 
share in the trade in explosion-proof products. The 
aim of the partnership was to provide the Bulgar-
ian market with the best and most effective explo-
sion-proof electrical equipment and the imposition 
of a well-known brand, with a long tradition in the 
quality and safety of products.

At “MERKOM” Ltd., we believe that the customer 
should feel free to make their choice and that is 
why we offer products and complex solutions that 
enable consumers to receive technically and eco-
nomically viable offers and advice.

Our vision is to be a leader in the distribution of 
high quality general-purpose industrial equipment 
as well as specialized explosion-proof electrical 
equipment in Bulgaria.

Our mission is to make our customers successful 
in a competitive environment by providing them 
with the best Italian products. Company policy is 
based on the basic principle of constantly seeking 
optimal, practical, safe and affordable solutions for 
industrial electrical equipment.

At present, “MERKOM” Ltd. employs a highly 
quali fied staff, including engineers and econo-
mists.

We pay attention to the professional training of 
our employees and the quality of our suppliers. All 
products in our warehouses and stores are manu-
factured by leading Italian and European manufac-
turers.

Contacts:

 5, 545th Str., Levski Quarter 
1517 Sofia, Bulgaria

 +359 888 67 58 01
 +359 2 988 40 54 

+359 2 934 66 35

 +359 2 989 77 84
 office@merkom.bg 

info@merkom.bg 
sales@merkom.bg

 www.merkom.bg

Reliable partner in the distribution of  
specialized electrotechnical equipment
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„Минстрой Холдинг“ АД

Форма на управление:
Акционерно дружество

Адрес на управление: 
гр. София 1700, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 57

Представители: 
Николай Вълканов – Председател на Съвета на 
директорите и представляващ дружеството
Неделчо Бонев – Изпълнителен директор и 
представляващ дружеството
Марина Вълканова-Карасали – Член на Съвета 
на директорите

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;
|| Проектантски и конструкторски услуги;
|| Стрoителство и монтаж;
|| Производство и доставка;
|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България. 

Основни сфери на дейност:
Строителство и пълен инженеринг на обек ти 
„до ключ” в областта на:
zz Промишленото и гражданско строителство;
zz Енергийното строителство;
zz Инфраструктурно строителство;
zz Екологията;
zz Минната промишленост. 

Други сфери на дейност:
zz Производство на електроенергия от въз об-

но вяеми енергийни източници – ВЕЦ и ФЕЦ;
zz Добив и преработване на полезни изко паеми.

Филиали на дружеството:
• Република България (14)
• Република Северна Македония (3)
• Косово (1)

„Минстрой” е основана през 1952 г. Първият 
етап в развитието на дружеството обхваща пе-
ри ода от учредяването на „Минстрой” до на-
чалото на преходните политико-ико но ми чес ки 
процеси в края на 80-те и началото на 90-те го-
ди ни на миналия век. Този етап се ха рак те ри-
зи ра с непрекъснато нарастване на обема на 
мин ностроителните дейности в условията на 
ус ъвър шенстване и развитие на технологиите 
му за из пълнение и внедряване на нови маши-
ни и съоръжения. Това е периодът, в който на 
прак ти ка ускорено се разширяват, изграждат 
и въ веж дат в експлоатация почти всички мощ-
нос ти за добив на въглища, рудни и нерудни 
по лезни из копаеми. 
Следващия етап на развитие, обхващащ основ-
но 90-те години на миналия век, се ха рак те ри-
зи ра с преходът от централизирана към па зар-
на икономика и закриването на редица минни 
пред приятия и суровинни мощности като не-
еф ек тивни, което налага бърза адаптация на 
„Минстрой” към тези условия. 
В този действително кризисен период за мин-
на та индустрия „Минстрой” успява бързо да 
пре струк турира системата за управление и ад-
ми ни стра тивно-производ ствените си едини-
ци (поделения). В условията на силни пазар ни 
ме ха низми и конкуренто способност, освен в 
тра ди ционните обслуж ващи строителни дей-
нос ти, които се изпъл няват от минните пред-
прия тия, „Минстрой” започва и изпълнява 
ре дица обекти по ликви дация и консер вация 
на мощности във въгле добива, уранодобива 
и рудо добива. Силно се навлиза в хидро енер-
гий ното, инфраструктурно, жилищ но, хо тел ско 
и офисно строителство, под стан ции и елек тро-
пре носни мрежи и др. 
След приключване на приватизационните про-
це си, „Минстрой” навлиза в новия век, ка то 
една от най-големите строителни ком па нии 
в Република България със солидна про из вод-
стве но-техническа база и подходяща ор га ни-
за ционна структура за изграждане на широка 
гама от промишлени обекти и съоръжения в 
об ластта на енергетиката, строителството, до-
би ва и преработването на полезни изкопаеми. 
През 2008 г. „Минстрой” става член на Булатом.

Капацитетът на „Минстрой” включва:

• инженерен състав, вкл.: строителни инже-
нери по различни специалности, геодезисти, 
марк шайдери, машинни инженери, електро-
ин женери, инженери по заваряване, минни 
ин женери, еколози, геоеколози, инженер-
химици и друг инженерен персонал;

• квалифицирани работници, вкл.: стро ителни 
работници по различни специ ал нос ти, ел-
ек тро-монтажници, машинни монтаж ни ци, 
заварчици, шофьори, кра нисти, опера то ри 
на строителни машини, взрив чици, ми ньо ри, 
лаборанти и др. както и общи ра бот ници.

Работните езици на дружеството включват анг-
лий ски, немски, руски и френски.

Целите, поставени от „Минстрой” са насочени 
към постигане на висока рентабилност на из-
пъл няваните обекти, посредством предо ста-
вя не на качествени и конкурентни решения в 
област та на строителството. Постоянна грижа 
за околната среда и осигуряване на подходяща, 
мо тивираща и безопасна работна среда на пер-
со нала на компанията. Прилагане на нови и съ-
вре менни методи на работа.

В дружеството е внедрена интегрирана сис те-
ма  за управление съгласно ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007. 

Дружеството е вписано в Регистъра на Ка ма-
рата на строителите в България:

• I група, строежи от първа до пета категория;
• II група, строежи от първа до четвърта 

категория;
• III група, строежи от първа до пета категория;
• IV група, строежи от първа до пета категория;
• V група, всички дейности съгласно позиция 

„Строителство” на КИД-2008.
Дружеството притежава сертификат и удосто-
верения за достъп до класифицирана инфор-
мация:
• Национална класифицирана информация
• Класифицирана информация на НАТО

Други специфични сертификати:
• Разрешение за проектиране на специални 

взривни работи;
• Разрешение за употреба на взривни 

вещества;
• Удостоверение за извършване на дей ности 

по поддържане, ремонтиране и пре ус трой-
ва не на котли високо налягане, съдове, ра бо-
те щи под налягане и тръбопроводи за водна 
пара и гореща вода;

• Лиценз за международен автомобилен 
превоз на товари.

Референтни проекти:
• Строителство на водно-електрическа цен-

тра ла на ТК1 на АЕЦ „Козлодуй“; 
• Строителство и въвеждане в експлоатация 

на МВЕЦ „Света Петка”;
• Реконструкция на съществуващи сгради и 

съоръжения на площадката на АЕЦ „Белене“;
• Проект за рехабилитация на топло про вод-

ната система на „Топлофикация София” ЕАД;
• Доизграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Борово 
(Бяла, област Русе)“;

• Закриване и рекултивация на съществуващо 
общинско депо за битови отпадъци на 
терито рията на Община Русе;

• Реконструкция на бул. „Придунавски“ и 
рехаби литация на 3 бр. пасарелки в гр. Русе;

• Рехабилитация на багер SchRs 1200, 
инв. №230 в рудник „Трояново Север” и багер 
SchRs 1200, инв.№331 в рудник „Трояново 3”;

• Изработка и монтаж на секции за транс пор-
тьор №5 към „Асарел-Медет“ АД”. 

Контакти:
 гр. София 1700, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 57

 02 963 55 55

 02 962 42 50

 office@minstroy.com

 minstroy.com

В хармония с природата!
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Minstroy Holding JSC

Company governance:
Joint-stock company 

Headquarters: 
57 D-r. G.M. Dimitrov Bld., 1700 Sofia, Bulgaria 

Managing authority:
Nikolay Valkanov – Chairman of the Board and 
Company Representative
Nedelcho Bonev – CEO and Company 
Representative
Marina Valkanova-Karasali – Member of the Board

Services profile:
|| Consultancy and project management;
|| Design and engineering services;
|| Construction and installation;
|| Manufacturing and delivery;
|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
Construction and complete engineering of turnkey 
projects in the field of:
zz Industrial and civil construction;
zz Energy construction;
zz Infrastructure construction;
zz Ecology;
zz Mining industry.

Subsidiaries:
• Minstroy Holding JSC, Branch in Kosovo
• Minstroy Maritsa Istok JSC, town of Radnevo
• Minstroy Properties Ltd., city of Sofia
• Personnel Engineering Ltd., city of Sofia
• Institute of Construction and Mining JSC, city of Sofia
• Eco Emstroy Ltd., city of Sofia
• Mincom-2003 JSC, city of Sofia
• Agenor Ltd., town of Devin
• Rodopi Eco Projects Ltd., town of Zlatograd
• Kamtex 2000 Ltd., city of Sofia
• Mechkarevo Invest Ltd., city of Sofia
• Mechkarevo Energy Ltd., city of Sofia
• Varba-Batantsi JSC, town of Madan
• Gorubso-Madan JSC, town of Madan
• Forum Ltd., city of Sofia
• Bulmak 2016 Ltd., town of Probistip
• Bul Building Ltd., town of Strumica
• NGV Construction Ltd., city of Skopie

The objectives set by Minstroy are aimed at 
achieving high profitability of the projects being 
executed by providing quality and competitive 
construction solutions. Continuous care for the 
environment and ensuring a suitable, motivating 
and safe working environment for the company 
staff. Application of new and modern methods of 
work.

The company has an integrated management 
system according to ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 and BS OHSAS 18001:2007. 

The company is entered in the Register of the Bul-
garian Construction Chamber:
• Group I, first to fifth category of construction;
• Group II, first to fourth category of construction;
• Group III, first to fifth category of construction;
• Group IV, first to fifth category of construction;
• Group V, all activities as per item “Construction” 

of NACE.BG-2008.
The company holds certificates for access to classi-
fied information:
• National classified information;
• NATO classified information.

Other specific certificates:
• Permission to design special blasting operations;
• Authorization to use explosives;
• Certificate for performance of activities for 

maintenance, repair and reconstruction of high-
pressure boilers, pressure vessels and steam 
and hot water pipelines;

• License for international road freight transport.

Reference projects:

• Construction of a hydroelectric power plant at 
Hot Canal 1 of Kozloduy Nuclear Power Plant;

• Construction and commissioning of Sveta Petka 
Micro-Hydroelectric Power Plant;

• Reconstruction of existing buildings and facili-
ties at the site of Belene Nuclear Power Plant;

• Project for rehabilitation for the heat distribu-
tion network of Toplofikatsiya Sofia EAD;

• Completion of the regional waste management 
system in the region of Borovo (Byala, Ruse 
Province);

• Closure and recultivation of an existing munici-
pal waste landfill on the territory of Ruse Mu-
nicipality;

• Reconstruction of Pridunavski Boulevard and re-
habilitation of 3 footbridges in the city of Ruse;

• Rehabilitation of SchRs 1200 excavator with in-
ventory No. 230 at Troyanovo-North mine and 
SchRs 1200 excavator with inventory No. 331 at 
Troyanovo-3 mine;

• Production and installation of metal structures 
for conveyor No. 5 at Asarel-Medet JSC.

Minstroy was established in 1952. The first stage 
in the development of the company covers the pe-
riod from the establishment of Minstroy to the be-
ginning of the transitional political and economic 
processes in the late 1980s and early 1990s. This 
stage is characterized by a continuous increase 
in the scope of mining and construction activities 
while improving and developing its technologies 
for the implementation and introduction of new 
machinery and equipment. This was the period 
during which virtually all production facilities for 
mining of coal, ore and non-metallic raw materi-
als were rapidly being expanded, built and put into 
operation. 
The next phase of development, mainly cover-
ing the 1990s, was characterized by the transition 
from a centralized to a market economy and the 
closure of a number of mining and raw material fa-
cilities as inefficient, necessitating the rapid adap-
tation of Minstroy to those conditions. 
In this really turbulent period for the mining in-
dustry, Minstroy was able to quickly restructure 
its management system and its administrative 
and production units (divisions). In the context of 
strong market mechanisms and competitiveness, 
except in the traditional complementary construc-
tion activities performed by mining companies, 
Minstroy has initiated and is executing a number of 
projects for liquidation and conservation of coal, 
uranium and ore mining facilities. 
After the completion of the privatization process-
es, Minstroy entered the new century as one of the 
largest construction companies in the Republic of 
Bulgaria with a solid production and equipment fa-
cilities and an appropriate organizational structure 
for construction of a wide range of industrial sites 
and facilities in the field of energy, construction, 
mining and processing of ores. 

Currently the company is heavily involved in 
hydropower, infrastructure, residential, hotel and 
office construction, substations and electric power 
transmission grids, etc., as well as in:

• Generation of electric power from renewable 
energy sources – hydroelectric power plants 
and photovoltaic power plants;

• Mining and processing of ores.
In 2008 Minstroy became a member of Bulatom.

Minstroy’s capacity consists of:

• engineering staff, including: civil engineers in 
various specialties, land surveyors, mine survey-
ors, mechanical engineers, electrical engineers, 
welding engineers, mining engineers, environ-
mentalists, geo-environmentalists, chemical en-
gineers and other engineering staff;

• skilled workers, including: construction workers 
in various specialties, electrical installers, ma-
chine installers, welders, drivers, crane opera-
tors, construction machinery operators, mine 
blasters, miners, laboratory technicians, etc., as 
well as general workers. 

The working languages of the company are English, 
German, Russian and French.

Contacts:

 57 D-r. G.M. Dimitrov Bld., 1700 Sofia, Bulgaria

 +359 2 963 55 55

 +359 2 962 42 50

 office@minstroy.com

 minstroy.com

In harmony with Nature!
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Форма на управление:
Еднолично дружество с ограничена отговор-
ност
Адрес на управление: 
гр. Търговище 7700 
Ул. Куманово 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Офиси:
Варна (централен офис), Търговище, Шумен, 
село Тополи, Бургас
Представители: 
Николай Ненов - Управител

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;
|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
„Нефт Ойл“ ЕООД е българска логистична ком-
па ния, предлагаща комплексно и високо еф ек-
тив но логистично обслужване на своите кли-
ен ти. Бизнес ориентацията на дру жес твото е в 
след ните сектори на ико но ми ка та:
Ресурси:
zz Търсене, проучване и добив на нефт и газ 

както на сушата, така и в морето;
Инфраструктура:
zz Строителство на мощности за проучване и 

добив на нефт и газ, в това число морски и 
сухопътни газопроводи; 
zz Строителство на индустриални предприятия 

(електроцентрали, заводи и др.); 
Индустрия:
zz Комплексни логистични услуги, възложени 

на „Нефт Ойл“ ЕООД като външен изпъл ни тел 
от индустриални предприятия (про из во ди те-
ли на стъкло, алуминиеви продукти и др.).

„Нефт Ойл“ ЕООД стартира дейността си като 
ло гис тична компания през 2012г. За краткия пе-
ри од от създаването си дружеството участва 
в редица значими проекти в областта на ен-
ер ге ти ката, търсенето и проучването на нефт 
и газ, строи телството и промишлеността на 
тери торията на България. То предоставя ком-
плек сни логистични услуги на някои от най-
голе мите индустриални предприятия в се веро-
из точна България, сред които са заводите на 
един от световните лидери в производството 
на стъкло – Групата на Шишеджам в гр. Тър го-
ви ще, както и един от водещите производители 
на алуминиеви продукти на Балканите – „Ал ко-
мет“ АД, гр. Шумен.
„Нефт Ойл“ ЕООД е специализирано в пред ла-
га нето на следните услуги: 
• Организиране на морски, речен, железо-

пътен, сухопътен и въздушен транспорт, в 
т. ч. и мултимодален транспорт от/до всяка 
точ ка на света;

• Организиране на товаро-разтоварни опера-
ции и транспортиране на тежки и извън га ба-
рит ни товари;

• Комплексни услуги по митническо офор мяне;
• Складиране и управление на складове под 

митнически контрол;
• Превоз на товари със собствени транспортни 

средства;
• Корабно агентиране и пристанищни опера ции;
• Консултиране, свързано с упоменатите по-

горе услуги.
„Нефт Ойл“ ЕООД само по себе си не е член на 
БУЛАТОМ, но едно от свързаните с него дру-
жес тва от същата корпоративна група – „Брейв 
Мастър Лоджистик“ ЕАД (бивш оператор на 
при станище Белене) е член на БУЛАТОМ от 
2008 г.

Сред целите и дългосрочните планове на 
„Нефт Ойл“ ЕООД се открояват:
• Участие във високо-технологични проекти в 

чуж бина чрез предлагане на цялостни логис-
тич ни решения;

• Поддържане на високо ниво на конку рен то-
спо собност на предлаганите услуги.

Най-ценният актив на „Нефт Ойл“ ЕООД от 
самото му основаване са неговите служители 
– екип от управленски и оперативен персонал 
с дълго годишен опит в различни значими про-
ек ти в областта на търсенето, проучването и 
до бива на нефт и газ, строителството на индус-
три ални предприятия, газопроводи и газо-
добив ни съоръжения, аутсорсинг и т. н. По ве-
че то от служителите на компанията вла деят 
перфектно английски и руски език. Някои от тях 
комуникират свободно на немски и турски. 

„Нефт Ойл“ ЕООД има сертифицирана интегри-
рана система за управление в съответствие с 
из ис кванията на международните стандарти 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. 
Дру жеството е Одобрен икономически оп-
ер атор (ОИО) с комбинирана оторизация за 
облек чени митнически процедури и сигурност. 
То е притежател на лицензия за използване на 
из точ ници на йонизиращи лъчения за сто пан-
ски цели.

Референтни проекти:
• 2013 г. - 2014 г.: „Нефт Ойл“ ЕООД е избрано 

от „Дайрект Петролеум България” ЕООД 
(фи лиал на Транс Атлантик Петролеум Корп.- 
САЩ) за ексклузивен доставчик на ком плек-
сно логистично обезпечаване на про ект 
за из вършване на сондажно про уч ва не в 
газово на ходище (кладенец Девенци R1), 
намиращо се в северозападна България. 

• 2013 г. - 2014 г. / 2016 г. - 2017 г.: „Нефт Ойл“ 
ЕООД участва в 3D сеизмични проучвания за 
търсене на нефт и газ в изключителната ико-
номическа зона на България, като местен 
доставчик на комплексни логистични услуги, 
митнически и корабен агент, номиниран от 
френската сеизмична компания „Си Джи Джи 
Сървисез“ АД във връзка с проекта на ОМВ 
през 2013 г. - 2014 г. и в последствие проекта 
на Шел през 2016 г. - 2017 г.. 

• 2014 г. - 2019 г.: Участие в проекта за стро-
ит ел ство на газопровода Южен поток (по-
късно транс формиран в Турски поток) . 
Дру жеството е номинирано за оператор на 
ло гис тична база в Бургас и Варна (в парт-
ньор ство с „СТЛ Ойл енд Газ Сървисиз“ ООД 
/Сага Италия), както и за местен корабен 
и мит нически агент в пристанища Варна и 
Бургас.

• 2014 г. - 2015 г. / 2018 г.: „Нефт Ойл“ ЕООД е 
избрано от „Паналпина” ООД, Велико бри-
тания за местен логистичен оператор, ко ра-
бен и митнически агент, който да от го варя 
за осигуряването на транзитна база за газо-
пре носни тръби и оборудване, при сти га що 
от целия свят с океански пла ва телни съдове, 
пре товарването им на реч ни кораби и жп 
вагони и последващо транс портиране до 
крайната им дестинация в Баку, Азер бай-
джан във връзка с проекта за стро ит ел ство 
на газопровод Шах Дениз Фаза II . 

• 2018 г.: „Нефт Ойл“ ЕООД взема активно 
уч аст ие в до став ката на оборуд ване за 
атом на елек тро централа, про изве дено 
от „Ат ом строй експорт“ АД във връз ка със 
стро ит ел ството на АЕЦ Белене, Бъл гария. 
Ком плекс ното логис тично обслуж ване на 
про ек та включва органи зиране на пре то-
в ар ването на извънга баритните мо ду ли в 
при ста нище Констанца от морски на реч ни 
ко ра би, последващото им раз то вар ване на 
при ста нище за тежки товари Бе ле не, тран-
спор тиране и сти фи ране до оп ре де ле но то 
им место назначение по сред ством спе ци али-
зи ра на техника. „Нефт Ойл“ ЕООД под гот вя 
и цялата докумен тация, не об хо ди ма за из-
да ването на раз ре ши тел ните за въз мож на 
двой на упо тре ба и оформянето на мит ни чес-
ки те фор мал ности.

• 2018 г. – до настоящия момент: „Нефт Ойл“ 
ЕООД е избрано от „Бъртлинг Лоджистикс 
Абър дийн“ ООД за местен логистичен опе ра-
тор и митнически агент, който да отго варя за 
прето варването на тежко и извън га ба рит но 
модулно оборудване, необходимо за  стро-
ит ел ството на инсталация за обработка на 
су ров петрол в Тенгиз, Казахстан . 

Контакти:
 гр. Варна 9000, ул. Дунав №2, ет. 3

 Велислав Найденов - Заместник-управител

 0887 609 526

 052 68 55 58

 v.naydenov@neftoil.eu 
office@neftoil.eu

 www.neftoil.eu

Ярки идеи
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Company governance:
Private limited liability company

Registered office: 
1, Kumanovo Str., entr. B, fl. 1, ap. 2 
7700 Targovishte, Bulgaria

Offices:
Varna (head office), Targovishte, Shoumen, Topoli 
Village, Burgas

Managing authority:
 Nikolay Nenov – CEO 

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
Neft Oil Ltd. is a Bulgarian rapidly progressive lo-
gistics service provider. The business orientation of 
Neft Oil Ltd. is in the following sectors of economy:

Resources:

zz On - and offshore oil and gas research, explora-
tion and drilling;

Infrastructure:

zz Construction of large industrial enterprises 
(power plants, factories etc.); 

zz Construction of onshore & offshore oil & gas 
research and exploration facilities, incl. gas 
pipelines;

Industry:

zz Implementation of outsourced logistics activi-
ties of industrial enterprises (glass production, 
aluminum production factories, etc.).

Neft Oil Ltd. has a certified integrated manage-
ment system, complying with the requirements 
of the international standards EN ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018. The company 
is an Authorized Economic Operator (AEO) with a 
combined authorization for both customs simplifi-
cations and security. It is a holder of a License for 
utilization of ionizing radiation sources for business 
purposes. 

Project highlights:

• 2013-2014: Neft Oil Ltd. was nominated by Di-
rect Petroleum Bulgaria (subsidiary of Trans 
Atlantic Petroleum Corp. USA) to act as an ex-
clusive provider of integrated logistics services 
supporting company’s onshore drilling explora-
tion project in North Western part of Bulgaria 
(Deventsi R1 well).

• 2013 – 2014/2016-2017: Neft Oil Ltd. participat-
ed in a 3D seismic oil & gas seismic research in 
Bulgarian exclusive economic zone, awarded by 
the French seismic company CGG Services S.A. 
as a local Logistics, Customs and Ship Agency 
Company attending their OMV offshore project 
in 2013-2014 and later on their Shell offshore 
project in 2016-2017. 

• 2014 –2019: Participation in South Stream Gas 
Pipeline project (later known as Turkish Stream 
Gas Pipeline project). Neft Oil Ltd. was nominat-
ed to act as a marshalling yard logistics operator 
in Burgas and Varna (in a partnership with STL/
Saga Italia) and as a local Marine and Customs 
Agent in Burgas and Varna ports. 

• 2014-2015/2018: Neft Oil Ltd. was assigned by 
Panalpina UK, to act as a local logistics operator, 
ship and customs agent, responsible for provid-
ing transit base for pipes and equipment arriving 
from around the world for transshipment from 
ocean vessels to river ships and railcars and fur-
ther transport to final destination in Baku, Azer-
baijan in connection with Shah Deniz Phase II 
Gas Pipeline project .

• 2018: Neft Oil Ltd. took an active part in the de-
livery of the nuclear power plant equipment, 
produced by Atomstroyexport JSC. for the con-
struction of NPP Belene, Bulgaria. The complex 
logistic support included organizing transship-
ment of the oversized modules at the port of 
Constanta from sea vessels to river barges, their 
subsequent unloading at heavy lift port Belene, 
transportation and storage at a designated area 
by means of specialized equipment. Neft Oil Ltd. 
also arranged issue of necessary permits for 
possible double use and carried out all customs 
formalities.

• 2018 – present: Neft Oil Ltd. was assigned by 
F.H. Bertling Logistics Aberdeen Ltd. to act as a 
local logistics operator, responsible for trans-
shipment operations of heavy and oversized 
modular equipment needed for the purposes 
crude oil field installation being built in Tengiz, 
Kazakhstan . 

Neft Oil Ltd. started operation as a logistics service 
provider in 2012. Since then it has participated in 
various significant projects, related to oil and gas 
research, energetics, construction and production 
industry on the territory of Bulgaria. It also renders 
complex logistic services outsourced by some of 
the biggest industrial enterprises in North-Eastern 
Bulgaria, among which are the factories of one of 
the world leaders in glass production - Şişecam 
Group in Targovishte, as well as one of the leading 
manufacturers of rolled and extruded aluminum 
products in the Balkans - Alcomet AD, Shumen.
In addition Neft Oil Ltd. is specialized in the follow-
ing services:
• Organizing sea, river, railway, road and air trans-

port, including multimodal transport from/to 
every point in the world;

• Arrangement of loading and unloading opera-
tions and transportation of heavy-lift and over-
sized cargo;

• Complete customs agency services;
• Warehousing and management of bonded ware-

houses;
• Rendering cargo services;
• Ship agency and port operations;
• Consulting regarding all the aforementioned ac-

tivities. 
Neft Oil Ltd. itself is not a member of BULATOM, 
but one of its connected entities - Brave Master 
Logistics EAD (a former port operator of Heavy lift 
port Belene) is a member of BULATOM since 2008.

Neft Oil Ltd. goals and long-term plans include: 

• Participation in high – tech turnkey logistics pro-
jects worldwide;

• Maintaining competitive level of offered logis-
tics services.

Neft Oil’s most valuable asset from the very be-
ginning was its personnel – a team of management 
and operational staff with long years of experience 
in various significant projects in the field of oil and 
gas research, exploration and drilling; construction 
of industrial enterprises, gas pipelines and gas ex-
ploiting and production facilities, outsourcing, etc. 

Most of the company’s employees are fluent in 
English and Russian. Some of them communicate 
freely in German and Turkish.

Contacts:

 2, Dunav Str., fl. 3, 9000 Varna, Bulgaria

 Velislav Naydenov - Deputy CEO

 +359 887 609 526

 +359 52 68 55 58

 v.naydenov@neftoil.eu 
office@neftoil.eu

 www.neftoil.eu

Bright ideas
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„ОМЕГА-СН“ ООД

Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност

Адрес на управление: 
гр. София, ж.к. Надежда, бл. 604, ап. 76

Представители: 
Стефан Нинев – Управител

Профил на услугите:
|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;

|| Опит в ядрени проекти в държави от 
Централна и Източна Европа.

Основни сфери на дейност:
zz Доставка на арматура, помпи, тръби, фасон-

ни детайли и спомагателно оборудване за 
ен ергетиката – конвенционална и ядрена;

zz Доставка, продажба и монтаж на газово 
об ор удване за битово и промишлено отоп-
ле ние. Гаранционен и следгаранционен 
сервиз.

ОМЕГА-СН ООД е основана през 1996 г. 
Основните цели на компанията са насочени 
към:

• Реализация на различни проекти свързани 
с удължения ресурс на 5 и 6 ЕБ на АЕЦ 
Козлодуй;

• Участие в развитието на битовата га зи фи-
кация в България с цел намаляване на вред-
ните емисии отделяни при отоплението с 
твърди горива.

Компанията е член на Булатом от 2012 г.

Капацитетът на ОМЕГА-СН ООД включва екип 
от 5 служители, сервиз за газови котли за 
отопление и спомагателно оборудване. 

Работните езици в компанията са български, 
руски, английски и чешки.

В компанията има внедрена система за 
управление ISO 9001-2015.

ОМЕГА-СН има изградени партньорски взаимо-
отношения с редица дружества като:

• „Шкода Ядрено Машиностроене” – Чехия;

• АРМАТУРИ ГРУП – Чехия;

• АЕЦ ПАКШ – Унгария;

• „ПОЛНА” – Чехия;

• G-MAR – Чехия;

• Термона - Чехия.

Референтни проекти:

• Доставка на топлообменници за АЕЦ 
„Козлодуй”;

• Доставка на газодувки и оборудване за 
проекта „Модернизация на системата за 
изгаряне на водорода”;

• Доставка на арматура, обратни клапани, тръ-
би и фасонни детайли за АЕЦ „Козлодуй”, 
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ,ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ, 
Булгартрансгаз;

• Доставка на резерви части за реактора - 
нике лови прокладки;

• Реализация на оборудване с остатъчен ре-
сурс от 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй”.

Контакти:
 гр. София 1324, бул. Джавахарлал Неру 28 

Силвър Център офис 13

 Андрей Нинев

 0898 66 64 80

 andrey.ninev@gmail.com

 Стефан Нинев

 0897 03 29 30

 stefan.ninev@gmail.com

 02 925 21 63

 02 925 20 95

 office@omegatherm.com

 www.omegatherm.com
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OMEGA-SN Ltd.

Company governance:
Limited liability company

Headquarters: 
Nadejda, bl. 604, app. 76, Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Stefan Ninev - Manager

Services profile:
|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Central and Eastern Europe.

Main business areas:
zz Supply of valves, pumps, pipes, fittings and 

auxiliary power equipment - conventional and 
nuclear;

zz Delivery, sale and installation of gas equipment 
for domestic and industrial heating. Warranty 
and post-warranty service.

Reference projects:

• Delivery of heat exchangers for Kozloduy NPP;

• Supply of gas blowers and equipment for the 
project “Modernization of the hydrogen com-
bustion system“;

• Supply of valves, check valves, pipes and fittings 
for Kozloduy NPP, Atomenergoremont, Glavbol-
garstroy, Bulgartransgaz;

• Delivery of spare parts for the reactor - nickel 
gaskets;

• Implementation of equipment with residual re-
source from units 1-4 of Kozloduy NPP.

OMEGA-SN Ltd. was founded in 1996. The com-
pany’s main goals are focused on:

• Implementation of various projects related to 
the extended life of 5 and 6 EB of Kozloduy NPP;

• Participation in the development of domestic 
gasification in Bulgaria in order to reduce the 
harmful emissions from solid fuel heating.

The company is a member of Bulatom since 2012.

OMEGA-SN’s capacity includes a team of 5 em-
ployees, a service facility for gas boilers for heating 
and auxiliary equipment. The working languages in 
the company are Bulgarian, Russian, English and 
Czech.

The company has an integrated management sys-
tem according to ISO 9001-2015 in place.

OMEGA-SN has established formal partnerships 
with several foreign companies, including:

• SKODA JS, Czech Republic;

• Armatury group, Czech Republic;

• NPP Paks, Hungary;

• Polna Corp., Czech Republic;

• G-Mar, Czech Republic;

• Thermona, Czech Republic.

Contacts:

 Office 13, Silver Center, 28 Djavaharlal Neru Blvd. 
1324 Sofia, Bulgaria

 Andrey Ninev

 +359 898 66 64 80

 andrey.ninev@gmail.com

 Stefan Ninev

 +359 897 03 29 30

 stefan.ninev@gmail.com

 +359 2 925 21 63

 +359 2 925 20 95

 office@omegatherm.com

 www.omegatherm.com
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Форма на управление:
Еднолично дружество с ограничена отговор-
ност

Адрес на управление: 
гр. Божурище 2227, Бул. Европейски Път 88 

Представители: 
Инж. Елена Минчева – Управител

Профил на услугите:
|| Проектантски услуги в областта на 
електротехниката;

|| Монтаж и пуско-наладка на 
електрооборудване;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
zz Производство на електрически табла;

zz Инженеринг;

zz Автоматизация;

zz Електро – монтажи на обекти;

zz Проектиране, Изработка на табла, Автома-
ти за ция, Монтаж, Пуско-наладка и във еж-
да не в експлоатация на Част “Електро” на 
сис теми за водоподготовка и преработка на 
от пад ни и питейни води.

Други сфери на дейност:
Проектиране, програмиране, производство, ре-
монт, софтуер, обучение, и внедряване на авто-
ма тизирани системи за електро зад виж ва не и 
управление на машини и съоръжения в про-
миш леността, производство на стоки и ус луги.

„Оскар - Ел” ЕООД е създадена през 1992 г. 
като ЕТ „Елена Минчева” с основен предмет 
на дей ност автоматизация. С разрастването си 
през 2000 година се преобразува в дружество 
„Оскар-Ел“ ЕООД. От 2013 г. фирмата е член на 
Булатом.

През 2010 година фирмата отваря модерна про-
из вод ствена и административна база в град 
Бо жу рище с площ 3400 м2. През 2014 – 2015 
го ди на разширява производствената база до 
7200 м2 покрита площ. През 2019 г. „Оскар - Ел“ 
за купи нова лазерна и резбонарезна машина 
модел - Rittal „Perforex“ LC 3030.

Основната цел, която „Оскар-Ел“ ЕООД си пос-
тавя в бъдещото си развитие е увеличаване на 
пазарите на фирмата в три направления:

• Външни пазари;
• Вътрешни пазари;
• Развитие на отдели проектиране и програ ми-

ра не.

„Оскар-Ел“ ЕООД разполага с персонал от 107 
служителя, сред които проектанти, инже не-
ри, специалисти по автоматизация, електро-
монтажници, механо-монтажници, спе циа лис-
ти по качеството и др. 

В допълнение, фирмата разполага с модерна 
производствена и административна сграда 
на площ 7200 м2, както и собствена ФАТ зала с 
площ 430 м2 .
Работните езици във фирмата са български, 
английски, испански, немски и руски.

Системата за управление на „Оскар-Ел“ 
ЕООД е с обхват „Проектиране, производство, 
инже неринг, строително - монтажни работи, 
гаран ционен и извънгаранционен сервиз на 
оборуд ване за управление на производствени 
про цеси.“ 

Тя е изградена на основата на изискванията на 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и 
SA8000:2014. В началото на 2020 успешно беше 
преминат одит за промяна на одобрението по 
ISO 45001:2018.

Инженерингови партньори на „Оскар-Ел” в 
областта на индустриалната автоматизация, 
електро-задвижването и управлението, и в 
КИП и А са: Сименс България, Ритал България, 
АББ България, Шнайдер Електрик България. 
„Оскар – Ел” е Solutions Partner на Сименс за 
Автоматизация.

Референтни проекти:

• Изработка на табла за 5-ти ЕБ в АЕЦ Козлодуй: 
Табло Кантовател, табла  5UV55J01,02, сборки 
5HG70, 5HG72, 5HG72, 5HG73, 5HG78, 5HG80, 
5HG81 – всички в сеизмоустойчиво из пъл не-
ние;

• Проектиране, доставка и монтаж на дис-
тан ционно управление и мониторинг на ПС 
„Раней 5” - по безжична връзка между ЕК3 - 
БПС и ПС „Раней 5” – АЕЦ Козлодуй;

• Модернизация на с-ма за контрол на СК-3, 
АЕЦ Козлодуй;

• Проектиране и доставка на панел за уп рав ле-
ние SH-3 и панел за сигнализация НА-1 в СК-3, 
АЕЦ Козлодуй;

• Изграждане на електрическата инсталация в 
нова рафинерия – Аурубис АД;

• Пречиствателна станция за питейни води 
„Шкабай”, Прищина, Косово;

• Пречиствателна станция за отпадни води 
„Кърджали”;

• Пречиствателна станция за отпадни води 
„Поморие”;

• Електро – инсталационни дейности в 3 ло гис-
тич ни центъра на ТНТ в Париж Фран ция;

• Проектиране, електрическа инсталация и въ-
веж дане в експлоатация на ВЕЦ „БАНИТЕ” 4 
MW;

• Производство на шкафове и ФАТ за Ком-
пре сорна станция „Фахуд” B и C „Проект за 
ком пре сиране на газ Фахуд“ за Султаната на 
Оман – 2020 г.

Контакти:
 Бул. Европейски Път №88, 

гр. Божурище 2227

 Инж. Никола Апостолов

 02 962 46 93

 02 962 42 38

 office@oskar-el.com

 www.oskar-el.com

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕ
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Company governance:
Single-member limited liability company

Headquarters: 
88 Evropeiski Pat Bld., 2227 Bozhurishte, Bulgaria

Managing authority:
Dipl. Eng. Elena Mincheva – Manager 

Services profile:
|| Design and engineering services for electrical 
installations;

|| Installation and commissioning of electrical 
equipment;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Integration of electrical panels;

zz Engineering;

zz Automation;

zz On-site electrical installation.

zz Design, Panel manufacturing, Installation, Au-
tomation, Start-up and Commissioning of Elec-
trical part of Water treatment facilities

Other business areas:
Design, programming, production, repair, soft-
ware, training, and implementation of automated 
systems for electric drive and control of machines 
and equipment in industry, production of goods 
and services.

Reference projects:

• Manufacturing of panels for 5th Energy Block 
at “Kozloduy” NPP: Tilting unit panel, panel 
5UV55J01,02, assemblies 5HG70, 5HG72, 
5HG72, 5HG73, 5HG78, 5HG80, 5HG81 - all seis-
mically resistant;

• Design, delivery and installation of remote con-
trol and monitoring of Raney 5 pumping station 
- on wireless connection between EК 3 - SPS and 
Raney 5 pumping station - “Kozloduy” NPP;

• Upgrade of the Auxiliary Building-3 control sys-
tem “Kozloduy” NPP;

• Design and delivery of control panel SH-3 and 
alarm panel HA-1 in Auxiliary Building-3 “Ko-
zloduy” NPP;

• Construction of the electrical installation in a 
new refinery - Aurubis Bulgaria;

• Drinking Water Treatment Plant “Shkabaj”, 
Prishtina, Kosovo – Electrical part;

• Waste Water Treatment Plant “Kardzhali”, Bul-
garia – Elecrical part;

• Waste Water Treatment Plant “Pomorie”, Bul-
garia – Elecrical part;

• Electrical installation activities at 3 TNT logistics 
centers in Paris, France;

• Design, electrical installation and commissioning 
of HPP “BANITE” 4 MW;

• Manufacture of cabinets and FAT testing of 
“Fahud” compressor station B and C “Fahud gas 
compression project” for The Sultanate of Oman 
in the year 2020.

“OSKAR-EL” was established in 1992 as Sole Trader 
“Elena Mincheva” with its main activity being au-
tomation. With the expansion in 2000 it was trans-
formed into the company “OSKAR-EL”. The compa-
ny is a Bulatom member since 2013.

In 2010 the company opens a modern manufac-
turing and administrative facility in the town of 
Bozhurishte with an area of 3400 m2. Between 
2014 and 2015 it expands the facility to 7200 m2 
of covered area. In the year 2019 “OSKAR - EL” pur-
chased its new laser and thread tapping stand the 
Rittal “Perforex” LC 3030.

Main goals that “OSKAR-EL” has set for its future 
development is the growth of the company’s mar-
kets in three directions:

• External foreign markets;

• Domestic markets;

• Further development of design and program-
ming departments.

“OSKAR-EL” employs a staff of 107 people, among 
which engineers, designers, automation engineers, 
electrical installers, mechanical installers, logistics, 
assembly team, quality specialists and others.

In addition, the company has a modern manufac-
turing and administrative building spanning 7200 
m2, as well as its own FAT hall 430 m2 in size.
The working languages in the company are Bulgar-
ian, English, Spanish, German and Russian.

The integrated management system of “OSKAR-
EL”  encompasses “Designing, manufacturing, en-
gineering, construction - installation works, war-
ranty and out of warranty service of equipment 
for the control of production processes.” It is built 
based on the requirements of ISO 9001: 2015 , ISO 
14001: 2015, ISO 45001: 2018 and SA8000: 2014.

An audit for the change of the approval under 
ISO 45001: 2018 was successfully completed in 
early February and a certificate of conformity is 
expected to be issued.
“OSKAR - EL”s  Engineering partners in the industry 
of industrial automation, electric drive and control, 
and in I and C are: Siemens Bulgaria, Rital Bulgaria, 
ABB Bulgaria, Schneider Electric Bulgaria.
“OSKAR - EL” is an Automation Drives Solutions 
Partner for Siemens

Contacts:

 88 Evropeiski Pat Bld., 
2227 Bozhurishte, Bulgaria

 Dipl. Eng. Nikola Apostolov

 +359 2 962 46 93

 +359 2 962 42 38

 office@oskar-el.com

 www.oskar-el.com

AUTOMATION AND ELECTRICAL CONTROL
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Форма на управление:
Акционерно дружество

Адрес на управление: 
гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 31Б

Представител: 
Изпълнителен директор
Съвет на директорите

Профил на услугите:
|| Строителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;

|| Опит в ядрени проекти в страни от Западна 
Европа.

Основни сфери на дейност:
zz Производство и монтаж на тръбопороводи, 

резер воари и съоръжения под налягане, ме-
тал ни конструкции и елементи;

zz Монтаж на машини и съоръжения; 

zz Монтаж на ел. уредби и инсталации, кон-
трол но – измервателни прибори и автома-
ти ка;

zz Монтаж на отоплителни и хладилни инста-
лации;

zz Ремонт на машини, съоръжения и инста ла-
ции;

zz Пусково- наладъчни работи.

„ПМУ” АД е основано през 1998 г. като право-
при емник на „Монтажи” ЕАД - София, клон 
Бур гас. „ПМУ“ АД наследява 40-годишния опит 
и високо квалифициран човешки ресурс от спе-
ци алисти и ръководни инженерно-тех ни чес ки 
кадри в сферата на машинния, електро и КиП и 
А-монтаж.
Част от основните етапи в развитието на дру-
жес твото са:
• 2004 г. – регистриране на Лицензиран цен-

тър за професионално обучение, подготовка 
и изпити за заварчици;

• 2005 г. – регистриране на дъщерно дру жест-
во „ПМУ Пласт” ЕООД с предмет на дейност 
про изводство и монтаж на алуминиева и PVC 
дограма;

• 2011 г. – регистриране на дъщерно дру жест-
во „ЕР ТЕСТ” ЕООД с предмет на дейност без-
раз рушителен контрол на заварени съ ед ине-
ния, метални изделия, метални съоръжения, 
съ до ве под  налягане и др;

• 2012 г. – регистриране на дъщерно дружест-
во „ЕР ТИ СЕЙФТИ“ ЕООД с предмет на дей-
ност управление на здравословни и без оп ас-
ни условия на труд и третиране на риска.

„ПМУ“ АД е член на Булатом от 2009 г.
За бъдещото си развитие, компанията пред-
виж да разши ряване дейността си, както на 
бъл гар ския, така и на между народ ния па зар, 
ин вес тиции в закупу ването на ново об ор уд ва-
не, машини и съоръ жения, както и в обуч ени-
ето на квалифициран персонал.

„ПМУ“ АД разполага с около 350 човека. От тях 
90 машинни монтьори, 60 заварчици, 50 ел ек-
тро мон тьори, както и други в звената по ав то-
тран спорт, техническо снабдяване, ад ми ни-
стра ция и др.
Работните езици на дружеството са английски, 
френски, немски, руски и италиански.

Системата за управление на „ПМУ“ АД е 
сер тифицирана по ISO 9001:2015, EN ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007. В допълнение 
„ПМУ“ АД притежава:
• Сертификат по ISO 3834-2:2005 за Управление 

на качеството при заваряване чрез стопяване 
на метални материали;

• Conformity of the Factory Production Control 
2451-CPR-EN1090-2014.1429.004 certificate;

• Welding Certificate GSIHal-EN1090-2.00-
150. 2013. 003;

• Разрешение № Бс 091/15.09.2008 г. – изда-
дено от ДАМТН  на основание чл. 36 от ЗТИП; 

• Лиценз № 0814 за международен авто мо-
би лен превоз на товари срещу заплащане 
– издаден от Европейска икономическа общ-
ност;

• Лиценз № 200312135 на МОН - за обучение 
на заварчици;

• Удостоверение №017/12.05.2011 г. от  Асоци-
аци ята на лицензираните центрове за про фе-
си он ално обучение. 

„ПМУ“ АД има издадени удостоверения от Ка-
ма рата на строителите в България за изпъл не-
ние на строежи от различни групи както следва:

• ПЪРВА ГРУПА – от първа до пета категория;
• ТРЕТА ГРУПА – от първа до трета категория;
• ЧЕТВЪРТА ГРУПА – от първа до трета категория;
• ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР.

Референтни проекти:
• Лукойл Технолоджи Сървисиз, Реализация на 

система за автоматизирано преминаване на 
инсталация „Хидроочистка и хидриране” в 
безопасно състояние, производство КОГ;

• Ер Ликид България ЕООД, Модернизация 
и рекон струкция на газхолдер 10 000 мЗ, 
Инсталиране на оборудване и тръбопроводи 
на обект Сигма в Търговище;

• Главболгарстрой АД, Измервателен възел - 
технологична обвръзка между Транзитния и 
Магистралния газопровод при КС Лозенец;

• Агрополихим АД, Изграждане на инсталация 
на производство за пара на територията на 
Агрополихим АД - част ЕЛ и КИП;

• Лукойл Нефтохим Бургас АД, Разширение на 
с-ма за управление модел Emerson Delta V на 
инсталация АВД-1 за реализация на система за 
подаване на кисели газови от АВД-1 към АГФИ;

• БМФ Порт Бургас ЕАД, Преустройство на бу-
фе рен склад за течни горива 5 х 1000 м3;

• Аурубис България АД, Метална конструкция 
резервна анодна пещ;

• Hamon Research Cottrell S.A., Арселор метал, гр. 
Гент, Белгия (Д-ж и м-ж на СИФА 2, Изо ла ция);

• Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД, Стро ит-
ел ство на нова пещ П-101 и коте лу ти ли затор 
в инст. АД-4, пр-во АВД;

• Биовет АД, Ферментация и филтрация;
• Bertsch Energy GmbH & Co KG, Unipetrol 

Чехия - направа на димоходи и въздуховоди;
• Лукойл Нефтохим Бургас АД, Реализация на тех-

но логични схеми за експорт на H-Oil оста тък;
• Bertsch Energy GmbH & Co KG, Димоходи 

Кроношпан, Люксембург;
• Аурубис България АД, Пневмотранспорт нис-

ко налягане;
• TCC Europe-BioMass Plant, Wilsbeke, Belgium.

Контакти:
 гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 150,  

офис етаж

 Деян Костадинов

 0889 21 86 31

 056 89 80 12

 056 89 80 10

 pmu_bs@spnet.net

 www.pmu-bs.com

Машинен, Електро и КиП монтаж
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Company governance:
Joint-stock company

Headquarters: 
31B Dragan Tsankov Blvd., Sofia

Managing authority: 
CEO
Board of Directors

Services profile:
|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Western Europe.

Main areas of business:
zz Production and installation of pipelines, tanks 

and pressure equipment, steel structures and 
elements; 

zz Installation of machines and equipment; 

zz Installation of electrical systems and installa-
tions, measuring instruments and automation; 

zz Installation of heating and refrigeration instal-
lations; 

zz Repair of machines, equipment and installa-
tions; 

zz Commissioning.

PMU JSC.’s management system includes:

• ISO 9001: 2015 certificate; 

• EN ISO 14001: 2015 certificate; 

• BS OHSAS 18001: 2007 certificate;

• Certificate EN ISO 3834-2: 2005 for Quality Man-
agement of Welding by Melting Metallic Materials;

• Factory Production Control Certificate 
2451-CPR-EN1090-2014.1429.004; 

• Welding Certificate GSIHal-
EN1090-2.00150.2013. 003; 

• Permit No. BS 091 / 15.09.2008. - issued by 
DAMTN on the grounds of Art. 36 of STIP; 

• License No 0814 for the international carriage of 
goods by road for consideration - issued by the 
European Economic Community; 

• License No. 200312135 - MES - for training of 
welders; 

• Certificate №017 / May 12, 2011 - Association of 
Licensed Vocational Training Centers.

The company is also certified by the Bulgarian Con-
struction Chamber for the following construction 
categories

• I Group – First to fifth category;

• III Group – First to third category;

• IV Group – First to third category;

• V Group – different types of construction works.

Reference projects:

• Energoremont Holding AD; 

• Lukoil Technology Services Bulgaria; 

• Air Liquid Bulgaria EOOD; 

• Glavbolgarstroy JSC; 

• BMF Port Bourgas EAD; 

• Aurubis Bulgaria AD; 

• Hamon Research Cottrell S.A.; 

• Arcelor Metal, Ghent, Belgium; 

• Ditsmann Energoremont Holding AD; 

• Biovet AD; 

• Bertsch Energy GmbH & Co KG,

• Unipetrol Czech Republic; 

• Lukoil Neftochim Burgas AD; 

• TCC Europe-BioMass Plant, Wilsbeke, Belgium.

Recent achievements:

• CARBOVAC, VRU New Caledonia; 

• Aurubis Bulgaria AD; 

• Amilum Bulgaria EAD

PMU JSC., founded in 1998 as successor of Mon-
tagi EAD - Sofia, Burgas Branch. PMU JSC. inherits 
the 40 years of experience and highly qualified 
human resources of specialists and leading engi-
neering and technical personnel in the field of me-
chanical, electrical, control and instrumentation 
installation.
Part of the main stages in the development of the 
company are:

• 2004 – registration of a Licensed center for vo-
cational training, preparation and examinations 
for welders;

• 2005 – registration of Subsidiary company “PMU 
Plast” Ltd. dealing with production and installa-
tion of aluminum and PVC windows;

• 2011 – registration of Subsidiary company “R 
TEST” Ltd. dealing with non-destructive exami-
nation of welded joints, metal products, metal 
components, pressure vessels, etc.;

• 2012 – registration of subsidiary of RTSafety Ltd. 
specialized in management of health and safety 
at work and risk management.

• PMU JSC is a member of BULATOM since 2009.

For its future development, the company envisions 
expanding its activity, both on the Bulgarian and 
international markets, investments in purchase of 
new equipment, machinery and equipment, as well 
as in the training of qualified personnel.

PMU JSC.’s capacity includes 350 employees. 90 
of them are machine fitters, 60 welders, 50 electri-
cians, as well as others in the units of motor trans-
port, technical supply, administration and more. 
The Workshop produces 150 tons of production 
per month.

The company serves its clients in English, French, 
German, Russian and Italian.

Contacts:

 h.c. Slaveykov, bl. 150, office floor 
Burgas, Bulgaria

 Dean Kostadinov

 +359 889 21 86 31

 +359 56 89 80 12

 +359 56 89 80 10

 pmu_bs@spnet.net

 www.pmu-bs.com

Mechanical, electrical and instrumentation installation
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РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД

Форма на управление:
Акционерно дружество

Адрес на управление: 
България, София, 1618, ул. Вихрен 10

Филиал в гр. Козлодуй:
Козлодуй, ул. Васил Воденичарски 1В

Представител: 
Г-жа Нели Беширова - Изпълнителен Директор 
и Председател на Съвета на Директорите

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;
|| Проектантски и конструкторски услуги;
|| Строителство и монтаж;
|| Производство и доставка;
|| Представителства на международни 
компании;
|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;
|| Опит в ядрени проекти в страни от 
Централна и Източна Европа, Северна и 
Южна Америка, Централна и Източна Азия.

Основни сфери на дейност:
zz Оценка на риска и управление на експло ат-

аци онната надеждност на големи ен ер гий-
ни и промишлени обекти;
zz Проектиране, изграждане, монтаж, въ веж да-

не в експлоатация, ремонт и поддържане на 
промишлени обекти, обекти на тех ни чес ка та 
инфраструктура и енергийни съ оръ же ния;
zz Експлоатация и поддръжка на съоръжения 

за производство на електрическа и топлин-
на енергия - фотоволтаични, коге не ра ци он-
ни и водноелектрически; 
zz Обследване за енергийна ефективност на 

сгра ди и промишлени системи, серти фици-
ра не на сгради и прилагане на техно ло гии за 
енер гийна ефективност; 
zz Консултантска дейност в промишлеността и 

ен ер гетиката, както и консултант по сми съ ла 
на Закона за устройство на терито рия та (ЗУТ);
zz Изпълнение на проекти, свързани с уп рав-

ле ние на околната среда и от па дъ ци те; Кон-
сул тантски и инженерни услуги съоб раз но 
до го вори по ФИДИК.

РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД е основанo през 1992 г. 
като дружество с ограничена отговорност. През 
месец март 2002 г. РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД е пре-
ре гис триранo като акционерно дружество с 
едностепенно управление, представлявано от 
Изпълнителен Директор.
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД е независима и прите жа-
ва на изцяло от български физически лица ор га-
ни зация, която финансира сама своето из граж-
да не и развитие. 
Първоначално дейността и е насочена към 
оцен ка и управление на риска и надеж дността 
при експлоатация на сложни обекти в енер-
ге ти ката и химическата промиш леност. Днес 
ком панията предоставя консул тантски и ин же-
не рин гови услуги в областта на ядре на та енер-
ге ти ка, конвен ционалната енерге ти ка, възоб-
но вя емите енергийни източници и енерго спес-
тя ва щите технологии.
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД е един от основателите 
на БУЛАТОМ и негов член от м. юни 2001 г.

Мисията на РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД е да пред-
ла га и предоставя високо качество на изпъл не-
ние на предлаганите услуги в съ от вет ствие със 
све товните тенденции за непрекъснато об но вя-
ва щи се знания, дългогодишен опит и актив но 
съ трудничество с водещи европейски и меж ду-
на род ни институции.

Стратегическата визия на РИСК ИНЖЕНЕРИНГ 
АД е да се наложи и да влезе в кръга на вече 
утвър дени и известни световни компании, пре-
дос тавящи инженерингови услуги.

Персоналът на РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД наброява 
око ло 100 компетентни професионалисти, като 
ос вен тях дружеството разполага с ква ли фи ци-
ра ни работници за ремонтни и монтажни дей-
нос ти чрез свързани компании. 

РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД е вписан в:

• Регистъра на лицата, извършващи дей ност та 
кон султант съгл. чл. 167, ал. 2 от ЗУТ - оце ня ва-
не на съответствието на ин вес ти ци он ни те про-
екти и/или упраж ня ва не на стро ит ел ен над зор;

• Публичните регистри, поддържани от Аген-
ция за устойчиво енергийно развитие за 
из вър шване на обследване за енергийна 
ефек тивност и сертифициране на сгради и 
за извършване на обследване за енергийна 
ефек тивност на промишлени обекти.

В РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД е разработена и вне-
дре на Интегрирана система за управление, 
сер ти фи цирана в съответствие с ISO 9001:-
2015, ISO 140 01:2015, OHSAS 18001:2007 и 
SA8000 :2014. 

РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД притежава и удос то ве-
ре ния по Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) с право за извършване оценка на съ от-
вет стви ето на инвестиционните проекти и/или 
упражняване на строителен надзор; от ка ма ра-
та на строителите в България (КСБ); от Минис-
тер ство на околната среда и водите (МОСВ) за 
из вър шва не на екологична оценка (ЕО) и оцен-
ка на въздей ствието върху околната сре да 
(ОВОС);  за извършване на обследване за ен ер-
гий на ефективност и сертифициране на сгра ди 
и про мишлени системи; за пълна про ек тантска 
пра во способност, издадено от Кама ра та на 
ин же нерите в инвести ционното про ек ти ране 
(КИИП) и редица други, позво ляващи из пъл не-
ни ето и контрола върху проекти в широк спек-
тър на енергетиката и свързаните с нея сфери 
от индустрията.

РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД участва в проектите за 
обосновка на възможността за удължаване на 
срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ 
Козлодуй като участник в международните кон-
сорциуми, изпълняващи задачите по тези про-
ек ти – 2014 - 2018. Други по-значими скорош ни 
проекти са:

• Създаване на набор от главни библиотеки за 
го рив ни касети ТВСА-12, необходими за мо-
де ла на неутронната кинетика NEM в ПМС-
1000 - 2017;

• Проектиране, доставка и монтаж на вход но-
из ходна система на пълномащабен си му ла-
тор (ПМС) - 2017;

• Генериране на етажни спектри на реагиране за 
главен корпус и РДГС на арменската АЕЦ за се-
измично въздействие с PGA=0,42 g – 2017-2019;

• В областта на преработване на радио ак тив-
ните отпадъци РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД из-
ползва нова технология за втвърдяване на 
радио активните отпадъци. В процес на из-
пъл нение е проект за преработка на мокри 
твър ди радиоактивни отпадъци, който е в 
парт ньор ство с фирма Avantech, Inc. (САЩ).

РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД има контакти с ин же не-
рин гови организации, както от Източна, та ка 
също и от Западна Европа и САЩ, които поз во ля-
ват успешното организиране и управление на съв-
местни проекти, трансфер на технологии, внос на 
оборудване и външно-търговски опе ра ции.
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД е официален продуктов 
и сервизен представител, на произвежданите 
от фирма VF, a.s. (Чехия) продукти в областта 
на радиационния контрол и радиационната за-
щита, метрологията на йонизиращите лъче ния 
и други продукти, свързани с из пол зва нето на 
из точници на йонизиращи лъчения, за те ри то-
рия та на Република България. 

Контакти:
 България, София, 1618, ул. Вихрен 10

 Нели Беширова - Изпълнителен директор

 02 808 97 02

 02 950 77 51

 riskeng@riskeng.bg

 www.riskeng.bg

Надеждност Безопасност Мениджмънт Инженеринг
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RISK ENGINEERING LTD.

Company governance:
Joint-stock company 

Headquarters: 
10, Vihren str., 1618, Sofia, Bulgaria

Kozloduy town subsidiary:
1B, Vasil Vodenicharski street, Kozloduy

Managing authority: 
Ms. Neli Beshirova - CEO and Chairwoman of the 
Board of Directors

Services profile:
|| Consultancy and project management;
|| Design and engineering services;
|| Construction and installation;
|| Manufacturing and delivery;
|| Representative offices of foreign companies;
|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;
|| Experience in nuclear projects in countries 
from Central and Eastern Europe, the Americas, 
Central and East Asia.

Main business areas:
zz Nuclear Power Engineering:

• Safety Management;
• New build;
• Operational Improvement;
• Rad-Waste and Spent Fuel Management.

zz Conventional Power Engineering & Energy-
saving Technologies:
• Thermal power plants operation;
• Cogeneration;
• Energy efficiency.

zz Renewable Energy:
• Hydro power plants construction and 

operation;
• Photovoltaic plants construction and operation;
• Wind parks construction and operation.

RISK ENGINEERING has developed and does main-
tain an integrated management system encom-
passing three major branches of management 
practice, namely quality management (ISO 9001), 
environmental impact management (ISO 14001) 
and health and safety at work (ISO 18001). RISK 
ENGINEERING possesses these certificates since 
2012. The Company is certified for large variety of 
design and engineering works according to Bulgar-
ian legislation.

RISK ENGINEERING is the leading Bulgarian consult-
ing company in the field of Structural Engineering 
and Earthquake Engineering. The company is spe-
cialized both in probabilistic and deterministic seis-
mic analyses.

RISK ENGINEERING took part as a member of con-
sortiums for justification of the lifetime extension 
of Kozloduy NPP units 5&6 – 2014-2018. Other sig-
nificant achievements are:

• Neutron cross-section library generation for fuel 
assemblies TBCA-12 necessary for nodal core 
model NEM in FSS-1000 – 2017;

• Design, delivery and installation of I/O system 
for Full Scope Simulator (FSS) - 2017;

• Generation of floor response spectra for main 
building and back-up Diesel Generators of Ar-
menian NPP for seismic impact with PGA=0,42 
g – 2017-2019;

• One of the latest company achievements in the 
field of radioactive waste treatment is applica-
tion of a new polymerization technology for wet 
waste solidification in the project for wet solid 
waste treatment, which is currently under im-
plementation.

RISK ENGINEERING has established contacts with 
research and development and engineering insti-
tutions, as well as industrial plants, within both 
Eastern and Western Europe, allowing for success-
ful organization and management of joint projects 
and technology transfer operations. The Company 
worked and works successfully also with organiza-
tions and companies from USA, Russia and Asia. 

RISK ENGINEERING cooperates with leading inter-
national enterprises and research and engineering 
institutions for purposes of technology trans-
fer and advancement. Consistently chosen by 
Bulgarian com panies and government agencies for 
large-scale independent technical reviews and pro-
ject development, RISK ENGINEERING is a reli able 
long-term partner.
RISK ENGINEERING is authorized product and ser-
vice reseller for Bulgaria of manufactured by the 
Czech company VF products in the field of radia-
tion control and radiation protection, metrology 
of ionizing radiation and other products related 
to the use of sources of ionizing radiation since  
March 2019.

RISK ENGINEERING Ltd. is established in 1992 by 
a group of Bulgarian professionals and has evolved 
from a small company into a reliable and stable 
enterprise. Today the Company is organized ac-
cording to modern and up-to-date organizational 
patterns with the ability to supply the right profes-
sionals for any task requiring the best in technical 
support or engineering expertise.
In March of 2001 RISK ENGINEERING Ltd. was 
reregistered as a private share holding company 
with limited distribution of its shares and one 
stage management from Board of Directors and 
Executive Director.
RISK ENGINEERING is one of the BULATOM found-
ers and its member since June 2001.
RISK ENGINEERING is a modern company with ex-
tensive experience in the power-engineering sec-
tor. The company business is related to the risk 
assessment and management of the operational 
reliability of power engineering facilities, as well 
as large-scale industrial enterprises. The Company 
developed valuable know-how and expanded its 
scope to a full array of engineering and consulting 
services in the power generation industry.

RISK ENGINEERING provides consultancy and en-
gineering services in the field of nuclear power 
engineering, pursuant to contemporary qual-
ity standards, services and products, based on the 
Company’s long-standing experience in the safe 
operation of pressurized water reactors. 

Relying on business know-how and the profound 
scientific, managerial and practical experience of 
its personnel, RISK ENGINEERING Ltd. has success-
fully participated as a consultant in the most sig-
nificant investment projects in the field of the Bul-
garian power engineering. 

Human capital represents the backbone of the 
Company. The Company employees are qualified 
specialists in electrical engineering, control-meas-
uring instruments and automatics, civil engineer-
ing, power engineering, mathematics, physics, 
economics. Language capabilities in Russian, Eng-
lish, German and French contributes to smooth 
and effective communication with foreign partners 
and clients. A topnotch team of experts with ver-
satile expertise ensures first-class quality and full 
compliance with international standards and regu-
lations.

Contacts:

 10, Vihren str., 1618, Sofia, Bulgaria

 Ms. Neli Beshirova - CEO

 +359 2 808 97 02

 +359 2 950 77 51

 riskeng@riskeng.bg

 www.riskeng.bg

Reliability Safety Management Engineering
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Държавна корпорация за 
атомна енергия „Росатом“

Форма на управление: 
Държавна корпорация

Клонове:
Около 350 предприятия и организации 

Представители: 
Алексей Лихачов -  Генерален директор  
Надзорен съвет
Управителен съвет 

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Проектантски и конструкторски услуги;

|| Строителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;

|| Опит в ядрени проекти в страни от Западна, 
Цен трална и Източна Европа, Централна и 
Източ на Азия, Близкия изток,  Африка и дру-
ги региони.

Основни сфери на дейност:
zz Мулти-индустриален холдинг с активи в ен-

ер ге тиката, машиностроенето и стро ит ел-
ство то и с експертиза в целия ядрен горивен 
ци къл.

Други сфери на дейност:
zz Ядрена медицина, производство на изо то-

пи, композитни материали, вятърна енергия 
и др.

История 
На 20 август 1945 г. е създадено Първо главно 
уп рав ление към Министерски съвет, което  от-
го варя за ядрената промишленост, а на 26 юни 
1953 г. то е преобразувано в Министерство на 
сред ното машиностроене (Минсредмаш).
През 1989 г. Минсредмаш и Министерството на 
атом ната енергия се обединяват в Мини стер-
ство на атомната енергетика и промиш ле ността 
на СССР. Негов приемник е Ми нис тер ството на 
ат ом ната енергия на Рус ката фе дерация, съз да-
де но на 29 януари 1992 г.
На 1 декември 2007 г. руският президент Влади-
мир Путин подписва закон, с който Феде рал-
ната агенция за атомна енергия се закрива, а 
нейните правомощия и активи се прехвърлят 
на новосъздадената Държавна корпорация за 
атомна енергия „Росатом“. 

Днес РОСАТОМ е най-големият производител 
на електроенергия в Русия, осигурява над 19% 
от енергийните нужди на страната и се гордее 
с най-голямото портфолио от чуждестранни 
проекти в света с 36 енергоблока на различни 
етапи на изпълнение в 12 държави.

Освен това, РОСАТОМ инвестира в произ вод-
ство на оборудване и изотопи за ядрената ме-
ди цина, в научни проучвания, в изследване на 
ма териали, дигитални продукти и произвежда 
раз лични иновативни ядрени и неядрени про-
дук ти.
РОСАТОМ е член на Български атомен форум 
(БУЛАТОМ) от 2018 г.

Капацитет

През 2019 г. в РОСАТОМ и неговите пред прия-
тия работят 278 000 души (от тях 1800 работят 
за чуждестранни организации), като мъжете и 
же ни те са съответно 66% и 34% от общата чис-
ле ност на персонала.

• Средната възраст на служителите е 43,4 
годи ни (46,5 години за ръководителите).

• 31,4% от служителите са на възраст под 35 
години.

Визия 

• Увеличаване на международния пазарен 
дял

За да отстоява лидерството си на световния 
пазар на ядрена енергия, Корпорацията 
в мо мента разширява  дългосрочното си 
чуж дестранно портфолио и своето при съст-
вие в над 50 държави по света.  

• Намаляване на производствените разходи 
и време

За да разработва най-конкурентните про-
дук ти, Корпорацията ще предприеме до-
пъл нителни стъпки за намаляване на вре-
мето за изграждане на АЕЦ и на усред не ните 
разходи за производство на енергия (LCOE).

• Разработване на нови продукти за руския и 
международния пазар

Предвид натрупаните знания и технологии 
в областта на ядрените проекти в граж-
дан ския сектор, Корпорацията планира да 
увеличи значително дела на новите бизнес 
направления в приходите си до 2030 г.

Референтни проекти:

10-годишното портфолио на РОСАТОМ от ус лу-
ги в чужбина възлиза на повече от 135 мили ар-
да щатски долара.

През последните 10 години в експлоатация 
бяха пуснати повече от 10 атомни енергоблока, 
включително:

• Ростов - 2, 3, 4;

• Куданкулам 1, 2;

• Белоярск - 4; 

• Нововоронеж 2-1, 2-2;

• Ленинград 2 – 1;

• Тянван – 3, 4; и др.

През 2017-2018 г. РОСАТОМ извърши проучване 
на възможностите за удължаване на живота на 
енергоблокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“.

РОСАТОМ заема първо място по брой едно-
вре менно реализирани проекти за изграждане 
на ядрени реактори (3 енергоблока и пла-
ва ща АЕЦ в Русия и 36 обекта в чужбина на 
раз лични етапи на изпълнение). РОСАТОМ е 
единствената компания в света, която се за ни-
мава със серийно внедряване на реактори от 
поколение III+.

Най-новите постижения

19 декември 2019 г., Певек, Русия - Плаващият 
атомен енергоблок „Академик Ломоносов“ е 
свързан към енергийната мрежа, генерирайки 
електричество за първи път в изолираната 
мрежа на руския Чаун-Билибински енергиен 
център в град Певек, Чукотка, в Далечния изток 
на Русия.

Контакти:
 ул. “Большая Ординка” 24 

Москва, Русия 119017

 +7 499 949 45 35

 info@rosatom.ru

 www.rosatom.ru
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State Atomic Energy 
Corporation “Rosatom”

Form of governance: 
State Corporation

Related Subsidiaries:
About 350 enterprises and organizations

Management: 
Alexey Likhachev - Director General 
Supervisory Board
Management Board

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Western, Central and Eastern Europe, 
Central and East Asia, Middle East, Africa and 
other regions.

Main business areas:
zz Multi-industry holding comprising assets in 

power engineering, machine engineering and 
construction, with competencies across the en-
tire nuclear fuel cycle.

Other business areas:
zz Nuclear medicine, isotope production, compos-

ite materials, wind power, etc.

Vision

• To increase the international market share. 
To assert its leadership on the global nuclear 
power market, the Corporation is currently 
expanding its footprint in over 50 countries 
around the world and the long-term portfolio 
of overseas.

• To reduce production costs and the lead time. 
In order to develop the most competitive 
products, the Corporation will take further 
steps to reduce the duration of NPP construc-
tion and the levelized cost of electricity (LCOE).

• To develop new products for the Russian and 
international markets. 

Given the accumulated knowledge and tech-
nologies of the ‘nuclear project’ in civilian 
sectors, the Corporation plans to increase the 
share of new businesses in revenue significant-
ly by 2030.

Reference projects

ROSATOM 10-year portfolio of overseas orders is 
more than UDS 135 billion. 

During the last 10 years more than 10 nuclear 
power units were commissioned, including:

• Rostov 2,3,4;

• Kudankulam 1,2;

• Beloyarsk 4;

• Novovoronezh 2-1, 2-2;

• Leningrad 2-1;

• Tianwan 3,4 etc.

During 2017-2018 ROSATOM completed a feasibil-
ity study for life extension of the power units No.5-
6 at the Kozloduy NPP.

ROSATOM holds first place in terms of the number 
of simultaneously implemented nuclear reactor 
construction projects (3 units and the floating NPP 
in Russia and 36 abroad at various implementa-
tion stages). ROSATOM is the only company in the 
world engaged in serial implementation of genera-
tion III+ power units.

Recent achievements

19th December 2019, Pevek, Russia - The floating 
power unit (FPU) Akademik Lomonosov has been 
connected to the grid, generating electricity for 
the first time in the isolated Chaun-Bilibino net-
work in Pevek, Chukotka, Russia’s Far East.

History
On August 20, 1945,  the First Main Directorate un-
der the Council of Ministers supervising the nucle-
ar industry was established and on June 26, 1953, 
it was transformed into the Ministry of Medium 
Machine Building (Minsredmash).
In 1989, Minsredmash and the Ministry of Atomic 
Energy merged to form the Ministry of Nuclear 
Engineering and Industry of the USSR. The Russian 
Ministry for Atomic Energy was established as its 
successor on January 29, 1992.
On December 1, 2007, Russian President Vladimir 
Putin signed a law abolishing the Federal Atomic 
Energy Agency and transferring its powers and as-
sets to the newly created State Atomic Energy Cor-
poration Rosatom.

Today, ROSATOM is the largest producer of elec-
tricity in Russia, ensuring over 19% of the country’s 
energy needs and boasts the largest foreign pro-
ject portfolio in the world with 36 power units at 
different stages of implementation in 12 countries. 

In addition, ROSATOM invests into manufactur-
ing equipment and isotopes for nuclear medicine, 
does research, materials studies, digital products, 
manufactures various innovative nuclear and non-
nuclear products.
ROSATOM is a member of Bulgarian Atomic Forum 
Bulatom since 2018. 

Capacity

In 2019, ROSATOM and its organizations employed 
278,000 people (including 1,800 people in foreign 
organizations), with men and women accounting 
for 66% and 34% of the total headcount respec-
tively.

• The age of employees averaged 43.4 years (46.5 
years for executives).

• 31.4% of employees were aged under 35.

Contacts:

 24 Bolshaya Ordynka st., 
119017, Moscow, Russia

 +7 499 949 45 35

 info@rosatom.ru

 www.rosatom.ru
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„СЕЛМЕДА” ООД

Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност

Адрес на управление: 
гр. София 1756, ул. Яна №4, офис 6 

Представители: 
Събин Събинов – Управител 

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;

|| Опит в ядрени проекти в страни от Цен трал-
на и Източна Европа, Северна и Южна Аме-
ри ка, Централна и Източна Азия, Близък Из-
ток и Африка.

Основни сфери на дейност:
„Селмеда” ООД предлага специализирани кон-
сул тантски услуги в следните направления:

zz Конвенционална и ядрена енергетика;

zz Възобновяеми енергийни източници;

zz Оползотворяване на отпадъци;

zz Анализи и проучвания.

„Селмеда” ООД е частна компания, насочена 
към разработването на персонализирани услу-
ги за поддръжка в областта на оценката на биз-
нес средата и планирането на стратегическо 
уп ра вление за индустриалното развитие, по-
спе ци ално в енергийния сектор.

Компанията e основана през 2014 г. като ви-
соко технологичен стартъп, насочен към раз ра-
бот ването на решения в следните сфери:

• Автоматизация и разработка на спе ци ал изи-
ран софтуер;

• Енергийна ефективност и използване на въз-
об новяеми енергийни източници.

Впоследствие бизнес моделът на дружеството 
е разширен в областта на консултантските дей-
нос ти с предоставяне на услуги в областта на 
уп равление и анализи на информационната 
среда, медийни анализи и маркетинг. 

В началото на 2019 г. половината от компанията 
е придобита, като новият собственик донася 
със себе си дългогодишен професионален опит 
в сферата на конвенционалната и ядрената ен-
ер ге тика. 

С тази промяна профилът на консултантските 
дей ности на компанията се разширява с пре-
дос тавянето на услуги насочени към раз ра-
бот ването и изпълнението на програми за 
раз витие на ядрена енергетика, нови яд ре ни 
про екти, развитие на необходимите ре сур си, 
обуч ение и трансфер на ноу-хау при реали за-
ция на ядрени проекти и експлоатация на съ-
щес твуващи такива, анализи на без оп ас ност та 
на нови и съществуващи ядрени енергийни съ-
оръ жения и прилагане на последните между-
на родни добри практики в тези области.

Компанията е член на Булатом от 2019 година.

„Селмеда” ООД осигурява експерти за Между-
на род ната Агенция за Атомна Енергия, в това 
чис ло за разработка на специфични документи 
и продукти, експертни мисии и проекти за пре-
дос тавяне на достъп до най-добрите между на-
род ни практики.

Целите, които „Селмеда” ООД си поставя, са 
пре доставянето на бутикови специализирани 
кон султ антски услуги и индивидуални прак ти-
чес ки решения за решаване на много спе ци-
фич ни конкретни проблеми в кратки срокове и 
при тясно взаимодействие с клиента.

За целта, в допълнение към собственият си 
опи тен експертен екип, „Селмеда” ООД раз-
по лага с достъп до голям брой високо ква ли-
фи цирани експерти с дългогодишен опит и 
спе циализация в сферите на дейност на ком па-
ния та.

Компанията обслужва клиентите си на бъл гар-
ски, английски, испански, руски и сръбски език.

„Селмеда“ ООД предлага специализирани кон-
султантски услуги, в няколко направления:

Конвенционална и ядрена енергетика
• Стратегическо планиране;
• Управление на проекти;
• Организация на експлоатацията;
• Оценка на безопасността;
• Оценка и управление на риска;
• Обучение на ръководен персонал.

Възобновяеми енергийни източници
• Предпроектно проучване;
• Икономически и технически анализи и оценки;
• Софтуерно моделиране и анализ на 

потенциал;
• Оценка, избор и доставка на оборудване;
• Управление на проекти.

Оползотворяване на отпадъци
• Разработване на цялостни решения за управ-

ление и оползотворяване на отпадъци; 
• Решения за производство на електрическа и 

топлинна енергия от отпадъци;
• Управление на проекти;
• Избор на оборудване.

Анализи и проучване
• Медиен анализ;
• Изследване на социалните медии;
• Идентифициране на инфлуенсъри;
• Анализ и обработка на данни;
• Маркетинг.

Референтни проекти:

• Провеждане на обучение по тема „Само-
оцен ката като инструмент за подобряване 
на системата за управление” на ръководен 
пер со нал от І и ІІ управленско ниво от „АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД.

• Разработка на Алманах на българските фир-
ми в ядрената енергетика, редовни членове 
на БУЛАТОМ. 

• Предпроектно проучване и управление на про-
екти за изграждане на фотоволтаични ел ек тро-
цен трали с мощности до 5 kW и до 30 kW.

• Предпроектно проучване на инсталация за 
про изводство на строителни елементи по ал-
тер нативни технологии.

• Разработване на проект за производство на 
електрическа и топлинна енергия от твърди 
битови отпадъци (RDF).

• Анализи и идентификация на инфлуенсъри 
в традиционни и социални медии за между-
на род ни клиенти в сферите на енергетиката, 
транспорта и авиацията.

• Маркетинг, реклама и разпространение на 
бъл гарски пазар на туристическа резер ва ци-
он на система.

Контакти:
 гр. София 1756, ул. Яна №4, офис 6

 Събин Събинов

 0897 84 87 11

 sabinov@selmeda.com 
office@selmeda.com

 www.selmeda.com

Специализирани консултантски услуги
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Selmeda Ltd.

Company governance:
Limited liability company

Headquarters: 
4 Yana Str., 1756 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Sabin Sabinov – General Manager

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Central and Eastern Europe, the Americas, 
Central and East Asia, Middle East and Africa.

Main business areas:
Selmeda Ltd. offers specialized consulting services 
in the following areas:

zz Conventional and nuclear energy;

zz Renewable energy sources;

zz Waste management and utilization;

zz Analyses and studies.

Selmeda Ltd. offers specialized consulting services 
in several business areas:

Conventional and nuclear energy
• Strategic planning;
• Project management;
• Organization of operation;
• Safety assessment;
• Risk assessment and management;
• Training of management personnel.

Renewable energy sources
• Feasibility study;
• Economic and technical analysis and evaluation;
• Software modeling and potential analysis;
• Evaluation, selection and delivery of equipment;
• Project management.

Waste management and utilization
• Development of complete waste management 

and utilization solutions;
• Solutions for thermal and electrical waste-to-

energy installations;
• Project management;
• Equipment procurement.

Analyses and research
• Media analysis;

• Social media research;

• Identifying influencers;

• Data analysis and processing;

• Marketing.

Reference projects:

• Conducting training on the topic “Self-assess-
ment as a tool for improving the management 
system” for first and second level management 
personnel of Kozloduy NPP EAD.

• Development of Almanac of Bulgarian Nuclear 
Energy Companies, regular members of BUL-
ATOM.

• Feasibility study and project management for 
the construction of photovoltaic power plants 
with capacities up to 5 kW and up to 30 kW.

• Feasibility study for an installation for the pro-
duction of construction materials using alterna-
tive technologies.

• Project development for electricity and heat 
generation from municipal solid wastes.

• Analyses and influencer identification in tradi-
tional and social media for international custom-
ers in the energy, transportation, and aerospace 
sectors.

• Marketing, advertising and distribution on the 
Bulgarian market of a tourist reservation sys-
tem.

Selmeda Ltd. is a private company focused on the 
development of customized support services in the 
area of business environment assessment and stra-
tegic management planning for industrial develop-
ment, specifically in the energy sector.
The company was founded in 2014 as a high-tech 
startup focused on developing solutions in the fol-
lowing areas:

• Automation and development of specialized 
software;

• Energy efficiency and use of renewable energy 
sources.

Subsequently, the business model of the company 
was expanded in the field of consulting activities 
by providing services in the field of management 
and analysis of the information environment, me-
dia analysis and marketing.
Half of the company was acquired in early 2019, 
with the new owner bringing in many years of pro-
fessional experience in the fields of conventional 
and nuclear power.
As a result, the profile of the consulting activities 
of the company was expanded with the provision 
of services aimed at the implementation of pro-
grams for the development of nuclear energy, new 
nuclear projects, development of the necessary re-
sources, training and transfer of know-how in the 
implementation of nuclear projects and exploita-
tion of existing ones, safety analyses of new and 
existing nuclear power facilities and implementa-
tion of the latest international good practices in 
these fields.
The company has been a member of Bulatom since 
2019 .
Selmeda Ltd. provides expertise to the Interna-
tional Atomic Energy Agency, including for the 
development of specific documents and products, 
expert missions and projects to provide access to 
international best practices.

The goals for Selmeda Ltd. are to provide bou-
tique specialized consulting services and individual 
practical solutions for solving very specific current 
problems in a short time and in close interaction 
with the client. 

For that purpose, in addition to its own experienc-
ed specialized staff, Selmeda Ltd. has access to a 
highly qualified pool of experts, with many years 
of experience and specialization in the company’s 
fields of activity.
The company serves its customers in Bulgarian, 
English, Spanish, Russian and Serbian. Contacts:

 4 Yana Str., 1756 Sofia, Bulgaria

 Sabin Sabinov

 +359 897 84 87 11

 sabinov@selmeda.com 
office@selmeda.com

 www.selmeda.com

Specialized consulting services
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„СИАНА ЕЛЕКТРИК“ ЕООД

Форма на управление:
Еднолично дружество с ограничена 
отговорност

Адрес на управление: 
България, гр. София 1404, бул. „България“ №81, 
вх. Б,  Ет. 2, офис 6

Представители: 
Алла Комарова - Управител

Профил на услугите:
|| Производство и доставка;

|| Представителства на чуждестранни 
компании;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
zz Доставки на промишлено и енергетично 

обо рудване директно от производителя.

„СИАНА ЕЛЕКТРИК“ ЕООД e основана през 
1992 г. с цел  доставка на промишлено електро-
об оруд ване, енергооборудване и резервни 
части към него. 

Мисията на „СИАНА ЕЛЕКТРИК” ЕООД е:

• Доставка на продукти с високо качество, 
отговарящи на европейски и международни 
стандарти;

• Висок професионализъм при предоставяне 
на ком плексни решения и консултантски 
услуги;

• Да споделяме своя опит и да се учим от 
контрагентите си;

• Стремеж към устойчиво развитие в бизнеса.

„СИАНА ЕЛЕКТРИК” ЕООД е официален пред-
ста вител на водещи заводи-производители в 
България от Русия, Украйна, Чехия, Германия и 
други държави, включително:

• ЗАО “ЭНЕРГОМАШ (ЧЕХОВ) - ЧЗЭМ”;

• АО “ГРУПА ГИДРОМАШСЕРВИЗ” (ГМС 
Группа): АО СЗ “НАСОСЭНЕРГОМАШ”; АО 
“БОБРУЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД”;  АО “ГМС ЛИВГИДРОМАШ” и други;

• КОНЦЕРН “РУСЭЛПРОМ”: 
САФОНОВСКИЙ и ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ; 
ВЛАДИМИРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ 
ЗАВОД;

• ООО “ГЛОБЪЛ ИНСУЛЕЙТОР ГРУП”: ООО 
“ЛИК”; ОАО “ЮАИЗ”; “ГИГ ПОЛИМЕР”;

• ООО “СУМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН 
ЗАВОД”;

• ООО “ УРАЛНЕФТЕГАЗ“;

• ООО “УРАЛПРОМЭНЕРГИЯ”;

• ООО “ТЕХНОСИЛА”;

• ЗАО “НПО ИЗОЛЯТОР”;

• ООО “УРАЛНЕФТЕГАЗ”;

• ОАО “ПЯТИГОРСКИЙ ЗАВОД ИМПУЛЬС”;

• ЗАО “ЛИСКИМОНДАЖКОНСТРУКЦИЯ”;

• ООО “КУБИЧЕК ВХС”.

Във фирмата е внедрена сертифицирана инте-
гри рана система за управление на качес твото, 
в съответствие с изискванията на между народ-
ните стандарти:

• ISO 9001:2015 Системата за управление на 
качеството;

• OHSAS 18001:2007 Системата за управление 
на здравето и безопасността при работа;

• ISO 14001:2015 Системата за управление на 
околната среда.

„СИАНА ЕЛЕКТРИК” ЕООД членува в:

• Българска търговско-промишлена палата;

• Българо-Руска търговско-промишлена 
палата;

• Булатом .

Продукти:

• Електродвигатели – общопромишлени, взри во-
защитени, много скоростни, специ ал но из пъл-
не ние в цялата гама по мощност и оборо ти;

• Помпи, помпено оборудване и компресори;

• Стъклени изолатори високо напрежение, 
поли мерни и проходни изолатори;

• Линейна арматура за стъклени и полимерни 
изолатори;

• Резервни части за турбини, котли и генера-
тори;

• Тръби, тръбопроводна арматура високо на-
ля га не;

• Въздушни топлообменни апарати;

• Контролно измервателни прибори, авто ма-
ти ка и приводи тип МЕО;

• Нисковолтова и високоволтова апаратура и 
оборудване.

Референтни проекти:

• Доставка на комплект Въздушен хладник тип 
АВГ.А-105/А-106 за „Лукойл Нефтохим Бургас” 
АД (2010 г.);

• Доставка на модернизирани помпи за сис-
те мата за аварийно и планово раз хлаж да не 
на първи контур ниско на ля га не – ре кон-
струк ция на тръбо про вод на об вяз ка за „АЕЦ 
Козлодуй“ ЕАД (2015 г.);

• Доставка на полимерни изолатори и между-
фазни дистационери за 110 kV за „Електро-
енергиен системен оператор” ЕАД (2016 г.);

• Доставка на специфични резервни части за 
помпи производство на фирма АО Сумский 
завод “Насосенергомаш” за „АЕЦ Козлодуй“ 
ЕАД (2017 г.);

• Доставка на стъклени изолатори за ЕРПЮГ 
(2018 г.).

Контакти:
 България,  гр. София 1404,  

бул. „България“ №81, вх. В, ет. 2, офис 6

 Алла Комарова - Управител

 02 865 81 39

 02 865 81 09

 office@sianaelectric.com

 www.sianaelectric.com

Коректност и професионализъм са приоритетни  
принципи в нашата работа! 
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“SIANA ElECTRIC” LLC

Company governance:
Single-member limited liability company

Headquarters: 
81 Bulgaria Blvd., Ent. B, Fl. 2, office 6
1404 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Ms Alla Komarova – Manager

Services profile:
|| Manufacturing and delivery;

|| Representative office of foreign companies;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
zz Supplies of industrial and energy equipment 

from the manufacturer

“SIANA Electric” Single-Member LLC is a member 
of the following organizations:

• The Bulgarian Chamber of Commerce and 
Industry;

• The Bulgarian-Russian Chamber of Commerce 
and Industry;

• BULATOM .

Our products:

• Electric motors – general-purpose, explosion-
proof, multispeed, special performance in the 
whole range in power and speed;

• Pumps, pumping equipment and compressors;

• High voltage glass insulators, polymer and lead-
in insulators;

• Linear fittings for glass insulators;

• Spare parts for turbines, boilers and generators;

• Pipes, high pressure pipeline fittings;

• Air heat exchangers;

• Control and measurement instrumentation, 
automation and drives type MEO;

• Low-voltage and high-voltage devices and 
equipment. 

Reference projects:

• Supply of an air-cooled condenser system set, 
type AVG.А-105/А-106, for LUKOIL Neftohim 
Burgas AD (2010);

• Supply of modernized pumps for the emergency 
and planned cooling system of first contour of 
low pressure – reconstruction of pipe strapping 
for Kozloduy NPP Plc (2015);

• Supply of polymer insulators and interphase 
spacers for 110 kV for the “Electricity System 
Operator” EAD  (2016);

• Supply of specific spare parts for pumps, manu-
factured by the company “AO Sumskiy Zavod 
Nasosenergomash”, for Kozloduy NPP Plc (2017);

• Supply of glass insulators for ERP Yug (Elektro-
razpredelenie Yug) (2018).

“SIANA Electric” Single-Member Limited Liability 
Company was founded in 1992 with the objective 
of supplying industrial electrical equipment, ener-
gy equipment and spare parts thereto. 

The mission of “SIANA Electric” Single-Member 
LLC is as follows:

• Delivery of high quality products, in accordance 
with the European international standards;

• High degree of professionalism in providing 
complex solutions and consulting services;

• To share our experiences and learn from our 
partners;

• Pursuing sustainable development in business.

“SIANA Electric” Single-Member LLC is the official 
representative in Bulgaria of leading manufactur-
ing plants from Russia, Ukraine, the Czech Repub-
lic, Germany and other countries.

• JSC “Energomash (Chekhov)-CHZEM”;

• “HMS GROUP“: JSC “NASOSENERGOMASH 
Sumy”; OJSC Bobruisk Machine-Building Plant ; 
“HMS Livgidromash”;

• “Ruselprom“ Russian electrotechnocal group: 
Safonovsky Electric Machine – Bulding plant 
; Leningrad  Electric Machine – Bulding plant; 
Vladimirov electric motor plant;

• “Global Insulator Group“: “Lviv Insulator com-
pany”; “YuAIZ” ; Global Insulator Group”;

• LTD “Sumy Engineering works“;

• LTD “Uralpromenergia”;

• LTD “Technosila”;

• JSC “NPO INSULATORS”;

• LTD “Uralgidromash“;

• LTD “Uralneftegaz“;

• JSC “Pyatigorsk plant Impulse“;

• CJSC “Liskimontazhconstrukcia“;

• LTD “INSULATORS“;

• LTD “KUBICEK“ .

The company has introduced and implements a 
certified integrated management system, in ac-
cordance with the requirements of the interna-
tional standards:

• ISO 9001:2015 Quality Management System;

• OHSAS 18001:2007 Occupational Health and 
Safety Management Certification System;

• ISO 14001:2015 Environmental Management 
System.

Contacts:

 81, Bulgaria Blvd., ent. B, fl. 2, office 6 
1404 Sofia, Bulgaria

 Ms Alla Komarova - Manager

 +359 2 865 81 39

 +359 2 865 81 09

 office@sianaelectric.com

 www.sianaelectric.com

Exactitude and professionalism are the priority principles of our work!
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„Сименс Енерджи“ ЕООД

Форма на управление:
Еднолично дружество с ограничена 
отговорност

Адрес на управление: 
гр. София, ул. Кукуш №2

Представители: 
Инж. Вихрен Стойнов – Главен изпълнителен 
директор
Зорка Иванова – Главен финансов директор

Профил на услугите:
|| Проектантски и конструкторски услуги;

|| Строителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Представителство на международна 
компания;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;

|| Опит в ядрени проекти в страни от Цен трал-
на, Източна и Западна Европа, Северна и 
Южна Америка, Централна и Източна Азия.

Основни сфери на дейност:
Проучване, развитие, инженеринг, про из вод-
ство, продажба, дистри буция, изграж дане 
и сер визни дейности на про дукти, сис теми, 
съоръ жения и решения в области като:

zz производство, пренос, разпределение и 
съхра нение на енергия;

zz системи за управление, автоматизация и 
цифровизация на съоръжения и инсталации 
в енергийния сектор и промишлеността;

zz съоръжения за добив на нефт и газ, пре ра-
ботка, производство, използване и из мер-
ване на течни субстанции и пренос на газ;

zz производство на топлинна енергия;

zz производство на компоненти за измер ва-
тел на апаратура и съоръжения високо на-
пре жение, както и предоставяне на свър-
зани с това консултантски услуги.

„Сименс Енерджи“ ЕООД е независима ком па-
ния, създадена след отделянето си от „Сименс“ 
ЕООД през 2019 г. Преди това дру жес тво то раз-
ви ва дейност под различни наз ва ния в рам ки-
те на структурата на Siemens, вкл. оп ер ат ив но 
направление „Енергия и газ“, на прав ление „Газ 
и енергия“, сектор „Енер ге ти ка“ и други.
Дружеството разполага с административен 
офис в София и производствено поделение в 
гр. Правец. От 2007 г. част от структурата на 
ком панията е и Център за компетенции, който 
ра боти по проекти в сферата на ядрената и кон-
вен ционална енергетика, предоставяйки дей-
нос ти и услуги във връзка с проекти на Siemens 
по цял свят, включително:
• разработване на инженерингови решения и 

до ку мен тация за ядрени и други съоръ же ния;
• разработване на приложен софтуер и хардуер;
• тестови и инсталационни дейности; 
• въвеждане в експлоатация; 
• подготовка на техническа документация - спе-

ци фикации, описания на системата, отче ти;
• подкрепа в разработването на инструменти и 

системи, и други.
Като самостоятелна компания „Сименс Енер-
джи“ ЕООД е член на сдружение „Бъл гар ски 
Ато мен Форум“ от 07.01.2020 г., а като бив ше 
оп еративно направление на „Сименс“ ЕООД - от 
самото създаване на БУЛАТОМ. 

Наличните човешки ресурси в „Сименс Енер-
джи“ ЕООД включват 192 души, вкл. адми нис-
тра тивен офис, София, Център за ком пе тенции 
(10 души) и производствено подразделение, гр. 
Правец. Работните езици в дружеството са бъл-
гар ски, английски, немски и руски.

Системата за управление на „Сименс Енерджи“ 
ЕООД е фокусирана върху предлагането на ино-
ва тивни, екологични енергийни продукти и ре-
шения в полза на клиента и е в съответствие с:
• БДС EN ISO 9001:2015 – Стандарт по качество;
• БДС EN ISO 14001:2015 – Стандарт по 

опазване на околната среда;
• BS OHSAS 18001:2007 – Стандарт по здраве и 

безопасност;
• ISO/ IEC 27001:2013 – Стандарт по 

информационна сигурност;
• SA 8000:2014 – Стандарт по социална 

отговорност.

Визия на „Сименс Енерджи“ ЕООД:

Енергийната индустрия по цял свят е изправена 
пред предиз викателството да премине към 
въгле родно-неутрално бъдеще, да управ ля ва 
слож ността на децен трали зира ните енер гийни 
сис теми и да интег рира нови циф ро ви техно ло-
гии, за да под държа кон курен то спо соб ност та 
на своите активи.
Като част от глобалната компания Siemens 
Energy,  „Сименс Енерджи“ ЕООД помага на 
кли ентите си да отговорят на променящите се 
изисквания на индустриите и обществата, като 
предоставя широки компетенции по цялата 
енергийна верига и предлага всеобхватно порт-
фолио за оператори на комунални услуги, неза-
висими производители на енергия, опера то ри 
на преносни системи, както и за пет рол на та и 
газова промишленост.

Референтни проекти:

• Изграждане на централа за комбинирано 
про изводство на топлинна и електрическа 
енер гия – ЕVN България;

• Изграждане на подстанция „Царацово“ 110/ 
20 kV – ЕVN България;

• Модификация на котли за намаляване ни во то 
на нормализирани NOx емисии под 180 mg/
Nm3 – TЕЦ „Контурглобал Марица Изток 3”;

• Осигуряване на експлоатационна надежд ност 
на ТЕЦ в аварийни режими – инвес ти ци он ен 
проект за „Лукойл Нефтохим Бургас” АД;

• Модернизация на турбоагрегат ТГ 4 с нова 
противоналегателна турбина – „Топло фи ка-
ция София” ЕАД;

• Модернизация на турбоагрегат ТГ 3 с нова 
про тиво налегателна турбина – „Топлофи ка-
ция София” ЕАД;

• Доставка на измервателни трансформатори 
420 kV – EСО ЕАД;

• Модернизация на автоматизирана система 
на водоподготвителна инсталация (ВПИ) и 
реагентните стопанства Teleperm XP – „АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД;

• Доставка на контролери и резервни модули 
за процесна автоматизация – „Лукойл Нефто-
хим Бургас” АД.

Проекти на Център за компетенции:
• Ядрени централи: АЕЦ „Тян-Ван” (Китай), АЕЦ 

„ОЛ-3” (Финландия), АЕЦ „Моховце” (Сло-
ва кия), АЕЦ „Линг Ао” (Китай), АЕЦ „Ангра” 
(Брази лия), АЕЦ „Борсел” (Нидерландия), АЕЦ 
„Фучин” (Китай), АЕЦ „OKG” (Швеция), АЕЦ 
„Беле не” (България);

• Конвенционални централи: ТЕЦ „Пловдив 
север”, ТЕЦ „Девня”, ТЕЦ „Марица Изток 2” 
и „Марица Изток 3“, ТЕЦ „София Изток“, ТЕЦ 
„Лукойл Нефтохим Бургас“, ТЕЦ „Варна“.

Контакти:
 гр. София, ул. „Кукуш” №2

 Юлиана Андреева

 02 811 56 53

 juliana.andreeva@siemens.com 
siemens-energy.bg@siemens.com

 www.siemens.bg
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Siemens Energy EOOD

Company governance:
Sole limited liability company

Headquarters: 
2 Kukush Str., Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
Dipl. Eng. Vihren Stoynov – CEO
Zorka Ivanova – CFO 

Services profile:
|| Design and engineering services;

|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Representatives of international companies;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Central, Eastern and Western Europe, the 
Americas, Central and East Asia.

Main business areas:
Research, development, engineering, production, 
sales, distribution, construction and service of 
products, systems, facilities and solutions in areas, 
such as:

zz Generation, transmission, distribution and stor-
age of energy;

zz Management systems, automation and digitiza-
tion of facilities and installations in the energy 
and industry sectors;

zz Еquipment for oil and gas extraction, process-
ing, production, use and measurement of liquid 
substances and gas transmission;

zz Heat Power Generation;

zz Manufacturing of components for high-voltage 
measuring equipment, as well as provision of 
related consulting services.

The vision of Siemens Energy EOOD:

The energy sector worldwide is facing the chal-
lenge of moving towards a carbon-neutral future, 
managing the complexity of decentralized energy 
systems and integrating new digital technologies 
to maintain the competitiveness of its assets.
As part of the global Siemens Energy company, Sie-
mens Energy EOOD helps its customers meet the 
changing requirements of industries and societies 
by providing broad competencies across the whole 
energy chain and offering a comprehensive port-
folio for utilities, independent energy producers, 
transmission system operators, as well as the oil 
and gas industry.

Reference projects:

• Construction of a combined heat and power 
plant – EVN Bulgaria;

• Construction of Tsaratsovo substation 110/20 kV 
– EVN Bulgaria;

• Modification of boilers to reduce the level of 
normalized NOx emissions below 180 mg / Nm3 
– Contour Global Maritza East 3 TPP;

• Ensuring operational reliability of the TPP in 
emergency modes - investment project for 
Lukoil Neftochim Burgas AD;

• Modernization of turbine unit TG4 with new 
back-pressure turbine  - Toplofikacia Sofia EAD;

• Modernization of turbine unit TG 3 with new 
back pressure turbine - Toplofikacia Sofia EAD;

• Delivery of 420 kV measuring transformers - ESO 
EAD;

• Modernization of the automated system of the 
water treatment system (WTS) and reagent in-
ventories Teleperm XP - Kozloduy NPP EAD;

• Delivery of controllers and spare modules for pro-
cess automation - Lukoil Neftochim Burgas AD.

Center of Competence projects:

• Nuclear power plants:  Tianwan (China); Olki-
luoto (Finland); Mochovce (Slovakia); Ling Ao 
(China); Angra (Brasil); Borssele (The Nether-
lands); Fuquing (China); OKG (Sweden); Belene 
(Bulgaria);

• Conventional power plants: Plovdiv North TPP, 
Devnya TPP, Maritsa East 2 and Maritsa East 3 
TPPs, Sofia East TPP, Lukoil Neftochim Burgas 
TPP, Varna TPP.

Siemens Energy EOOD is an independent com-
pany established after its carve-out from Siemens 
EOOD. Previously, the company operated under 
various names within Siemens’ structure, incl. Gas 
and Power Operating Company, Power and Gas Di-
vision, Energy Sector and others.
The company owns an administrative office in So-
fia and a production facility in Pravets. Part of its 
structure is a Center of Competence (est. 2007), 
which works on projects in the field of nuclear and 
conventional energy, providing activities and ser-
vices for Siemens’ projects worldwide, including:

• development of engineering and quality assur-
ance processes and documentation; 

• engineering for application software and hardware;

• test and installation activities; 

• commissioning activities; 

• preparation of technical documentation - speci-
fications, system descriptions, reports; 

• support in development of tools and systems, etc. 

As an independent company, Siemens Energy 
EOOD has been a member of Bulgarian Atomic Fo-
rum since 07.01.2020, and as a former division of 
Siemens EOOD - since the very establishment of 
BULATOM.

The available human resources of Siemens Energy 
EOOD include 192 employees, incl. in the admin-
istrative office (Sofia), Center of Competence (10 
people) and the manufacturing facility (Pravets), 
including:

• project / sales managers; 

• business administration experts;

• technical hardware/software experts;

• engineers;

• accounting;

• production director, production specialists;

• administrative assistants, others. 

The company’s working languages are Bulgarian, 
English, German and Russian.

Siemens Energy’s management system focuses on 
providing innovative, eco-friendly energy solutions 
to customers’ benefits and includes:

• BDS EN ISO 9001:2015 - Quality standard;

• BDS EN ISO 14001:2015 - Environmental protec-
tion standard;

• BS OHSAS 18001:2007 - Health and Safety 
Standard;

• ISO / IEC 27001:2013 - Information security 
standard;

• SA 8000:2014 - Social responsibility standard.

Contacts:

 2 Kukush Str., Sofia, Bulgaria

 Juliana Andreeva

 +359 2 811 56 53

 juliana.andreeva@siemens.com 
siemens-energy.bg@siemens.com

 www.siemens.bg
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„Старт Инженеринг“ АД

Форма на управление:
Акционерно дружество 

Адрес на управление: 
гр. София 1220, ул. „Локомотив“ №3

Съвет на директорите: 
инж. Георги Емилов – Изпълнителен директор
инж. Димитър Нинов – Търговски директор
инж. Стоил Колев – Председател на борда на 
директорите

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Проектантски и конструкторски услуги;

|| Стрoителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Представителства на чуждестранни 
компании;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
Старт Инженеринг АД предлага пълен обем ин-
же нерингови дейности. Фирмата е с тра ди ции 
в областта на проектирането, про из вод ството, 
мон тажа, пусково-наладъчната дей ност, вне-
дря ването на нови технологии и авто ма ти за-
ция та на големи енергийни, ин дус три ални и 
тран спортни обекти, като при тежава дълго го-
ди шен международен опит, пред лагайки на 
свои те клиенти високо ка чес твени и доказано 
еф ек тив ни инженерни реше ния.

„Старт Инженеринг“ АД е с повече от 70 години 
история и опит. Дружеството е основано през 
1990 г, като наследник на бившето „Пусково-
на ладъчно управление” към държавното пред-
при ятие ДСО „МОНТАЖИ”, запазвайки при това 
натрупаните опит, професионализъм и екс-
пертен екип от инженери. 
Старт Инженеринг АД е насочена към:

• Предоставянето на пълен обем инже не рин-
го ви дейности;

• Стремеж към цялостно и оптимално обслуж-
ване на всеки един клиент;

• Работа по проектите, която да отговаря на 
всич ки изисквания за качество, ефективност 
и професионализъм;

• Спазване на възложените срокове за реали-
за ция;

• Социална отговорност, грижа за околната 
среда и подпомагане развитието на служи-
телите.

С изграждането на новия административно-
произ вод ствен комплекс в гр. София, фирма 
„Старт Инженеринг” АД се наложи на па за ра 
с широк спектър услуги в областта на ме та-
ло обработката. Ние разполагаме с нова и мо-
дер на механизация, която ни позволява да 
изпъл ним бързо и ефективно поръчки свързани 
с рязане, разкрой, заваръчна дейност и др. 
Разпо лагаме с производствени площи в София, 
Креми ковци и Бургас, оборудвани с: CNC лазер, 
CNC плазма, CNC водноабразивно рязане, 
абкант, гилотини, заваръчни роботи, камери за 
пра хово боядисване, цехове за асемблиране и 
много други. Предлагаме 3D проектиране, CAD/
CAM проекти, цялостна изработка и монтаж 
на всякакъв вид метални конструкции, листов 
разкрой, стълбове, два цеха за производство 
и асемблиране на типово-тествани табла, МСС, 
раз пределителни уредби и др.

Фирмата разполага с близо 400 специалисти, 
сред които високо квалифицирани електро 
инженери, специалисти по заваряване, 
монтажни групи и производство.

Партньорските взаимоотношения с дос тав чи-
ци на оборудване включват споразумения за 
офи циално представителство с водещи све тов-
ни лидери в инженеринга като: ABB, Schneider 
Electric, Valmet, Siemens, HACH, Geokon, Bartec 
Syscom и др.

Старт Инженеринг АД е акредитирано съг лас но 
БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от ИА БСА за из вър-
шване на контрол и оценка на съот вет стви ето 
на Електрически уредби и съ оръ же ния до и над 
1000 волта – орган за кон трол от вида С. 

Фирмата разполага и със следните сертификати 
за извършване на отделните дейности: 

• BS OHSAS 18001:2007;

• DIN EN ISO 3834-2;

• БДС EN ISO 9001:2008;

• EN 1090-1 и EN 1090-2:2008+Al:2011 EXC 4;

• БДС EN ISO 14001:2005;

• SA 8000:2014.

Референтни проекти:

• Фирмата е главен подизпълнител по част 
елек тро и ОВиК при изграждането на стан-
ции и тунелни участъци и на трите метро диа-
ме търа в гр. София; 

• участва в изграждането на газокомпресорни 
стан ции от газопреносната система на 
България; 

• изграждане и пуск на контролно-из мер ва-
телни системи за мониторинг на почти всич-
ки язовирни стени в страната; 

• участие в изграждането и модернизацията 
на водещи ПСОВ; 

• цялостно изграждане на Системи за непре-
къснат емисионен мониторинг (CEMS); 

• модернизация и ретрофит на подстанции 
към Лукойл Нефтохим Бургас, Електро ен ер-
ги ен Системен Оператор (ЕСО), ЧЕЗ и др.

Клонова мрежа:

• Клон София

• Клон Автоматизация

• Клон ОВиК

• Клон Монтажи

• Клон Бургас

• Клон Варна

• Клон Пловдив

• Клон Ст. Загора

• Клон В. Търново

Контакти:
 София 1220, ул. „Локомотив” №3

 02 936 03 73 
02 931 60 65

 02 931 07 68

 office@starteng.com

 starteng.com

Вашият партньор -  вчера, днес и утре!
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Start Engineering JSCo

Company governance:
Joint-stock company 

Headquarters:
3 Lokomotiv Str., 1220 Sofia, Bulgaria 

Managing authority: 
dipl.eng. Georgi Emilov – Chief Executive Officer (CEO)
dipl.eng. Dimitar Ninov – Chief Operating Officer (COO)
dipl.eng. Stoil Kolev – Chairman of the Board of Direc-
tors

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Representative offices of foreign companies;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
Start Engineering JSC offers a full volume of en-
gineering activities. The company has traditions 
in the field of design, manufacturing, installation, 
start-up and commissioning, implementation of 
new technologies and automation of major power, 
industrial and transportation projects, having long 
years of international experience, offering its cli-
ents high quality and proven effective engineering 
solutions. Start Engineering JSC offers complete 
engineering cycle, covering all activities and stages 
of realization.

Formal partnerships with suppliers of equipment 
include agreements for official representation with 
leading global engineering companies such as: 
ABB, Schneider Electric, Valmet, Siemens, HACH, 
Geokon, Bartec Syscom and others.

Start Engineering JSCo is accredited under BS EN 
ISO / IEC 17020:2012 by EA BAS for inspection and 
conformity assessment of electrical installations 
and equipment up to and over 1000 volts. 

The company also has the following certificates for 
performing its activities: 

• BS OHSAS 18001:2007; 

• DIN EN ISO 3834-2; 

• БДС EN ISO 9001:2008; 

• EN 1090-1 and EN 1090-2:2008+Al:2011 EXC 4; 

• БДС EN ISO 14001:2005; 

• SA 8000:2014.

Reference projects:

• The company is the main subcontractor on the 
part Electrical and HVAC for the construction of 
stations and tunnel sections of all 3 metro lines 
of the subway in Sofia; 

• participates in the construction of gas compres-
sor stations from the gas transmission system in 
Bulgaria; 

• construction and commissioning of monitoring 
systems in almost all dam walls in Bulgaria; 

• participation in the construction of leading 
WWTP; 

• complete development of continues emission 
monitoring systems (CEMS); 

• modernization and retrofit of substations to Lu-
koil Neftochim Burgas, Electricity System Opera-
tor, CEZ and others.

Branch Network:

• Branch Sofia

• Branch HVAC

• Branch Automation

• Branch Montagi

• Branch Burgas

• Branch Varna

• Branch Plovdiv

• Branch St.Zagora

• Branch V.Turnovo

Start Engineering JSCo has more than 70 years of 
history and experience. The company was founded 
in 1990 as a successor of the former “Puskovonal-
adachno upravlenie” (Starting-up and adjustment 
directorate) to the state owned enterprice DSO 
“MONTAZHI” while preserving, at the same time, 
the gathered experience, professionalism and an 
expert team of engineers.

Start Engineering JSCo is focused on:

• Offering a full volume of engineering activities;

• Striving to provide complete and optimal service 
to each separate client;

• Work on the projects, that will comply with all 
requirements for quality, effectiveness and pro-
fessionalism;

• Meeting the assigned terms for accomplish-
ment;

• Social responsibility, care for the environment 
and supporting the employees’ development.

With the construction of the new administrative 
and production complex in Sofia, Start Engineer-
ing has established itself on the market with a 
wide range of services in the field of metalworking. 
We have new and modern mechanization that al-
lows us to quickly and efficiently carry out orders 
related to cutting, mounting, welding and more. 
We have production facilities in Sofia, Kremikovtsi 
and Burgas, equipped with: CNC laser, CNC plasma, 
CNC water-abrasive cutting, abcant, guillotines, 
welding robots, powder painting chambers, assem-
bly shops and many others. We offer 3D design, 
CAD / CAM projects, complete fabrication and 
installation of any type of metal structures, sheet 
cutting, poles, two workshops for the production 
and assembly of type-tested boards, MCC, switch-
gears and more. 

The company has upmost 400 specialists, includ-
ing highly qualified electrical engineers, welding 
specialists, assembly teams and manufacturing.

Contacts:

 3, Lokomotiv Str., 1220 Sofia, Bulgaria

 +359 2 936 03 73 
+359 2 931 60 65

 +359 2 931 07 68

 office@starteng.com

 starteng.com

Your partner -  yesterday, today and tomorrow!
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„ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД

Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност

Адрес на управление: 
гр. София 1164, кв. Лозенец,
Бул. „Джеймс Баучер“ 5А

Представители: 
Цветан Андреев - Управител
Явор Андреев - Управител

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;
|| Проектантски и конструкторски услуги;
|| Строителство и монтаж;
|| Производство и доставка;
|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;
|| Опит в проекти в страни от Централна и Из-
точ на Европа, Севрна и Южна Америка, Цен-
трал на и Източна Азия, Близък Изток, Аф ри-
ка и други региони.

Основни сфери на дейност:
Пълен инженеринг в областта на радиационния 
контрол и радиационната защита
zz Уреди и системи за Радиационен контрол;
zz Уреди и системи за Технологичен контрол 

на процеси с уреди с Източници на Йони зи-
ра щи Лъчения;
zz Измерване и контрол на големи територии;
zz Наземно обследване;
zz Радиационен контрол.

Други сфери на дейност:
zz Освобождаване от регулаторен контрол;
zz Оценка на радиационния риск за на се ле ни-

ето и околната среда;
zz Проверка за херметичност на радиоактивни 

източници;
zz Превоз на радиоактивни вещества.

ТИТА КОНСУЛТ ООД, основана през 1994 г., 
днес предлага пълен набор от инженерингови 
ус луги в областта на радиационния контрол и 
ра ди ационната защита включително:
• Търговско представителство на чужде стран-

ни фирми, производители на апара ту ра за 
Радиационен контрол и защи та. Про ек ти ра-
не, доставки монтаж и вне дря ва не, пълно 
сер виз но обслужване, на уреди и системи за 
Радиационен  и Технологичен контрол. Дос-
тав ка на радиоактивни източници и смеси.

• Измерване и контрол на Йонизиращи лъче-
ния, оценки на съответствието - Акре ди ти ран 
Орган за Радиационен контрол.

• Въздушно гама сканиране на големи тери-
то рии с детекторна система, носена от хели-
коп тер; оценка на замърсяването; изготвяне 
на карти.

• Наземно обследване (радиационно разузна-
ва не) на елементи от инфра струк ту рата (те-
ре ни, сгра ди, съоръ жения и др.). Трети ра не 
на ра дио активно замър сени почви и ре кул-
ти ва ция на терени.

• Радиационен контрол на работна, жизнена 
и околна среда, включително измерване на 
радон в околна среда, сгради и помещения, 
материали, предвидени за рециклиране.

Капацитетът на ТИТА КОНСУЛТ ООД включва 
35 специалисти (физици, химици, инженери и 
техници) , част от които са преминали обучения 
в лаборатории в САЩ – Los Alamos, Oak Ridge, 
Sandia, PNLL в партньорство с Департамент по 
Енергетика (DOE) и Национална администрация 
за ядрена сигурност (NNSA). Работните езици в 
компанията са български, английски и руски. 
Компанията разполага със следните серти фи-
кати и лицензи:
• Сертификат за акредитация на Орган за 

кон трол от вида С, съгласно EN ISO/IEC 
17020:2012;

• Лицензия Серия Р-211 за работа с Източници 
на Йонизиращи Лъчения (ИЙЛ);

• Лицензия Серия Т-211 за транспорт на радио-
ак тивни вещества, 4 лицензирани авто мо-
би ла, лицензирани водачи и консултанти по 
безопасност;

• Лиценз № 09416 за превоз на товари на 
територията на Република България; 

• Удостоверение № I–TV 010169 от Камара на 
строителите в България - Строител Първа 
група, строежи от четвърта и пета категория; 

• Разрешение № IV-P-T/MИ-741 за търговия на 
едро с медицински изделия. 

Системата за управление на ТИТА КОНСУЛТ 
ООД покрива изискванията съгласно БДС EN ISO 
9001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 27001:2018.
Партньори на ТИТА КОНСУЛТ ООД фирми като: 
THERMO Scientific; AMETEK ORTEC; AUTOMESS; 
BERTHOLD; NUCTECH; NUVIA; PNNL, etc.

Референтни проекти:

АЕЦ „Козлодуй“:
• Характеризиране на твърди РАО, опре де ля-

не на Скалиращи фактори, разработване на 
методика;

• Доставки и внедряване на апаратура за 
радиационен контрол; Сервизно обслужване 
на апаратури за Радиационен контрол;

• Въздушно гама сканиране на отводнителни ка-
нали в местността „Блатото“ северно от АЕЦ;

• Изследване, Почистване и депониране на 
земни  маси и утайки от отводнителни канали 
в местността „Блатото“ северно от АЕЦ;

• Обследване на промишлената площадка на 
ЕП-2 за горещи частици.

ДП „РАО“:
• Предексплоатационен радиоекологичен мо-

ни то ринг на пло щадка „Радиана“, ново стро я-
що се храни лище за ниско и средно ра дио ак-
тив ни отпадъци;

• Разработване на Процедури и освобож да ва-
не от регулаторен контрол на материали при 
извеждане от експлоатация на блокове 1÷4; 

• Доставки и внедряване на апаратура за ра-
диа ционен контрол; Сервизно обслужване 
на апаратури за Радиационен контрол.

Лукойл Бургас:
• Монтаж, и пускане в експлоатация на 57 уре-

да и системи за технологичен контрол с Из-
точ ници на Йонизиращи Лъчения; Сервизно 
об служ ване на системи за технологичен кон-
трол с ИЙЛ във всички инсталации.

МОСВ - ИАОС:
• Сервизна поддръжка на апаратури за ра диа-

ци онен контрол в областните лаборатории.

МААЕ - МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА АТОМНА 
ЕНЕРГИЯ:
• Сервизно обслужване на апаратура за радиа-

ционен контрол.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕНЕРГЕТИКА НА САЩ - 
ПРОГРАМА „ВТОРА ЛИНИЯ НА ЗАЩИТА“

ЕС и региона
• Диагностика и ремонт на уреди и компо-

нен ти за радиационен контрол. Доставка на 
резер вни части и консумативи;

България МВР – Гранична Полиция:
• Сервизно обслужване на апаратура за радиа-

ционен контрол на ГКПП;

Гърция:
• Изработка и подмяна на 36 захранващи и ко-

му никационни табла, подмяна на сър върно 
и компютърно оборудване на Радиа ци онни 
портални монитори на 5 ГКПП;

Египет, Азербайджан, Литва, Колумбия, 
Киргиз стан, Бангладеш, Украйна, Молдова:
• Обучение на специалисти за поддръжка на 

апаратура за Радиационен контрол;

 Полша, Хърватска, Словения:
• Ъпгрейд на компютърно оборудване и 

софтуер.

CONSULT

Контакти:
 гр. София 1164, бул. „Джеймс Баучер“ 5 А

 Явор Андреев

 0889 91 98 40

 office@thetaconsult.com

 www.thetaconsult.com

ВИЕ ИМАТЕ ПРОБЛЕМИ С РАДИОАКТИВНОСТТА, НИЕ ГИ РЕШАВАМЕ!
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THETA-CONSULT LTD

Company governance:
Limited liability company

Headquarters: 
5A James Bourchier Blvd., 1164 Sofia

Managing authority: 
Tsvetan Andreev – Managing Director
Yavor Andreev – Managing Director

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in projects in countries from Cen-
tral and Eastern Europe, the Americas, Central 
and East Asia, Middle East, Africa and other 
regions.

Main business areas:
Complete engineering in the field of radiation con-
trol and radiation protection

zz Radiation control systems and equipment;

zz Process control systems using Sources of Ioniz-
ing Radiation;

zz Measurement and control of large territories;

zz Land surveys;

zz Radiation control.

Other business areas:
zz Release from regulatory control;

zz Evaluation of the radiation risk for population 
and environment;

zz Sealing check for radioactive sources;

zz Transport of radioactive materials.

Reference projects:

NPP “Kozloduy” PLC:
• Characterization of solid RAW, determination of 

Scaling factors, development of methodologies;
• Delivery and integration of radiation control 

equipment; Service and maintenance of radia-
tion control equipment;

• Aerial gamma scanning of drainage channels in 
“Blatoto” area, north of NPP;

• Exploration, Cleaning and Disposal of earth 
masses and soils from drainage channels in “Bla-
toto” area, north of NPP;

• Survey of the industrial site of EP-2 for hot 
particles.

SE „RAW“:
• Predisposal radioecological monitoring of Radi-

ana site, storage for low and medium level RAW 
under construction;

• Development of free release procedures  for de-
commissioning materials from units 1÷4; 

• Delivery and integration of radiation control 
equipment; Service and maintenance of radia-
tion control equipment .

LukOil Burgas:
• Installation and commissioning of 57 process 

control systems  with Sources of Ionizing Radia-
tion; Service and maintenance of process con-; Service and maintenance of process con-Service and maintenance of process con-
trol systems with SIR on all installations .

MEW – Еxecutive Еnvironment Аgency:
• Service and maintenance of radiation control 

equipment in the regional laboratories.

IAEA – International Atomic Energy Agency:
• Service and maintenance of radiation control 

equipment.

US Department of Energy, Nuclear Smuggling De-
tection and Deterrence Program

EU Region
• Diagnostics and board level repair of faulty ra-

diation detection equipment and components. 
Supply of spare parts and consumables;

Bulgaria MoI – Border Police:
• Service and maintenance of radiation control 

equipment at Border Crossing Checkpoints;

Greece:
• Manufacturing and replacement of 36 utility 

panels, replacement of servers and computer 
equipment for Radiation Portal Monitors for ve-
hicles, cargo and pedestrians, at 5 different Bor-
der Crossing Checkpoints;

Azerbaijan, Bangladesh, Kyrgyzstan, Turkmeni-
stan, Lithuania, Ukraine, Moldova, Colombia:
• Training specialists for Radiation control equip-

ment maintenance;

 Poland, Croatia, Slovenia:
• Upgrade of computer equipment and software.

THETA-CONSULT LTD is established in 1994 and to-
day we offer complete engineering in the field of 
radiation control and radiation protection, includ-
ing:

• Trade representation of foreign companies, 
Radiation measurement and control equipment 
manufacturers. Design, delivery, installation, 
commissioning, service and repair of equipment 
and systems for Radiation and Process control. 
Delivery of radioactive sources and mixes.

• Measurement and control of ionizing radiation, 
compliance evaluation – Accredited Radiation 
Inspection Body.

• Aerial gamma scanning of large territories with 
helicopter-carried systems; contamination eval-
uations; preparation of maps.

• Land surveys (radiological survey) of infrastruc-
ture elements (terrains, buildings, facilities, 
etc.). Treatment of radioactive contaminated 
soils and remediation of terrains.

• Radiation control of work, living and natural 
environment, including radon measurement in 
environment, buildings, premises and materials 
destined for recycling.

The capacity of THETA-CONSULT LTD includes 35 
specialists (physicists, chemists, engineers and 
technicians), some of which have passed different 
trainings in USA – Los Alamos, Oak Ridge, Sandia, 
PNNL in partnership with Department of Energy 
(DOE) and National Nuclear Security Administra-
tion (NNSA). Work languages in the company are 
Bulgarian, English and Russian. 

The company possesses the following certificates 
and licenses:

• Certificate for Accredited Inspection Radia-
tion Body of Type C, according to EN ISO/IEC 
17020:2012;

• License Series Р-211 for Working with Sources of 
Ionizing Radiation (SIR);

• License Series Т-211 for transport of radioactive 
materials, 4 licensed vehicles, ADR licensed driv-
ers and ADR licensed safety consultants;

• License № 09416 for transport of cargo on the 
territory of Republic of Bulgaria; 

• Certificate № I–TV 010169 from the Bulgarian 
Construction Chamber -  Builder First Group, 
Constructions from categories four and five; 

• Permit № IV-P-T/MИ-741 for wholesale of medi-
cal devices.

The management system of THETA-CONSULT LTD 
covers BDS EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 and 
ISO 27001:2018.

Partners of THETA-CONSULT LTD are companies 
like: Thermo Scientific, AMETEK ORTEC, 
AUTOMESS GmbH, BERTHOLD Technologies GmbH, 
NUCTECH, PNNL, NUVIA, etc.

Contacts:

 5A James Bourchier Blvd., 1164 Sofia

 Yavor Andreev

 +359 889 91 98 40

 office@thetaconsult.com

 www.thetaconsult.com

YOU HAVE A PROBLEM WITH RADIATION,  
WE HAVE THE SOLUTION!
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Уестингхаус Енерджи  
Систъмс ООД - клон България

Форма на управление:
Клон на чуждестранен търговец

Адрес на управление: 
България, София 1766
Бизнес Парк София, ул. 1, сграда 8А

Представители: 
Иван Пиронков - Управител
Азиз Даг - Управител

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;

|| Проектантски и конструкторски услуги;

|| Строителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Представителства на чуждестранни 
компании;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;

|| Опит в ядрени проекти в страни от Западна, 
Централна и Източна Европа, Северна и 
Южна Америка, Близък Изток и Африка.

Основни сфери на дейност:
zz Проектиране, асемблиране, внедряване в 

край на експлоатация и извънгаранционна 
под дръжка на системи за контрол и уп ра-
вле ние в атомни електроцентрали.

zz Извършване на инженерни услуги, свързани 
с осигуряване на дългосрочната безопасна и 
ико номически ефективна експлоатация на 
атомни електроцентрали.

За компанията

Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон Бъл-
га рия е регистрирано през Април 1998 г.
Клонът е член на Булатом от 2001 г. От 2009 г. 
кло нът в България е определен като глобален 
цен тър за компетенции за проектиране и вне-
дря ване на системи за управление под плат-
фор ма Ovation в регион Европа, Африка и Близ-
кия изток. 

Визия

• Безопасността и качеството са наш основен 
приоритет

• Прилагане на най-високи критерии за етика, 
почтеност и многообразие

• Страст в глобалния ни подход към нашите 
Клиенти

• Създаване на добавена стойност за нашите 
Клиенти

• Постоянно изпълнение на поетите отговор-
ности

Капацитет

• Високо квалифицирани инженери-про ек тан-
ти с международен опит в проектирането и 
под дръжката на системи за контрол и управ-
ле ние в АЕЦ

• Възможности за внедряване на средни и 
големи проекти на системи за контрол и 
управление в АЕЦ

• Сертифицирани съгласно изискванията на 
PMO ръководители на проекти

• Пълен набор от пълномащабни развойни и 
тестови системи под платформа Ovation

Система за управление

• ISO 9001:2015 с допълнително внедряване на 
изискванията на стандарт 10CFR50, При ло же-
ние B, NQA-1-2008/2009a [одобрена от NRC]

• Уестингхаус България прилага политиките и 
процедурите от СУК на Westinghouse Electric 
Company LLC и е включена в глобалния сер-
ти фи кат за ISO 9001:2015 на Westinghouse 
Electric Company LLC

Референтни проекти:

• [2009 – ] Извънгаранционно поддържане 
и раз ви тие на проекта на компютърната ин-
фор ма ционно, управляваща система под 
плат форма Ovation (КИУС Ovation) на блокове 
5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“;

• [2010 - 2015] – Проект NEXIS за мо дер ни-
за ция на компютърната ин фор ма ци он на 
сис те ма АЕЦ „Beznau“ NPP, Швей ца рия към 
най-ново поколение плат фор ма Ovation (бло-
ко ве 1 и 2 и пълно-ма щаб ния симулатор) 
[Като част от гло бал ния проектен екип на 
Westinghouse Electric Company LLC];

• [2010 – 2011] – Проектиране, тестове и вне-
дря ване на система за контрол и уп рав ле ние 
на подгреватели високо и ниско на ля га не в 
АЕЦ Asco, Испания;

• [2013 – 2016] – Проект KAUX за модер ни за-
ция на системите за контрол и управление на 
Спецкорпус 3 в АЕЦ „Козлодуй“;

• [2015 – 2016] – Пилотен проект за мо дер-
ни за ция на аналогови регулатори за уп рав-
ле ние на технологичните процеси в АЕЦ 
„Пакш“, Унгария с регулатори, реали зи ра не 
в ци фрова система за контрол и управ ле ние 
под платформа Ovation;

• [2016 – 2018] – Разработване на подробна 
стра тегия за миграция и удължаване на екс-
пло атационния ресурс на компютърната 
ин формационно, управляваща система под 
платформа Ovation-Unix на блокове 5  и 6 в 
АЕЦ „Козлодуй“;

• [2016 – 2019] – Проект WISCO-2 за модер-
ни зация на системите за кон трол и уп рав ле-
ние в АЕЦ „Sizewell B“, Вели ко бри та ния NPP 
към най-ново поколение платформа Ovation 
[Като част от глобалния проектен екип на 
Westinghouse Electric Company LLC];

• [2018 - 2019] Разработване на анализ с 
пред ло жение за уеднаквяване на хар ду ер ни-
те платформи, използвани за внедряване на 
независими цифрови системи, реализирани с 
PLC модули в АЕЦ „Barakah“, ОАЕ;

• [2019] Инженерно съдействие при изпъл-
не ние то на крайните пуско-наладъчни дей-
ности на системите за контрол и управление 
под платформа Ovation в  АЕЦ „Barakah“, ОАЕ.

Контакти:
 Бизнес Парк София, 1 улица, сграда 8A 

България, София 1766

 Иван Пиронков - Управител

 pironki@westinghouse.com

 www.westinghousenuclear.com
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Westinghouse Energy Systems -  
branch Bulgaria

Company governance:
Branch of Foreign Entity 

Headquarters: 
‘Business Park Sofia’, 1 str., Building 8A 
1766 Sofia, Bulgaria

Management: 
Ivan Pironkov 
Aziz Dag

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Representatives of foreign companies;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Western, Central and Eastern Europe, the 
Americas, Middle East and Africa.

Main areas of activity:
zz Design, Assembly, Commissioning and Post-

Warranty Maintenance of I&C Systems in Nu-
clear Power Plants;

zz Engineering Services, tailored at supporting the 
long-term safe and economic operation of nu-
clear power plants.

Reference projects:

• [2009 – on-going] Post-Warranty Engineering 
Support and Design Surveillance on the Units 
5&6 Kozloduy NPP Ovation I&C Systems

• [2010-2015] – NEXIS Project for Upgrade of the 
Plant Computer Systems at Beznau NPP to the 
latest Ovation platform version (Unit 1, Unit 2, 
Full Scope Simulator)  [Part of the Westinghouse 
Electric Company LLC Engineering Team]

• [2010 – 2011] – Design, Testing & Commission-
ing of an Ovation based I&C System for Asco 
NPP Main Steam Reheaters

• [2013 – 2016] – KAUX Project for the Moderni-
zation of the Non-Safety I&C Systems at the Ko-
zloduy NPP Aux Building

• [2015 – 2016] – Pilot project for Replacement of 
Obsolete Modulating Controls at Paks NPP with 
Digital I&C System based on the Ovation plat-
form

• [2016 – 2018] – Development of a Detailed Mi-
gration Study for Kozloduy Ovation-Unix I&C 
Systems Lifetime Extension

• [2016 – 2019] – WISCO-2 Project for the Up-
grade of the I&C Systems at Sizewell B NPP to 
the latest Ovation platform version [Part of the 
Westinghouse Electric Company LLC Engineering 
Team]

• [2018-2019] Barakah NPP PLC Unification Study 
Development

• [2019] Engineering Site Support during the Final 
Commissioning of the Ovation I&C Systems at 
the Barakah NPP

The company

Westinghouse Energy Systems –branch Bulgaria 
has been registered in April 1998.
The branch is a member of Bulatom since 2001. 
Since 2009, the Branch is restructured as the EMEA 
Ovation I&C Systems Center of Excellence. 

Company vision

• Safety & Quality First

• Valuing Ethics, Integrity & Diversity

• Passion for Serving Our Customer Globally

• Creating Value for Customers

• Constantly Delivering Our Commitments

Capacity

• Highly Qualified I&C Design Engineers with In-
ternational Experience

• Capacity for Implementation of Mid to Major 
I&C Projects in the Nuclear Sector

• Certified by PMO Project Managers

• Full Scope Ovation Platform Development & 
Test  Systems

Management System

• ISO 9001:2015 with graded implementation of 
10CFR50, Appendix B, NQA-1-2008/2009a [Ap-
proved by NRC]

• Westinghouse Bulgaria is following the Westing-
house Electric Company LLC QMS Policies & Pro-
cedures and is certified under the Global West-
inghouse Electric Company LLC ISO 9001:2015 
certification

Contacts:

 ‘Business Park Sofia’, 1 str., Building 8A 
1766 Sofia, Bulgaria

 Ivan Pironkov - Country Manager

 pironki@westinghouse.com

 www.westinghousenuclear.com

YOU CAN BE SURE IF IT’S WESTINGHOUSE
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„Уорли Нюклиър  
Сървисис” ЕАД

Форма на управление:
Еднолично акционерно дружество с едно-
степенна система на управление

Адрес на управление: 
бул. Тодор Александров, 85/87, София 1303

Представители: 
Джон Армстронг

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на 
проекти;
|| Проектантски и конструкторски услуги;
|| Стрoителство и монтаж;
|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;
|| Опит в ядрени проекти в страни от Цен трал-
на, Източна и Западна Европа, Северна и 
Юж на Америка Централна и Източна Азия, 
Бли зък Изток и Африка.

Основни сфери на дейност:
Квалификациите и възможностите на Уорли 
Нюклиър Сървисис ЕАД обхващат целия жизнен 
цикъл на ядрените съоръжения, включително:
zz Избор и характеризиране на площадка, оцен ка 

на въздействието върху околната сре да (ОВОС);
zz Технико-икономическа оценка и избор на 

тех но логия, проучване на доставчици и под-
го товка на търг, оценка на оферти и съдей-
ствие в преговорния процес;
zz Съдействие за развитие на националната 

ядрена инфраструктура;
zz Съдействие при лицензиране и получаване 

на разрешителни;
zz Планиране и управление на програми/прое кти;
zz Инженеринг и проектиране, преглед на про-

ек ти, оценка на безопасността;
zz Съдействие при организиране на доставки,  

управление на строителството и строителен 
надзор.

Уорли Нюклиър Сървисис ЕАД е създадено 
през 2003 г. като българско дружество с фо кус 
на работа в Източна Европа и бившия Съвет-
ски Съюз. Уорли е в България от 90-те годи ни, 
ко гато негови дружества участват като тех ни-
чес ки консултант и инженер на соб стве ни ка в 
про гра мата за модернизация на блокове 5 и 6 
в АЕЦ „Козлодуй”.
През 2005 г. дружеството открива първия си офис 
в София , а през 2006 г. става член на Булатом.

За по-малко от десетилетие Уорли Нюклиър 
Сървисис ЕАД разширява, както географския 
район на работата си, така и спектъра от въз-
мож нос тите си и се развива бързо като една 
от водещите инженерингови организации, уча-
ства ща в редица значими ядрени проекти по 
це лия свят. Нашето портфолио в последните 
го дини включва проекти в над 20 страни на 4 
кон ти нента (Европа, Северна Америка, Африка 
и Азия). Уорли е предпочитан доставчик на 
ин же не рингови и консултантски услуги за из-
граждане на нови ядрени мощности, без кон-
ку ренция по брой на участията си в такива про-
екти от последните години. 

Днес дружеството има офиси също и в Пилзен, 
Чехия и Кайро, Египет. Услугите на дружеството 
се изпълняват от международен екип от 200 
екс перти в областта на ядрената енергетика, 
пол зващи английски, български и руски като 
ра ботни езици. 

Уорли Нюклиър Сървисис ЕАД предоставя ус-
лу ги те си на основата на интегриран набор от 
ръ ко водства и процедури, съгласувани с гло-
бал ната организация на Уорли в рамките на об-
ща та система за корпоративно управление, сис-
те мата за управление на процесите на Уорли и 
СУК. Вътрешната ни система за управление ос-
иг урява целия жизнен цикъл на проектите и ос-
иг ур ява пълно съответствие с най-до бри те съ-
вре менни практики и нормативни из иск ва ния.

Системата за управление на Уорли Нюклиър 
Сървисис ЕАД е сертифицирана в съответствие 
с изискванията на международните стандарти:

• ISO 9001 - Система за управление на 
качеството, през 2005 г., включително за 
услугите в ядрената индустрия;

• ISO 14001 - Система за управление на 
околната среда, през 2015 г.;

• OHSAS 18001/ ISO 45001 Система за 
управление на здравето и безопасността на 
работното място, през 2015 г. (мигрирал към 
ISO 45001 през 2019 г.).

Освен това, системата за управление на дру-
жес твото е в съответствие със стандарта за яд-
ре на безопасност на МААЕ, GSR част 2.
От 2006 г. дружеството притежава лиценз за 
Оценка на съответствието на инвестиционните 
проекти и строителен надзор в България.

Референтни проекти:
• АЕЦ Аккую, Турция: Консултантски услу ги за 

АЕЦ с 4x1200 MW: изготвяне на ОВОС и съ-
дей ствие за одобряването му; съ дей ствие 
при получаване на лицензии и раз ре ши тел-
ни, разработване на СУК, преглед на из след-
ва ния на характеристиките и рис ко ве те на 
пло щадката; стрес тест на проекта.

• Арменска АЕЦ: Банкова технико-иконо ми-
чес ка оценка за нов ядрен блок с 1000 MW; 
Квалифициране на оборудване на Блок 2, 
свързано с безопасността, за работа в тежки 
условия на околната среда; Разработване на 
концепция за извеждане от експлоатация и 
съответната лицензионна документация.

• АЕЦ Белене, България: Инженер на Соб-
стве ника за АЕЦ с 2x1000 MW: изготвяне на 
тръжна документация, съдействие за финан-
сиране на проекта, оценка на оферти, из бор 
на технология/доставчик, преговори с Из-
пълнител на ИДС, обучение, инженеринг и 
пре глед на проекти, съдействие при ли цен-
зи ране, управление на проекта.

• АЕЦ Козлодуй, България: Инженерни и кон-
сул тантски услуги за стрес тест на Блоко ве 
3/4 (2x440 MW) и 5/6 (2x1000 MW) и раз ра-
бот ка на проектни решения след аварията 
във Фукушима.

• АЕЦ Ел Дабаа, Египет: Избор и оценка на 
пло щадка, актуализиране на изследванията 
на площадка Ел-Дабаа, Инженер на Соб стве-
ни ка за АЕЦ 4x1200 MW: съдействие в под го-
тов ката на тръжна документация, оцен ка на 
оферти и преговори по договори, ин же не-
ринг и преглед на проекти, лицензиране, об-
уч ение, управление на проекта, раз ра бот ва-
не на система за управление.

• Първа АЕЦ в Йордания: Инженерни и кон-
сул тантски услуги за АЕЦ с 2x1200 MW: бан-
ко ва технико-икономическа оценка; из гот-
вя не на тръжна спецификация и оценка на 
оф ер ти; избор на технология и доставчик, оц-
ен ка на стратегически инвеститор, раз ра бот-
ва не на дългосрочна стратегия за яд ре ното 
го ри во, за управление на ОЯГ и РАО; Ха рак те-
ри зиране и оценка на нова пло щад ка.

• Национален атомен проект в Саудитска Ара-
бия, КСА: Избор на площадка; Инженерни и 
кон султантски услуги: разработване на сис-
тема за управление на проекта, съдей ствие 
в тръжния процес, преглед на изслед ва нията 
на характеристиките на площадката и ОВОС, 
съдействие на регулаторния орган.

• АЕЦ Ханхикиви, Финландия: Консултантски 
услуги за АЕЦ с 1x1200 MW: съдействие в 
управ ление и осигуряване на качеството, 
създа ване на интегрирана система за управ-
ле ние на проекта, преглед и адаптиране на 
па кета лицензионни документи, в т.ч. ПОАБ.

• АЕЦ Моховце, Словакия: Инженерингови и 
кон султантски услуги, Инженер на Кредитора 
за АЕЦ с 2x440 MW. 

• АЕЦ Кофрентес, Испания: Проектиране, дос-
тав ка и съдействие при монтажа на филтърна 
вентилационна система на контейнмънта на 
работеща АЕЦ с 1102 MW с кипящ реактор.

Контакти:
 София 1303, бул. Т. Александров, 85/87

 Джон Армстронг

 02 812 10 40

 office@worley.com

 www.worleyparsons.com

Уорли е водещ световен доставчик на професионални услуги за 
проекти и активи в сектори енергетика, химия и ресурси

energy chemicals resources
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Worley Nuclear Services JSC

Company governance:
Solely Owned Joint Stock Company 

Headquarters: 
85/87, Todor Alexandrov Blvd., 1303 Sofia

Managing authority: 
John Armstrong - Executive Manager

Services profile:
|| Consultancy and project management;
|| Design and engineering services;
|| Construction and installation;
|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;
|| Experience in nuclear projects in countries 
from Central, Eastern and Western Europe, the 
Americas, Central and East Asia, the Middle 
East and Africa.

Main business areas:
Worley Nuclear Services JSC offers capabilities rel-
evant to the entire lifecycle of nuclear facilities, 
including:
zz Site selection and site characterization, Envi-

ronmental Impact Assessments (EIA);
zz Feasibility assessment and technology selec-

tion, vendor solicitation, bid evaluation and 
contract negotiation;
zz Country nuclear infrastructure development 

support;
zz Licensing and permitting support;
zz Program / project planning and management;
zz Engineering and design / design review, safety 

assessment;
zz Procurement support, construction manage-

ment and supervision.

Our Key Company Projects over the past 10 years:

• Akkuyu NPP, Turkey: Pre-construction consul-
tancy services for 4 x 1200 MW NPP, including 
development of the EIA and support in its ap-
proval, licensing/permitting support; support 
in development of QM system, review of site 
characterization and hazard studies; stress test 
analysis of plant design.

• Armenian NPP: Bankable feasibility study and 
investor solicitation for a new 1000 MW nuclear 
unit; qualification of safety related equipment 
on Unit 2 for harsh environmental conditions; 
development of decommissioning concept and 
related licensing documents.

• Belene NPP, Bulgaria:  Owner’s Engineer servic-
es for 2 x 1000 MW NPP, including: development 
of bid invitation specification (BIS), assistance in 
project financing, bid evaluation, technology/ 
supplier selection, EPC contract negotiations, 
training, engineering and design reviews, licens-
ing and permitting support, project manage-
ment, legal and financial assistance.

• Kozloduy NPP, Bulgaria: Engineering and con-
sultancy services for stress test analysis of Units 
3 & 4 (2 x 440 MW) and 5 & 6 (2 x 1000 MW) 
and development of post-Fukushima design so-
lutions.

• El Dabaa NPP, Egypt: Sites selection and site 
evaluation, updating El-Dabaa site studies, pre-
contract and Owner’s Engineer services for 4 x 
1200 MW NPP: preparation of BIS, bid evalua-
tion and contract negotiations, engineering and 
design reviews, licensing and permitting sup-
port, training, project management, legal and 
financial assistance, support in development of 
management system, regulatory support.

• First Jordan NPP: Pre-construction engineering 
and consultancy services for 2 x 1000 MW NPP: 
bankable feasibility study; BIS development and 
bid evaluation; technology/ supplier selection; 
strategic investor assessment; assistance with 
utility structuring, development of long-term 
nuclear fuel, spent fuel & RAW management 
strategies;  regulatory support; Site characteri-
zation and site evaluation for a new site.

• Saudi National Atomic Energy Project, KSA: Site 
selection; Еngineering and consultancy services:  
development of project management system, 
support in bidding process, review of site char-
acterization and EIA studies, regulatory support.

• Hanhikivi NPP, Finland: Consultancy services for 
1 x 1200 MW, covering support in quality man-
agement and assurance, establishing an inte-
grated project management system, review and 
adaptation of the licensing document package, 
including PSAR.

• Mochovce NPP, Slovakia: Engineering and pro-
ject support services; Lender’s engineer services 
for 2 x 440 MW NPP. 

• Cofrentes NPP, Spain: Design, procurement and 
installation support of Containment Filter Vent-
ing System (CFVS) for an operating 1102 MW 
BWR nuclear power plant.

Worley Nuclear Services JSC was established in 
2003 as a Bulgarian based company to operate 
primarily in the region of Eastern Europe and 
the Former Soviet Union.  Worley’s presence 
in Bulgaria started back in the 1990s with the 
involvement of its heritage companies as a 
technical consultant and owner’s engineer for the 
modernization of Kozloduy NPP units 5 &6.

The company opened its first office in Sofia in 
2005, and became a member of Bulatom in 2006. 

Within less than a decade, Worley Nuclear Services 
JSC expanded both its geographical area of opera-
tion and array of capabilities, rapidly developing 
into one of the leading engineering organizations, 
deeply involved in many significant nuclear pro-
jects worldwide. Our recent project portfolio in-
cludes projects in over 20 countries across 4 con-
tinents (Europe, North America, Africa and Asia). 
This unrivaled recent involvement has positioned 
Worley as one of the preferred engineering and 
consulting service providers for nuclear new build 
projects worldwide.

Today, the company has nuclear offices also in Pils-
en, Czech Republic and Cairo, Egypt.  

The company provides its nuclear services through 
a team of 200 international experts, where Eng-
lish, Bulgarian, and Russian are the working lan-
guages.

Worley Nuclear Services JSC provides its services 
based on an integrated set of guidelines and pro-
cedures aligned to the global Worley organization 
within the common Enterprise Management Sys-
tem (EMS), Worley Project Management Process 
(WPMP) and QMS. Our internal governance & as-
surance ensures a structured delivery of our pro-
jects in full compliance with the latest best prac-
tices and regulatory codes & standards. 

Worley Nuclear Services JSC’s management sys-
tem is certified for compliance to requirements of 
the following international standards:

• ISO 9001 – Quality Management System, certi-
fied since 2005, including services for nuclear 
industry;

• ISO 14001 – Environmental Management Sys-
tem, certified since 2015;

• OHSAS 18001 / ISO 45001 – Occupational Health 
and Safety Management System, certified since 
2017 (transitioned to ISO 45001 in 2019).

Furthermore, the company management system 
complies with the IAEA GSR, Part 2 for nuclear 
safety.
Since 2006, the company possesses a license for 
Assessment of Compliance of Investment Projects 
and Construction Supervision in Bulgaria.

Contacts:

 85/87, Todor Alexandrov Blvd., 1303 Sofia

 John Armstrong

 +359 2 812 10 40

 office@worley.com

 www.worleyparsons.com

Worley is a leading global provider of professional project and 
asset services in the energy, chemicals and resources sectors
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„ФИЛКАБ” АД

Форма на управление:
Акционерно дружество

Адрес на управление: 
Пловдив 4004, ул. Коматевско шосе 92

Представители: 
Атанас Танчев – Изпълнителен Директор
Съвет на Директорите

Профил на услугите:
|| Стрoителство и монтаж;

|| Производство и доставка;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
Търговия, производство и изпълнение на 
проекти в областта на:

zz Електромонтаж;

zz Строителство;

zz Електропроизводство;

zz Електропренос и електроразпределение;

zz ВЕИ;

zz Телекомуникации.

ФИЛКАБ АД е основана през 1999 г. в Пловдив, 
където продължава да бъде централата на 
компанията и основната и складово-логистична 
база.
Компанията притежава две дъщерни фирми в 
България и дъщерни фирми в Турция, Северна 
Македония, Сърбия, Румъния и Унгария.
ФИЛКАБ АД е член на Булатом от 2008 г.

Мисията на ФИЛКАБ АД е да бъде лидер на 
българския пазар и да стане разпозната като 
една от водещите компании в Източна Европа 
в доставката на електротехнически продукти, 
инженеринг и сервиз, чрез предлагането на 
цялостни решения и иновативни продукти. 

За ФИЛКАБ АД и нейните дъщерни компании 
в България работят над 300 специалисти в 
областта на доставките на електроматериали, 
изграждането на обекти, производството на 
електротехнически продукти.

Компанията притежава лицензи за 
производство на продукти от Schneider Electric 
и Legrand.

Компанията разполага с шест търговско-
логистични бази в страната: 

• Бургас;

• Варна;

• Велико Търново;

• Пловдив;

• Русе;

• Сливен;

• София.

Във фирмата е въведена интегрирана система 
за управление сертифицирана по отношение 
на осигуряване на качеството, опазване на 
околната среда и осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд по ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2017. 

Внедрена е ERP-система, която спомага за 
оптимизацията на оперативната дейност. 

Референтни проекти през последните 10 
години:

• Име на проекта: КИПАРИС
Инвеститор: ЕСО ЕАД
Роля на компания от групата на ФИЛКАБ – 
Част от консорциума изпълнител.
Извършени работи: цялостно управление 
на проекта по изграждане на нова 
кабелна линия „Кипарис“ 110kV, в градска 
среда. Доставка на кабел ВН 1200mm2 
по одобрена спецификация и кабелна 
арматура 110kV.

• Име на проекта: КОГЕНЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ
Инвеститор: ЕВН Топлофикация
Роля на компания от групата на ФИЛКАБ 
– Изпълнител с индивидуален договор 
част Електро в партньорство със Сименс 
България ЕООД.
Извършени работи: цялостно изграждане 
на електрическата инсталация на нова 
„Когенерация Пловдив“ – на територията 
на ТЕЦ Север.

• Име на проекта: ФОС НОВО СЕЛО
Инвеститор: Американска армия
Роля на компания от групата на ФИЛКАБ – 
Изпълнител с индивидуален договор част 
Електро.
Извършени работи: изграждане на кабелни 
трасета, полагане на кабели НН и СрН. 
Монтаж и свързване на разпределителни 
табла.

• Име на проекта: НОВ ЗАВОД БИОВЕТ, 
Пещера

Инвеститор: Биовет АД
Роля на компания от групата на ФИЛКАБ – 
Изпълнител с индивидуален договор част 
Електро
Извършени работи: доставка на кабели СрН 
и ВН 110kV 400mm2. Изработка, доставка и 
монтаж на силови табла. Монтаж на силови 
кабели НН. Проектиране и монтаж на 
нагревателни системи.

Контакти:
 Пловдив 4004, ул. Коматевско шосе 92

 Соня Пеева

 032 60 81 39

 Sonya.peeva@filkab.com 
office@filkab.com

 www.filkab.com

ВАШИЯТ ЕЛЕКТРО СВЯТ
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FILKAB AD

Company governance:
Joint-stock company 

Headquarters: 
92 Komatevsko Shose Str., 4004 Plovdiv, Bulgaria

Managing authority: 
Atanas Tanchev – Executive Director
Board of Directors

Services profile:
|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
Wholesale of electrical supplies, production and 
project implementation in the fields of:

zz Electrical installations;

zz Construction;

zz Electricity production;

zz Electricity transmission and distribution;

zz Renewable energy sources;

zz Telecommunications. 

Reference projects for the past 10 years:

• Project Name: KIPARIS
Investor: ESO EAD
FILKAB’s role in the project – Partner in the 
contractor consortium
Work done: Complete project management 
of new the new KIPARIS 110 kV power line in 
urban setting. Delivery of the 1200mm2 HV ca-
ble and the corresponding cable accessories.

• Project Name: COGENERATION PLOVDIV
Investor: EVN Bulgaria
FILKAB’s role in the project – Contractor for 
Electrical Systems, in partnership with Sie-
mens Bulgaria EOOD.
Work done: Construction of the Electrical Sys-
tems.

• Project Name: FORWARD OPERATING SITE 
(FOS) NOVO SELO

Investor: US Army
FILKAB’s role in the project – Contractor for 
Electrical Systems
Work done: Construction of cable routes, lay-
ing of HV and MV cables. Installation and con-
necting of electrical distribution boards.

• Project Name: NEW PLANT BIOVET, Peshtera
Investor: Biovet AD
FILKAB’s role in the project – Contractor for 
Electrical Systems
Work done: Delivery of MV and HV cables. 
Production, delivery and installation of elec-
trical power switchboards. Installation of LV 
cables. Design and installation of heating sys-
tems.

FILKAB AD was established in 1999 in Plovdiv, 
which is also the location of its headquarters and 
its main warehouse and production facilities.

The company has two subsidiaries in Bulgaria, as 
well as subsidiaries in Turkey, Northern Macedo-
nia, Serbia, Romania, and Hungary.
FILKAB AD is a member of Bulatom since 2008.

FILKAB AD strives to be a leader on the Bulgarian 
market and to be recognized as one of the major 
companies in Eastern Europe in the delivery of 
electrical products, engineering services and after-
sales support through comprehensive solutions 
and innovative products.

FILKAB AD and its subsidiaries employ more than 
300 professionals in the fields of electrical sup-
plies, electrical installations and production of 
electrotechnical products.
The company holds licenses for the manufactur-
ing of products of the leading European producers 
Schneider Electric and Legrand.

The company has six branches throughout Bulgar-
ia, located in:

• Burgas;
• Varna;
• Veliko Tarnovo;
• Plovdiv;
• Ruse;
• Sliven;
• Sofia.

We have implemented a certified integrated 
system for management of quality, environ-
ment, health and safety at work according to 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 
18001:2017.

We have also implemented an ERP system to opti-
mize our operations.

Contacts:

 92 Komatevsko Shose Str. 
4004 Plovdiv, Bulgaria

 Sonya Peeva

 +359 32 60 81 39

 Sonya.peeva@filkab.com 
office@filkab.com

 www.filkab.com

YOUR ELECTRICAL WORLD
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Фраматом

Форма на управление:
“Société par Actions Simplifiées” (SAS) 
Адрес: 1 Place Jean Millier, Tour AREVA, 92400 
Courbevoie
Клонове в други страни:
Framatome GmbH, Клон в Германия 
Адрес: Paul-Gossen-Strasse 100, 91052 Erlangen
Фраматом ГмбХ – клон България, клон в България
Адрес: бул. Ботевградско шосе,  260, София 1839
Представители: 
Framatome SAS
Г-н. Бернард Фонтана - Главен изпълнителен 
директор на Framatome SAS
Framatome GmbH
Г-н Карстен Хаферкамп - представител на 
Framatome GmbH
Фраматом ГмбХ – клон България
Г-н Матиас Крел - Изпълнителен директор на 
клона на Фраматом в България

Профил на услугите:
|| Консултантски услуги и управление на проекти;
|| Проектантски и конструкторски услуги;
|| Строителство и монтаж;
|| Производство и доставка;
|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България;
|| Опит в ядрени проекти в страни от Западна, 
Цен трална и Източна Европа, Северна и Юж-
на Америка и Централна и Източна Азия.

Основни сфери на дейност:
Екипите на Фраматом участват в проектирането 
на атомни електроцентрали, доставянето на 
системи за производство на пара от ядрени 
инсталации, проектиране и производство на 
компоненти и ядрено гориво, интегриране на 
системи за автоматизация и услуги за всички 
видове ядрени реактори.

Фраматом е основана през 1958 год. През 
2001 г. компанията се преименува на Areva NP 
(Areva Nuclear Power). Tя промени своето име 
от ново на Фраматом през 2018 г. Фраматом 
чрез своя клон в България е член на Булатом от 
2003 г. 
Днес Фраматом и неговите 14 000 служители 
са повече от всякога отдадени на своето пред-
ста вяне пред своите клиенти във Франция и 
по целия свят. Чрез стабилното портфолио 
от ре ше ния и услуги на Фраматом екипите на 
Фрам атом решават основ ните проблеми, с 
кои то неговите клиенти се сблъскват днес - оп-
ти ми зирането, достъп ността и конку рент но-
спо собността на техните съоръжения, като съ-
ще вре менно повишават условията за ядрена 
без опасност. Фраматом и неговите хиляди ви-
со ко квали фицирани инженери и оператори 
са завър шили повече от 90 проекта за атомни 
елек троцентрали по целия свят до момента.

Мисията на Фраматом е да бъде водещият про-
ек тант и доставчик на системи за производство 
на пара от ядрени инсталации, оборудване, 
услу ги и гориво, като непрекъснато се стреми 
да до стиг не най-високите нива на ефективност 
и без оп асност.
Фраматом се фокусира върху уникалния си опит 
и силен индустриален капитал, за да бъде най-
добър в това, което компанията осъществява:

• Високопроизводителни хора и технологии за 
безопасни и конкурентни ядрени централи в 
световен мащаб;

• Предлагане на иновативни решения и тех но-
логии с добавена стойност, които помагат на 
кли ентите да постигнат своите цели за без-
оп ас ност и търговски цели;

• Определяне на стандарта за търговски и оп-
ер ат ивни постижения, както в про из вод ство-
то, така и в изпълнението на проекти и ос иг-
ур яв ане на високо ниво на безопасност;

• Осигурявайки на служителите си необхо ди-
мите им професионални умения, фир ма та 
под държа ангажираността им към взис ка-
тел ната и пълноценна работна среда.

В момента 14 000 служители работят за гру па-
та Фраматом (в това число 3 000 слу жи те ли в 
Германия, 12 служители в България) на по ве че 
от 250 реактора в целия свят – на 58 пло щад ки 
и в 18 държави.
Уникалният набор от повече от 3000 експерти 
на Фраматом в безброй области - ядрена, меди-
цин ска, железопътна, петролна и автомобилна 
ин дус трия - може да работят с всеки клиент, за 
да се намери правилното решение за неговите 
спе ци фични нужди.
Основните страни, където Фраматом ос ъщ ес-
твява своя бизнес са Франция, Германия, Ве-
ли кобритания, САЩ и Китай. Клиентите в тези 
страни се обслужват на френски, немски, ан-
глийски и местни езици.

Фраматом използва SAP система за комер си-
ал ни запитвания, Primavera и MS Project за уп-
рав ление на проекти. За всички други за да чи 
фир мата използва други международни сис те-
ми и свои собствени системи, които из пол з ва 
в специални проекти, в зависимост от за пит-
ва нията за изпълнение на различни яд ре ни 
проекти. 
Всички продукти на Фраматом са сертифи ци-
рани и квалифицирани в съответствие с изиск-
ва щите се регулации и квалификационни стан-
дар ти, в частност: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 
18001; TSSA.

Допълнителна информация за Фраматом:
• Специална политика за безопасност и 

сигур ност във всички сфери на дейност на 
Фраматом;

• Използване на стандарти за качество от най-
високо ниво във всички сфери на дейност на 
Фраматом;

• Инженерни услуги за всички видове реак то ри;
• Фраматом поддържа своите клиенти и в про-

цеса на въвеждане в експлоатация на тех ни-
те електроцентрали;

• Доставка на всичко необходимо за целия 
жиз нен цикъл на реактора, включително 
про ек ти ране, строителство, управление на 
го ри вото и много задачи, свързани с атом ни-
те електроцентрали;

• Предоставяне на всякакъв вид услуги, свър за-
ни с поддръжката на оборудване в раз ли чен 
тип АЕЦ, както и налични съ ор ъже ния за изпи-
тания, предлагащи възможности за тес тва не 
на всякакъв вид оборудване, про ек ти ра но за 
или в експлоатация във всеки тип АЕЦ.

Референтни проекти:
• Основните нови проекти за изграждане на 

атомни електроцентрали, като реакторите 
на EPR във Финландия (Olkiluoto 3), Франция 
(Flamanville 3), Китай (Taishan 1 & 2) и 
Обединеното кралство (Hinkley Point C); 

• Модернизация на електроцентралата 
Koeberg в Южна Африка;

• Разработване на прототип на бърз не ут рон ен 
реактор (Astrid) във Франция.

Компанията предлага EPR реактори, които при-
над лежат към третото поколение водо-вод ни 
реак тори под налягане (PWR), и KERENA реак-
тори, които са проект с мощност 1 250 MWt 
- поко ление III+ и са от типа кипящи реактори 
(BWR), известени до сега като SWR-1000.
В България Фраматом имаше съществено учас-
тие в модернизацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ 
„Коз лодуй” (от 1998 г. до 2006 г.) и в изгот вя-
нето на тех ническия проект на АЕЦ „Белене” 
(от 2007 г. до 2012 г.). Дейността на фир мата в 
мо мен та в България се базира на склю чения 
до го вор за сервизни услуги с АЕЦ „Коз лодуй” 
(2007 - 2020 г.), както и договора с фир ма GCR 
за доставка на два комплекта сис те ма Херметис 
- оборудване за 5 и 6 блок в Коз ло дуй.
Фраматом e избрана от българските власти, за 
участ ник в процедурата за намиране на ин вес-
ти то ри за проекта АЕЦ „Белене” в България.

Контакти:
 бул. Ботевградско шосе,  260, София 1839

 Матиас Крел - Изпълнителен директор)

 matthias.krell@framatome.com

 Станислав Георгиев - местен представител

 stanislav.georgiev@framatome.com

 www.framatome.com

Водещ проектант и доставчик на системи за производство на пара от 
ядрени инсталации, оборудване, услуги и гориво



125

Framatome

Legal form of Framatome: 
“Société par Actions Simplifiées” (SAS) 
Address: 1 Place Jean Millier, Tour AREVA, 92400 
Courbevoie
Related Subsidiaries:
Framatome GmbH, registered subsidiary of Fra-
matome in Germany
Address: Paul-Gossen-Strasse 100, 91052 Erlangen
Framatome GMBH Bulgaria branch, registered 
branch in Bulgaria
Address: 260 Botevgradsko Chaussee Blvd., Sofia
Management: 
Framatome 
Mr. Bernard Fontana – Chief Executive Officer of 
Framatome SAS
Framatome GmbH
Mr. Karsten Haferkamp – Legal Representative of 
Framatome GmbH
Framatome GmbH Bulgaria branch:
Mr. Matthias Krell – Managing Director

Services profile:
|| Consultancy and project management;

|| Design and engineering services;

|| Construction and installation;

|| Manufacturing and delivery;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program;

|| Experience in nuclear projects in countries 
from Western, Central and Eastern Europe, the 
Americas, and Central and East Asia.

Main areas of activity:
Framatome’s teams are involved in designing 
nuclear power plants, supplying nuclear steam 
supply systems, designing and manufacturing 
components and fuel assemblies, integrating of 
automation systems, and servicing all types of nu-
clear reactors.

Additional Framatome highlights:

• Special policy for safety and security of all Fra-
matome areas of business;

• Using of highest level of quality standards in all 
Framatome areas of business;

• Engineering services for all types of reactor 
technologies;

• Framatome supports its customers through to 
the commissioning of their power plants. 

• Supplying the entire reactor life-cycle, includ-
ing design, construction, fuel managements and 
many related tasks for nuclear power plants.

• Providing of any type of services connected with 
maintenance of equipment in different type of 
NPP, as well available testing facilities offering 
possibilities for testing of any type of equipment 
designed for or in operation in any type of NPPs.

Reference projects:

Framatome has led key projects in the country and 
abroad in the last 10 years. Framatome is indeed 
actively involved in:
• Major new nuclear power plant construction 

projects such as the EPR reactors in Finland (Olki-
luoto 3), France (Flamanville 3), China (Taishan 
1&2) and the United Kingdom (Hinkley Point C);

• Modernization of Koeberg power plant in South 
Africa;

• Development of a fast neutron reactor proto-
type (Astrid) in France.

The company provides EPR reactors which belong 
to the 3rd generation of Pressurized Water Reac-
tors (PWR), and KERENA Reactors which is the 1 
250 MWe generation III+ Boiling Water Reactor 
(BWR) design, provisionally known as SWR-1000.
In Bulgaria, Framatome took essential part in the 
modernization of units 5 and 6 of NPP Kozloduy 
(from 1998 to 2006), and in the preparation of 
the technical project of NPP Belene (from 2007 to 
2012). 
The company works nowadays according to the 
concluded Service contract with NPP Kozloduy 
(2007 – 2020), as well as the contract with GCR to 
fulfill the delivery of two sets Hermetis equipment 
for units 5 and 6 in Kozloduy.
Framatome was selected by the Bulgarian authori-
ties as a participant in the procedure for finding in-
vestors for the Belene NPP project in Bulgaria.

The company was created in 1958. In 2001 Fra-
matome became Areva NP (Areva Nuclear Power). 
It changed its name back to Framatome in 2018. 
Framatome, through its permanent establishment 
in Bulgaria, is a member of Bulatom since 2003.
Today Framatome and its 14 000 employees are 
more than ever committed to the performance 
of its customers in France and around the world. 
Through Framatome’s robust portfolio of solutions 
and services, the company’s teams address major 
challenges their customers face today - the opti-
mization, availability and competitiveness of their 
facilities while strengthening nuclear safety condi-
tions. Framatome and its thousands of high skilled 
engineers and operators have completed more 
than 90 nuclear power plant projects around the 
world to date.
Framatome’s mission is to be the leading design-
er and supplier of nuclear steam supply systems, 
equipment, services and fuel, continuously striv-
ing to reach the highest levels of performance and 
safety.
Framatome focuses on its unique expertise and 
strong industrial capital to be the best at what Fra-
matome company does:
• High-performing people and technologies for 

safe and competitive nuclear power plants 
worldwide;

• Offering innovative solutions and value-added 
technologies that help its customers achieve 
their safety and commercial objectives;

• Setting the standard for commercial and op-
erational excellence, both in manufacturing and 
project execution, and ensuring a high level of 
safety;

• Giving its employees the professional skills they 
need and upholding their engagement in our de-
manding and fulfilling work environment.

14 000 employees are currently working for Fra-
matome group (3 000 employees in Germany, 12 
employees in Bulgaria) on more than 250 reactors 
worldwide at 58 locations in 18 countries. 
Framatome’s unique pool of more than 3 000 ex-
perts in a myriad of areas -- nuclear, medical, rail, 
oil, and the automotive industry -- can work with 
any customer to find the right solution for his spe-
cific needs.
The main countries where Framatome currently 
develops its business are France, Germany, United-
Kingdom, USA and China. Customers are served in 
French, German, English, and local languages.
Framatome is using the SAP System for commer-
cial requests, Primavera and MS Project for Project 
management. For all other tasks, different interna-
tional systems and own developments for specific 
use cases according to the nuclear demands.
All Framatome’s products are certified and quali-
fied according to needed regulations and qualifica-
tion standards, in particular:
• ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001;
• TSSA.

Contacts:

 260 Botevgradsko Chaussee Blvd., Sofia 

 Matthias Krell - Managing Director

 matthias.krell@framatome.com

 Stanislav Georgiev - Local Representative

 stanislav.georgiev@framatome.com

 www.framatome.com

Leading designer and supplier of nuclear steam supply 
 systems, equipment, services and fuel
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„Хидроремонт-ИГ“ ООД

Форма на управление:
Дружество с ограничена отговорност

Адрес на управление: 
Гр. Варна, Южна промишлена зона

Представители: 
Ивайло Иванов – Управител

Профил на услугите:
|| Проектантски и конструкторски услуги;

|| Стрoителство и монтаж;

|| Опит в проекти от ядрената програма на 
България.

Основни сфери на дейност:
Основната дейност на фирмата е в сферата на 
водолазните услуги като:

zz Изграждане на хидро-технически съоръ же ния;

zz Ремонт на водовземни съоръжения – таб-
ле ни затвори, водачи, прагови конструк ции, 
сто ма но бетонови конструкции, подмяна ре-
шет ки;

zz Ремонт на фуги под вода;

zz Полагане на антикорозионни покрития под 
вода;

zz Полагане на кабели и тръбопроводи под вода;

zz Подводно рязане и заваряване на метални 
конструкции и стоманобетон;

zz Подводни огледи и експертни оценки, оцен-
ка на състоянието;

zz Видеозаснемане включително с Дистан ци-
он но Управляем Апарат (ROV);

zz Ремонт таблени затвори, клапи, подмяна 
тръбо проводи;

zz Ремонт демонтажни връзки;

zz Ремонт и подмяна решетки.

Други сфери на дейност
zz Изграждане и реконструкция на ХТС;

zz Геодезия, хидрография и картография;

zz Драгажна дейност.

,,Хидроремонт-ИГ” ООД е основана през 
1994 г. и е водеща в профе сионалната водо-
лаз на дейност в България, утвърдила се e като 
из пъл ни тел на специ ализирани подводни дей-
нос ти, изграждане и реконструк ция на хидро-
тех ни чески съоръжения и изграждане на ин же-
нер на инфраструктура.
Обхватът на дейността на фирма „ХИДРО-
РЕМОНТ-ИГ” ООД е свързан с об ласт та на ен-
ер ге тиката (ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, язо вир ни съ оръ-
же ния), на водния транспорт (при ста ни ща, 
тер ми нали, кейове, брегоукрепителни съоръ-
же ния), нефтена и газодобивна промишленост 
(неф тени и газодобивни морски платформи и 
тръбо проводи) и напоителните системи (пом-
пе ни станции и др.).
Фирмата съосновател на Булатом и член от 2001.
„ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД се стреми да се ут-
вър ди като предпочитан изпълнител на под-
вод ни, инженерни и драгажни дейности, 
из граж дане и ремонт на хидротехнически съ-
оръ жения, строителство и ремонт на про миш-
ле ни и граждански обекти. За целта ние сме 
ам бицирани да развиваме отговорен бизнес, 
га рантиращ удовлетворяване на желанията на 
кли ентите ни, чрез предоставяне на решения 
и подкрепа за изпълнение и на най-сложните 
вод ни проекти при поддържане на високо ка-
чес твото на услугите.
Ние се ангажираме да предприемем незабавни 
дей ствия за наблюдавани отклонения, пред-
от вра тя ване или намаляване на нежелани въз-
дей ствия, ще извлечем поуки и ще ги из пол-
зва ме, за да предефинираме нашите практики, 
по ли тика, цели и процедури за непрекъснато 
по до бряване на резултатността и ефикасността 
на интегрираната система за управление на ка-
чес тво, здравословни и безопасни условия на 
труд и опазване на околната среда.
За постигане на целите ръководството опре де-
ля конкретни измерими задачи за изпълнение, 
кои то с реализирането им да гарантират по ви-
ша ване удовлетвореността на клиентите.
Фирма „Хидроремонт-ИГ“ е с капацитет от 60 
слу жителя и е един от лидерите в сферата на 
во до лазните услуги в България. 
Фирмата е удостоена със Сертификат за одоб-
рен доставчик на услуги за извършване на под-
вод ни дейности от Корабния Лойд Регис тър, 
DNV и Български Корабен Регистър. 
От 2004 г. „Хидроремонт-ИГ“ ООД е член на 
Камарата на Строителите в България и прите-
жа ва Удостоверения от Централния Про фе си-
он ален Регистър на Строителя за всички групи 
строежи. „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД е член на 
редица браншови организации:
• Български Атомен Форум;
• Българо – Британската Търговска Камара;
• Българска Морска Камара;
• Черноморска Брегова Асоциация;
• Българска Асоциация на Яхтените при ста ни ща;
• Има множество награди от конкурса „Златен 

отвес“.

„ХИДРОРЕМОНТ ИГ“ ООД е внедрила интег ри-
ра на система за управление и притежава сер-
ти фи кати за одобрение от RINA по стандарт 
БДС EN ISO 9001 „Системи за управление на ка-
чес твото“ и сертификати за одобрение  по стан-
дар ти OHSAS 18001 „Системи за управ ле ние на 
здра вето и безопасността при работа“ и БДС EN 
ISO 14001 „Системи за управление по отно ше-
ние на околната среда“.

Рефернтни проекти на територията на „АЕЦ 
Козлодуй“ ЕАД:

• Обследване и ремонт на фуги на двоен 
канал; 

• Почистване наноси на подводящ канал БПС-
1,2,3, аванкамери на БПС-1 и лиман на при-
ста нище АЕЦ „Козлодуй“ и подхода към него;

• Работен проект, изпълнение и монтаж на 
повдигателен механизъм за 11-ти и 12-ти 
слабонапорни канали в Начало Топъл канал;

• Подводен ремонт на фугите на двоен канал;
• Почистване на наноси в аванкамерата на 

ЦПС-4;
• Изработка и монтаж на повдигателни меха-

низ ми за 7-ми и 8-ми савак на мост пред-
град но съоръжение в край Топъл канал.

Други проекти на фирмата включват:

• Изграждане на дълбоководно заустване за 
от веж дане на пречистените битови отпа дъч-
ни води от жилищен и хотелски комплекс на 
нос Хумата;

• Рехабилитация на вълнолома на пристанище 
Варна – ІІ етап;

• Ремонт и реконструкция на главен водо про-
вод за водоснабдяване на кв. Аспарухово и 
кв. Галата, гр. Варна;

• Подготовка и преместване на Док 2 и под го-
товка и монтаж на нов док в района на КРЗ 
„ОДЕСОС“ АД Варна;

• Подводни работи на газова платформа 
„Галата“ и водолазни огледи във връзка с го-
диш ни регистрови прегледи;

• Възстановяване на облицовката по водния 
от кос на язовирна стена „Белмекен“ с тетра-
поди, язовирен район „Чаира“. 

Контакти:
 гр. Варна, Южна промишлена зона

 0888 97 88 08

 052 60 68 04

 052 60 68 03

 office@hydroremont.com

 www.facebook.com/hydroremont/

За да конструираш бъдеще, е нужно да се гмурнеш надълбоко
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Hydroremont-IG Ltd.

Company governance:
Limited liability company

Headquarters: 
South Industrial Area, Varna, Bulgaria

Managing authority: 
Ivaylo Ivanov – Manager 

Services profile:
|| Design and engineering services;

|| Construction and installation;

|| Experience in projects from Bulgaria’s nuclear 
program.

Main business areas:
Hydroremont-IG Ltd offers Diving services for 
dams, WPP, TPP, NPP, such as:

zz Construction of hydro-technical installations;

zz Repair of water-intake installations – flat gates, 
rails, threshold constructions, reinforced-con-
crete constructions, grid replacement;

zz Underwater joint repair;

zz Underwater corrosion-resistant coating;

zz Underwater laying of cables and pipelines;

zz Underwater cutting and welding of metal con-
structions and  reinforced concrete;

zz Underwater inspections and expertise, site as-
sessment; 

zz Underwater filming including with Remotely 
Operated Vehicle (ROV);

zz Repair of flat gates, valves, pipeline replace-
ment; 

zz Repair of dismounting connections, repair and 
replacement of grids.

Other business areas:
zz Construction and reconstruction of HTS;

zz Surveying, hydrographic and cartography;

zz Dredging works.

HYDROREMONT-IG LTD. has implemented an Inte-
grated Management System and owns Certificate 
of Approval from the Lloyd’s Register Quality As-
surance for conformity with the Quality Manage-
ment System Standards BS EN ISO 9001 and owns 
Certificate of Approval from RINA for conformity 
with Occupational Health and Safety Management 
System standard BS OHSAS 18001 and Environ-
mental Management System standard ISO 14001.

Reference projects on the territory of NPP 
Kozloduy EAD:

• Inspection and joints’ repair of the double canal 
of Kozloduy Nuclear Power Plant;

• Kozloduy Nuclear Power Plant EAD - Cleaning of 
deposits on the supply channel IPS-1,2,3, ante-
chambers of IPS -1 and firth of the Kozloduy Nu-
clear Power Plant port;

• Work plan, implementation and installation of a 
lifting mechanism for 11th and 12th  low-pres-
sure channels at the start of Hot Channel 1;

• Underwater repair of the joints of the double 
channel of the Kozloduy Nuclear Power Plant;

• Cleaning of the antechamber of CPS-4;
• Manufacturing and installation of lifting mecha-

nisms for the 7th and the 9th floodgate of a 
bridge suburban facility near the Hot channel of 
the Kozloduy Power Plant.

Other projects include:

• Design and construction of deep-water dis-
charge installation for the discharge of the treat-
ed wastewaters of hotel complex on the cape 
Humata;

• Rehabilitation of the Breakwater of Port Varna – 
phase II;

• Repair and Reconstruction of the main water 
pipeline for water-supply to Asparuhovo and 
Galata, Varna;

• Preparation and moving of Dock 2 and prepara-
tion and mounting of new dock in the region of 
Shipyard Odessos- Varna;

• Underwater works at “Galata” platform and div-
ing inspections in regard to the annual surveys 
of Lloyd’s Register;

• Rehabilitation of the revetment of the water 
slope of dam wall Belmeken with tetrapodes, 
dam аrеа Chaira.

HYDROREMONT-IG Ltd. was founded in 1994 
and is leading company in the commercial diving 
services in Bulgaria. It has established itself as a 
performer of specialized underwater activities, 
building and reconstruction of hydrotechnical in-
stallations and engineering infrastructure.
The scope of the activities of HYDROREMONT-IG 
Ltd. is connected with the fields of engineering 
infrastructure, energetics (hydro-, thermo-, and 
nuclear- powered electric plants, dams facilities), 
water transport (ports, terminals, quays, piers), 
oil and gas field industry (oil and gas field offshore 
platforms) and irrigation systems (pump stations).
In addition, the company offers a multitude of ser-
vices for Port and coastal protection installations, 
like:
• Breakwater construction and rehabilitation, 

slipways construction and repair, installation of 
floating docks; 

• Survey, design and building of infrastructural 
sites in the coastal and shallow water zone, real 
condition assessment of the sea ports and the 
needs of repair, reconstruction and construction 
of new sections; 

• Real condition assessment of the river ports, 
coastal protection installations, bridges and the 
need of repair, reconstruction and construction 
of  new installations; 

• Deep-water outfall – pre-design surveys – 
geodesy, capture of the ground, underwater 
survey, measuring the depths of the passage 
area of the pipelines, geology and cartography, 
and more.

HYDROREMONT-IG Ltd. is clearly aware that devel-
opment and prosperity depend on the trust of cus-
tomers. We strive to develop not only a successful 
business, ensuring meeting the customer desires, 
but also we strive to develop socially responsible 
business. The company gives priority to customer 
satisfaction by providing quality service in compli-
ance with the rules on health and safety and envi-
ronmental protection.
To achieve the main objective, the management 
sets specific measurable tasks to be performed to 
ensure its achievement.
Hydroremont-IG Ltd. has 60 employees and is one 
of the leaders in the field of diving services in Bul-
garia.
The company has been awarded with Certificate of 
approval for service supplier carrying out in-water 
surveys of ships by the Lloyd’s Register of Shipping, 
Det Norske Veritas and Bulgarian Register of Ship-
ping. Since 2004 HYDROREMONT-IG LTD. is a mem-
ber of the Bulgarian Building and Construction 
Chamber and it is registered in the Central Profes-
sional Register of Builders of the Bulgarian Con-
struction Chamber in all groups of constructions. 
HYDROREMONT-IG LTD. is a member of many pro-
fessional organizations – Bulgarian Atomic Forum, 
British Bulgarian Chamber of Commerce, the Bul-
garian Chamber of Shipping, the Black Sea Coastal 
Association, the Bulgarian Yacht Harbour Associa-
tion and has plenty of awards from the competi-
tion “Zlaten otves”.

Contacts:

 South Industrial Area, Varna, Bulgaria

 +359 888 97 88 08

 +359 52 60 68 04

 +359 52 60 68 03

 office@hydroremont.com

 www.facebook.com/hydroremont/

To construct a future, it is necessary to dive deep
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БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО 
ДРУЖЕСТВО

Форма на управление:
Юридическо лице с нестопанска цел 

Адрес на управление: 
гр. София 1784, Бул. Цариградско шосе 72

Управителният съвет се състои от:
|y Председател
|y Двама Заместник - председатели

Председателите на териториалните клонове:
|y ТК Козлодуй 
|y ТК Пловдив 
|y ТК Варна  
|y Младежка асоциация 

Характер на дейността:
|| Неправителствена организация с идеална 
цел.

Основни сфери на дейност:
Българското ядрено дружество (БЯД) е органи-
зация с обществено полезна дей ност, чиято 
глав на цел е да съдейства за всестранното 
разви тие на науката, технологиите и практиката 
за безопасното използване на ядрената енер-
гия за мирни цели, като допринася за пости-
га нето на разбиране, обективно отно ше ние и 
добронамереност от страна на об щес тве ност та 
по въпросите на ядрената енергетика.

БЯД e основано на първи август 1991 година в 
София и е 23-ти редовен член на Европейското 
яд рено дружество (ЕNS) от 29.10.1991 г. Към 
момента членуват 300 души, които са от София 
и Териториален клон (ТК) Козлодуй, ТК Плов-
див, ТК Варна и Младежката асоциация (МА). 
Членовете от други селища или от чужбина са 
чле нове директно към София. Юридическите 
чле нове на БЯД са 12 организации. Младежката 
асоциация към БЯД (МА БЯД) е създадена 
на 26 юли 1999 г. Тя съществува в рамките на 
Дружеството и обхваща ядрените специалисти 
под 36-годишна възраст. 
БЯД е съучредител и юридически член на 
Българ ски Атомен Форум (БУЛАТОМ) от 2001. 

Дружеството концентрира своите усилия в 
след ните направления:

• Да насърчава разширяването на безопасното 
използване на достиженията на ядрената 
наука за благото на обществото;

• Да поддържа диалог с обществеността по 
въпро сите на ядрената наука и практика и да 
съдейства за повишаването на радио ло гич-
ната култура на населението;

• Да сътрудничи с държавни институции, сто-
пан ски предприятия и неправителствени ор-
га ни зации по въпросите на ядрената наука и 
практика чрез своя експертен потенциал. 

Мисията на Българското ядрено дружество е да:

• Осигурява форум за обмяна на знания и идеи 
за повишаване професионалната квали фи ка-
ция на своите членове за развитие на яд ре-
ната наука и технологии за безопасно изпол-
зва не на ядрената енергия за мирни цели;

• Допринася за постигане на обективно отно-
ше ние от страна на обществеността към 
изпол зването на ядрената енергия;

• Изисква най-отговорно отношение към 
безоп асността от страна на организации,  
които прилагат ядрените методи (оператора 
на АЕЦ, ДП РАО,  НЦРРЗ, радиологични лабо-
ра тории медицински и индустриални), както 
и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР); 

• Пледира за обективна оценка на достойн-
ства та и успехите на ядрената енергетика.

Българското ядрено дружество се стреми да 
направи достъпни за обществото знанията за 
приложението на ядрената наука и технологии 
в полза на повишаване качеството на живота:

• Чрез своите изяви да постигне доверие и под-
крепа към използването на ядрената енергия.

• Със своя експертен потенциал да работи в 
парт ньорство с обществото - държавни ин-
сти туции, стопански предприятия, непра ви-
тел ствени организации и други по въпро си те 
на ядрената наука и практика. 

Дейности на дружеството

Форуми на Българското Ядрено Дружество
Осигуряването на форуми, както експертни, 
така и за широката публика, за научно-прак ти-
чески обмен на информация в ядрената об ласт 
и радиоактивността на национално и между-
на род но ниво е основен приоритет в работата 
на БЯД. Многобройни са проявите, инициирани 
или проведени с участието на териториалните 
кло нове, Младежката асоциация и WiN-Бъл-
гария. Най-важното събитие на БЯД е ежегод-
на та международна конференция „Ядрената 
енергия за хората“ и Семинара по управление 
на качеството.

Форуми с широката общественост
Дружеството осъществява просветителска дей-
ност като провежда дискусии и кръгли маси, 
прес конференции с журналисти, пред ста ви те-
ли на неправителствени организации и граж-
да ни, представяния в печата, радиото и теле ви-
зия та.

Експертна дейност
Като една от висшите съвременни технологии, 
управлението на ядрените реактори изисква 
висока квалификация и професионализъм.
Българското ядрено дружество разполага със 
силен експертен потенциал в различните сек-
тори на мирното използване на ядрената енер-
гия. Дружеството е в състояние да под по мага, 
чрез научно-технически разработки и ста но-
ви ща, държавните институции при взема не на 
важни за страната решения в тази област.
Представяни са пред широката общественост 
ста новища, позиции и експертни оценки на 
прес кон ференции в Агенция Балкан, Агенция 
София-прес, телевизионни предавания на БНТ, 
„бТВ”, „7 дни”, „Европа”, по БНР, Дарик-радио, 
Инфо-радио и други.

Издателска дейност
ДОКЛАДИ НА БЯД (BgNS Transactions) е научно-
техническо списание, което се издава от май 
1996 г. В списанието се публикуват научни и 
при ложни статии, обзори, доклади от кон фе-
рен циите на БЯД и други. Авторите на пуб-
ли ка циите са наши и чуждестранни учени и 
екс перти. Списанието се разпространява в На-
ци он алната библиотека, в БАН за между на ро-
ден обмен, сред членове на БЯД и други.

Сътрудничество и международна дейност
БЯД оценява глобалността на въпросите, свър-
за ни с ядрената наука и ядрените технологии, 
с без опас ното използване на ядрената енергия 
и пред отвра тяването на риска. Дружеството 
из граж да и осъществява ползотворни делови 
от но шения с български и международни орга-
ни за ции и с национални ядрени дружества от 
други страни, чиято дейност е свързана с из пол-
зването на ядрената енергия за мирни це ли.
БЯД отговаря за средното образование за яд ре-
на енергия в браншовия съвет за елек три ческа 
мо бил ност на Министерството на обра зо ва ние-
то и науката. 

Контакти:

 гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 72 
ИЯИЯЕ-БАН, ЯНЕБ, етаж 4, стая 406 

 02 974 54 91

 secretariatе@bgns.bg

 www.bgns.bg 
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BULGARIAN NUCLEAR 
SOCIETY

Company governance:
Non-profit legal entity 

Headquarters: 
72 Tsarigradsko shose blvd., 1784 Sofia, Bulgaria

Managing Authority: 
|y President
|y Vice President
|y Vice President

Presidents of territorial Branches: 
|y Territorial Branch Plovdiv
|y Territorial Branch Varna
|y Territorial Branch Kozloduy
|y Young Generation Network

Activities profile:
|| Non-governmental organization.

Main areas of activity:
The Bulgarian Nuclear Society (BgNS) is a non-gov-
ernmental organization whose main purpose is to 
promote the comprehensive development of sci-
ence, technology and practice for the safe use of 
nuclear energy for peaceful purposes, contributing 
to the understanding, objective attitude and good-
will of the public opinion on nuclear energy and 
the use of radioactivity.

The society’s vision is:
zz To make available to the public knowledge 

about the application of nuclear science and 
technology for the benefit of improving the 
quality of life.

zz Through its performances to achieve trust and 
support in the use of nuclear energy.

zz With their expertise to work in partnership 
with the community - government institutions, 
businesses, NGOs and other matters of nuclear 
science and practice.

Activities
BgNS is member of the working group by the Min-
istry of Science and Education for the development 
of thematic areas in Operational Program Science 
and Education to be funded by the European Com-
mission during the next Program Period 2021-2027. 
BgNS is co-founder of the Energy Cyber Security 
Platform for Knowledge Management and Educa-
tion, together with other NGOs and Academic Or-
ganizations. 
BgNS established and currently coordinates Work-
ing Group for Knowledge Management of Nuclear 
Energy Life Cycle, with the participation of Ko-
zloduy NPP, SE Radioactive Waste, Bulgarian Nu-
clear Regulatory Agency and the Institute for Nu-
clear Research and Nuclear Energy of the Bulgarian 
Academy of Sciences. 
BgNS is responsible for the high school education 
on Nuclear Energy in the Branch Council for Elec-
tric Mobility of the Ministry of Education and Sci-
ences.

National collaboration
BgNS maintains good contacts with the Scientific 
and Technical Union of Power Engineers and the 
Union of Physicists in Bulgaria.
BgNS also has joint activities with WiN-Bulgaria, 
Kozloduy NPP, Industrial Cluster for Electric Mobil-
ity and many others, for maintaining a fruitful base 
for the development of nuclear science and indus-
try.
BgNS has collaboration agreements with , Industri-
al Cluster for Electric Mobility, National Committee 
of the World Energy Council and many other inter-
ested organizations.

International collaboration
BgNS assesses the global significance of the is-
sues related to the nuclear science and technolo-
gies, the safety use of nuclear energy and the risk 
protection. The society establishes and carries out 
fruitful relations with international organizations 
and foreign national nuclear societies involved in 
the peaceful use of nuclear energy.

Events
Providing forums as for scientists and experts for 
exchange of information in the nuclear field so for 
general public, is a key priority in the BgNS activi-
ties. The Annual BgNS International Conferences 
have been supported by the European Nuclear So-
ciety, Kozloduy NPP, and since 2002 by the Bulgari-
an Atomic Forum (Bulatom). The annual meeting of 
BgNS Young Generation Association is a traditional 
place for experience exchange and establishment 
of new contacts for the young nuclear specialists. 
Workshop on Management Systems (QMS) is held 
annually since 2002 in the Elena town for profes-
sionals in the nuclear business. Christmas and New 
Year meetings of BgNS members are held every 
December since 2007.
The society organizes also non-regular events, 
such as meetings with the youngsters and their 
teachers, competitions and hackathons on nuclear 
science and engineering. All activities are conduct-
ed with the active participation of the Young Gen-
eration Association of BgNS and WiN-Bulgaria.

BgNS was founded on August 1, 1991 in Sofia and 
is the 23rd regular member of the European Nucle-
ar Society, since 29.10.1991. The Society has two 
members in the High Scientific Council of ENS. It 
brings together experts and specialists who work 
in the nuclear field and in the application of nu-
clear methods - physicists, engineers, chemists, 
doctors and others. Up to now there are about 300 
people and 12 organizations that are members of 
Sofia Central Unit and Territorial Branch (TB) Ko-
zloduy, TB Plovdiv, TB Varna and Young Generation 
Network (YGN). Members from other cities or from 
abroad are members directly to Sofia Central Unit.
BgNS is the co-founder and a legal member of the 
Bulgarian Nuclear Forum (BULATOM) since 2001.

The society concentrates its efforts in the follow-
ing:

• To encourage the expansion of the safe use of 
nuclear science for the benefit of society;

• To maintain a dialogue with the public on the is-
sues of nuclear science and practice, and to pro-
mote the radiological culture of the population;

• To cooperate with state institutions, business 
enterprises and non-governmental organiza-
tions on nuclear science and practice through its 
expert potential. 

The mission of BgNS is:

• Provide a forum for exchange of knowledge and 
ideas to enhance the professional qualifications 
of its members for the development of nuclear 
science and technology for the safe use of nu-
clear energy for peaceful purposes;

• Contributes to achieving the objective attitude 
of the public towards the use of nuclear energy;

• Requires the most responsible attitude towards 
safety by organizations implementing nuclear 
methods (NPP operator, SE RAW, NCRRP, radio-
logical laboratories medical and industrial) and 
by the Nuclear Regulatory Agency (NRA);

• Pleads for objective assessment of the merits of 
nuclear power as an energy source whose use 
does not increase the harmful carbon emissions.

The Bulgarian Nuclear Society has strong expert 
potential in the different sectors of the peaceful 
use of nuclear power. The Society is capable of 
providing support through scientific and technical 
works and statements to the governmental insti-
tutions during the processes of taking of decisions 
in this area, which are important for the country. 
Statements, positions and expert assessments 
have been presented to the public at large in press 
conferences, TV and radio broadcasts. 
The Society actively participates in public hearings 
regarding nuclear facilities in Bulgaria and abroad. 
BgNS timely releases its positions and expert eval-
uations on important strategic documents like the 
National Energy Strategy and the Integrated Na-
tional Plan for Energy and Climate of Republic of 
Bulgaria.

Contacts:

 72 Tsarigradsko shose blvd., 
1784 Sofia, Bulgaria

 +359 2 974 54 91

 secretariatе@bgns.bg

 www.bgns.bg
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Сдружение „Жените в ядрената 
индустрия - България”

Форма на управление:
Юридическо лице с обществена полза

Адрес на управление: 
гр. Козлодуй 3320, Дом на енергетика, 
ул. „Христо Ботев“ № 4

Представители: 
Илинка Живкова – Председател
Елена Павлова-Иванова – Орг.секретар
Председатели на териториални секции: 
Пеца Василева – гр. Белене
Наташа Иванова – гр. Варна
Катя Минкова – гр. Козлодуй
Маринела Илиева – гр. София

Характер на дейността:
|| Сдружение с обществена полза.

Основни сфери на дейност:
Сдружение „Жените в ядрената индустрия 
- Бъл гария” е доброволна, професионално 
-творческа организация, обединяваща физи-
чес ки лица, които работят или имат интереси 
в областта на образованието, науката, техно-
ло гиите и практиката на използването на яд ре-
ната енергия и приложението на радиа цията за 
мирни цели.

WiN - България е създадена през 1996 като 
член на WiN Global - световната организация 
на жените в ядрената индустрия - в състава на 
Българското Ядрено Дружество. През 2007 г. 
е учредено юридическото лице Сдружение 
„Жените в ядрената индустрия - България”, 
което през 2009 г. става член на Булатом.
Сдружението наброява над 100 човека членски 
състав - химици, физици, медицински фи зи ци и 
ну клеарна медицина, радиохимици, педа го зи, 
IT-специалисти, представители на ре гу ла тор-
ния орган, научни работници, спе ци али сти по 
сис теми за управление на качеството, специ-
али сти по аварийна готовност на ядрени обек-
ти, управление на човешките ресурси.
Към Сдружението е учредена младежка секция 
от средношколци.

Основни цели на Сдружението са:

• Да обединява усилията на професионалисти, 
работещи в областта на използване на ядре-
ната енергия и приложението на радиацията, 
в производството, науката, образованието, 
меди цината;

• Да съдейства за обективна информираност 
на на селението и по-специално на женската 
и мла дежка аудитория относно ядрена енер-
ге тика и радиа ционна защита, контрола, опаз-
ва нето и възста новяването на околната сре да;

• Да насочва, координира и мотивира подраст-
ва щите за устойчиво усвояване на ядрените 
тех нологии и тяхното използване в полза на 
обществото;

• Да разпространява постижения на ядрените 
технологии в системата на образованието, 
подготовката и мотивацията на кадри;

• Да популяризира развитието на ядрените 
техно логии в България и професионалните 
успехи на своите членове;

• Да прилага експертизата на своите членове 
за изготвяне на прогнози, становища, оценки 
и препоръки за обединяване и свързване на 
производството, науката, добрите практики, 
международния опит с младите хора.

Сдружението развива своята дейност чрез:

• Организиране и участие в научно-технически 
конкурси и конференции на национално 
ниво;

• Участие в национални и международни про-
ек ти, кръгли маси;

• Участие в международни конференции в 
България и чужбина – Булатом, БЯД, WiN 
Global.

За постигането на своите цели ние:

• организираме и съдействаме при про веж-
да нето на обществени дискусии, семинари, 
кон фе рен ции и образователни курсове, из-
лож би, ученически състезания;

• популяризираме дейностите на Сдружението 
и постиженията на своите членове чрез ре ги-
он ал ните и национални медии и интернет 
пространството;

• сътрудничим активно и устойчиво с уни вер-
си тети, висши и средни училища, научни ин-
сти тути, фирми, обществени организации, 
мест ната власт, издателства, редакции на пе-
ри одични издания;

• поддържаме непрекъснат обмен на ин фор-
ма ция с централата на WiN Global и нейните 
национални групи;

• връчваме награди и стипендии от името на 
„Жените в ядрената индустрия – България“;

• включваме се в местни и национални со ци-
ал  ни събития, благотворителни иници ати ви, 
спортни празници и състезания.

Партньори на Сдружението са:

• Всички членове на Булатом;

• Университети, Висши и средни учебни 
заведения;

• Българска Академия на Науките и научни 
институти;

• Обществени сдружения;

• Органите на местно самоуправление;

• Издатели и медии.

Контакти:
 гр. Козлодуй 3320, Дом на енергетика,  

ул. „Христо Ботев“ № 4

 win-Bulgaria@abv.bg

 www.win-bulgaria.org

Сдружението извършва научно – информационна и  
организаторска дейност, при широко обществено участие
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Women in Nuclear – Bulgaria

Company governance:
Public benefit legal Entity

Headquarters: 
House of Culture 
4 Hristo Botev str. 
Kozloduy, Bulgaria

Managing Authority: 
Ilinka Jivkova – President
Elena Ivanova – Secretary
Chairwomen in Regional Area Branches: 
Petsa Vasileva – Belene
Natasha Ivanova – Varna
Katya Minkova – Kozloduy
Marinela Ilieva – Sofia

Activities profile:
|| Non-governmental organization.

Main areas of activities:
Association “Women in Nuclear – Bulgaria” is a 
voluntary professional organization which incorpo-
rates people working in or interested in the field of 
education, science, technology and use of nuclear 
energy or use of radiation for peaceful purposes 
and  for public benefit.

WiN - Bulgaria performs its activity through:

• Organization and participation in scientific and 
technical  national competitions and confer-
ences;

• Participation in national, international projects, 
round tables;

• Participation in international conferences at na-
tional and international level – Bulatom, BNS, 
WiN Global.

To achieve our goals we:

• organize and  assist in realization of discussions 
with wide public participation, conferences, 
educational courses, exhibitions, competitions;

• promote the activities of the Association and 
the achievements of its members through the 
regional and national media and the Internet 
space;

• cooperate actively and sustainably with univer-
sities, higher educational institutions secondary 
schools, scientific institutes, companies, public 
associations, local authorities, publishers, me-
dia;

• keep continuous information exchange with 
WiN Global headquarters and its national chap-
ters;

• give awards and scholarships on behalf of 
“Women in the nuclear – Bulgaria”;

• include local and national social events, charity 
initiatives, sports holidays and competitions

Our partners:

• All Bulatom members;

• Universities, higher educational institutions 
secondary schools;

• Bulgarian Academy of science and scientific 
institutes;

• Public associations;

• Local authorities;

• Publishers, media.

WiN Bulgaria is established as a member of WiN 
Global organization in 1996. In 2007 “Women in 
Nuclear – Bulgaria” is registered as a legal entity 
and in 2009 it become  member of BULATOM.
The association includes over 100 members – 
chemists, physicists, medical physicists and nu-
clear medicine, radiochemists, teachers , IT spe-
cialists, representatives of Bulgarian regulatory 
authority, scientists, quality control management 
systems specialists, nuclear emergency specialists, 
human resources management, etc.
The Association has a youth section. 

The main goals of the association are:

• To unite the efforts of professionals working in 
the field of use of nuclear energy and the appli-
cation of radiation, in production, science, edu-
cation, medicine;

• To contribute to objective awareness of the 
population and in particular female and young 
audiences about nuclear energy and radiation 
protection, control, protection and environment 
restoration;

• To guide, coordinate and motivate adolescents 
to a sustainable knowledge acquisition on nu-
clear technologies and their use for the society’s 
benefit;

• To propagate the achievements of the nuclear 
technologies in the education and personnel ‘s 
training system;

• To promote the progress of nuclear technologies 
in Bulgaria and the professional achievements of 
its members;

• To apply the expertise of its members in prepa-
ration of forecasts, opinions, assessments and 
recommendations in order  to bridgе science, 
production, good practices, international expe-
rience, with young people.

Contacts:

 House of Culture, 4 Hristo Botev str. 
Kozloduy, Bulgaria

 win-Bulgaria@abv.bg

 www.win-bulgaria.org

Our Association carries out scientific, information and organization 
activities with wide public participation
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ФЕДЕРАЦИЯ „АТОМНА 
ЕНЕРГЕТИКА” - КТ „ПОДКРЕПА”

Форма на управление:
Синдикална организация

Адрес на управление: 
гр. Козлодуй 3320 , Дом на Енергетика

Управителен орган: 
Федеративен съвет

Характер на дейността:
|| Доброволно обединение на синдикални ор-
га ни за ции за защита на трудовите, про фе си-
он ал ни и социални интереси на работещите 
в дру жест вата от атомния енергиен сектор.

Федерация „Атомна Енергетика” е синдикална 
организация с нестопанска цел, част от КТ 
„Подкрепа”.

Федерация „Атомна Енергетика” е учредена 
на Конфедеративен съвет на КТ „Подкрепа” 
през 2004 г. като доброволно обединение на 
син дикални организации за защита на тру до-
вите, професионални и социални инте ре си на 
работещите в дружествата от атом ния енер-
гиен сектор. Федерация „Атомна Енер ге ти ка” е 
колективен член в Булатом от 2015 г. 

Федерацията обединява представители на 
работници и служители от:

• Производството на електроенергия;

• Ремонта и поддържането на енергийни 
съоръ жения;

• Събиране и съхранение на радиоактивни 
отпадъци.

Ръководен орган на Федерацията в рамките на 
мандата е федеративен съвет. В неговият със-
тав влизат: председател, заместник пред се да-
тел, федеративни съветници.

На национално ниво Федерацията участва във 
всички форуми на браншово ниво, Мини стер-
ство на енергетиката, БЕХ, МТСП и ра бо то да-
тел ските организации. 

На международно ниво е член на IndustriAll 
European Trade Union  и на European trade Union 
Confederation / ETUC/.

Енергетиката е една от ключовите сфери на 
българската икономика, където решенията и 
действията днес са в основата на устойчивия 
икономически растеж утре. 

Всеки един български енергетик заслужава все-
общо уважение, защото с труда си до при нася за 
бъдещото обществено благо ден ствие. 

Енергетиката е отрасъл, пред който стоят най-
големите предизвикателства, за справянето с 
които са необходими съвместни усилия и спо-
делена отговорност. Атомната енергетика има 
специално място в сектора, неоспорим флаг-
ман, осигуряващ икономически ефективно и 
екологично чисто производство на електро-
енергия. 

Федерация „Атомна енергетика” участва ак-
тив но в системата за социален диалог на наци-
о на лно и международно ниво, къ де то от стоява 
интересите на българската енерге тика.

Вярваме, че чрез системен диалог и сътруд-
ни чество намираме устойчиви решения за 
гаран тиране на енергийната сигурност на 
българските граждани. 

Цели и дългосрочни планове:

• Устойчива Атомна енергетика чрез прилагане 
на справедлива политика, ориентирана към 
осигуряване на заетост, достойни доходи и 
качество на живот;

• Ефективен и активен социален диалог в отра-
съл Енергетика, защита правата на работ ното 
място, колективно договаряне в отрасъла;

• Разширяване на многостранните взаимо-
от но ше ния и контакти с партньори от други 
стра ни, включване в повече проекти и 
програми;

• Разширяване участието на Федерацията в 
тематични срещи и пресконференции, орга-
ни зирани от КТ”Подкрепа”, други социални 
парт ньори и в заинтересованите структури 
на отрасъл Енергетика, както и в съвместни 
прояви с работодателите.

Контакти:
 гр. Козлодуй 3320, Дом на Енергетика

 PAE@npp.bg
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ATOMIC ENERGY FEDERATION 
 - Confederation of Labour (CL) Podkrepa Trade Union

Company governance:
Trade union organization

Headquarters: 
House of Culture, 3320 Kozloduy, Bulgaria

Managing authority: 
Federal Council

Main business areas:
|| Voluntary association of trade union 
organizations protecting the labour, 
professional and social interests of employees 
of the companies in the nuclear energy sector.

Objectives and long-term plans:

• Sustainable Nuclear Energy through applying 
fair policy oriented towards employment, de-
cent income and quality of life;

• Effective and active social dialogue in the energy 
sector, protection of workplace rights, collective 
bargaining in the industry;

• Expanding the multilateral relations and con-
tacts with partners from other countries, in-
volvement in more projects and programs;

• Expanding the participation of the Federation 
in topical meetings and press conferences orga-
nized by CL Podkrepa, other social partners also 
in the interested structural units of the Energy 
sector, as well as in joint events with employers.

Energy is one of the key areas of the Bulgarian 
economy, where decisions and actions taken today 
lay at the foot of the sustainable economic growth 
tomorrow. 

Every Bulgarian energy sector employee deserves 
universal respect because  with their work they 
contribute to the future well-being of the society. 

Energy is the industry that faces the greatest chal-
lenges that require joint efforts and shared respon-
sibility. Nuclear energy has a special place in the 
sector, it holds indisputably the flagship by pro-
viding cost-effective and environmentally friendly 
electricity generation. 

The Atomic Energy Federation actively partici-
pates in the system of social dialogue at national 
and international level, where it defends the inter-
ests of the Bulgarian energy.

We believe that through systematic dialogue and 
cooperation, we find sustainable solutions to en-
sure the energy security of the Bulgarian citizens. 

The Atomic Energy Federation is a non-profit 
trade union organization, part of the CL Podkrepa 
Trade Union.

The Atomic Energy Federation was established at 
the Confederative Council of CL Podkrepa in 2004, 
as a voluntary association of trade union organi-
zations for protection of the labour, professional 
and social interests of employees of the companies 
in the nuclear energy sector. 

Atomic Energy Federation has been a collective 
member of Bulatom since 2015. 

The Federation brings together employees’ repre-
sentatives from:

• Electricity generation;

• Repair and maintenance of energy facilities;

• Collection and storage of radioactive waste.

The Federal Council within its mandate is the  man-
aging body of the Federation. Its members include: 
A Chairman, a Deputy Chairman, federal council-
lors.

At national  level, the Federation participates in all 
forums held at the industry level by the Ministry of 
Energy, Bulgarian Energy Holding (BEH), Ministry 
of Labour and Social Policy (MSLP) and employers’ 
organizations. 
At international level, it is a member of the In-
dustriAll European Trade Union and the European 
Trade Union Confederation / ETUC /.

Contacts:

 House of Culture, 3320 Kozloduy, Bulgaria

 PAE@npp.bg
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Фондация „Евгений Балабанов“ 
Evgenii Balabanov Foundation

Форма на управление:
Юридическо лице с нестопанска цел

Адрес на управление: 
град София, ул. „Банат” №34, ап.18

Представители: 
Татяна Балабанова – Председател

Характер на дейността:
|| Фондация с обществена полза.

Form of governance:
Nonprofit organization

Headquarters: 
34 Banat Str., App. 18, Sofia, Bulgaria

Representatives: 
Tatyana Balabanova – Chairman

Activities profile:
|| Public benefit foundation.

Фондация „Евгений Балабанов“ е основана 
през 2003 г. съгласно изискванията на ЗЮЛНСЦ 
и осъществява дейността си в съот вет ствие 
с българското и международното зако но да-
телство, в сътрудничество с български и чуж-
де странни, държавни и частни организации с 
подобни цели. 

Фондацията е член на Булатом от 2003 г.

Целите на Фондация „Евгений Балабанов“ са: 

• Да подпомага висшите учебни заведения на 
територията на Република България подгот-
вящи кадри в областта на енергетиката;

• Да подпомага и обучава граждани и граж-
дан ски организации извършващи дейности 
свър зани с повишаване на квалификацията 
на кадри, научните изследвания и образо ва-
ние то в областта на енергетиката;

• Да поддържа връзка и сътрудничи със срод-
ни организации от Балканския регион и 
Европа;

• Учредява и предоставя стипендии, за студен-
ти и аспиранти в областта на енергетиката.

Основни дейности на Фондацията през послед-
ните години включват: 

• Учредяването и ежегодно предоставяне на 
сти пендии за студенти от Техническия Уни-
вер ситет в катедра Топло- и ядрена енер ге-
тика с помощта на фирми от ядрения сек тор 
и Булатом.

• Цялостно обновяване на лаборатория за 
ком пю търно симулиране на процеси в АЕЦ  
на Техническия Университет.

• Основен ремонт на зала 2406 към Катедра 
Топло- и ядрена енергетика в Блок 2 на 
Техническия Университет.

Контакти:
 Бул. Черни връх №107 

Град София 1407

 Жечко Балабанов

 0888 81 08 67

 02 816 74 46

 j_balabanov@yahoo.com

Contacts:
 107 Cherni Vrah Blvd., 

1407 Sofia, Bulgaria

 Jetchko Balabanov

 +359 888 81 08 67

 +359 2 816 74 46

 j_balabanov@yahoo.com

The Evgenii Balabanov Foundation was founded in 
2003 in accordance with the requirements of the 
Law on Non-profit Organizations and carries out 
its activity in accordance with Bulgarian and inter-
national legislation, in cooperation with Bulgarian 
and foreign, state and private organizations for 
similar purposes.

The Foundation is a member of Bulatom since 
2003 .

The objectives of the Evgenii Balabanov Founda-
tion are:

• To support higher education institutions in the 
territory of the Republic of Bulgaria with train-
ing personnel in the field of energy;

• To support and train citizens and civic organiza-
tions engaged in activities related to the devel-
opment of personnel, research and education in 
the field of energy;

• Liaise with and cooperate with similar organiza-
tions in the Balkan region and Europe;

• Establishes and provides scholarships for under-
graduate and graduate students in the field of 
energy.

Main activities of the Foundation during the last 
years include:

• Establishing and annually providing scholarships 
for students from the Technical University in the 
Department of Heat and Nuclear Energy with 
the help of companies from the nuclear sector 
and Bulatom.

• Complete renovation of the laboratory for com-
puter simulation of processes at NPP Technical 
University.

• Overhaul of Hall 2406 of the Department of 
Heat and Nuclear Power Engineering in Block 2 
of the Technical University.
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Институт за ядрени изследвания 
и ядрена енергетика към БАН

Форма на управление:
Самостоятелно постоянно научно звено на БАН 
със статут на юридическо лице на бюджетна 
из дръж ка

Адрес на управление: 
гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 72

Ръководни органи: 
|y Общо събрание на учените
|y Научен съвет
|y Директор

Основни сфери на дейност:
Предмет на дейност на ИЯИЯЕ-БАН са фун да-
мен тал ни (теоретични и експе ри мен тал ни), на-
уч но-приложни и технологични изследвания, 
кон султантска и експертна дейност, както и 
под го товка на висококвалифицирани специ-
алис ти в следните тематични направления: 
|| Ядрена физика;
|| Неутронна и реакторна физика и ядрена 
енергетика;
|| Ядрени методи, радиохимия и 
радиоекология;
|| Физика на високите енергии и астрофизика 
на частиците;
|| Теоретична и математическа физика.

Други сфери на дейност:
zz Лицензиран Учебен Център за специали зи-

рано обучение и издаване на удостоверения 
за правоспособност за дейности с източници 
на йонизиращи лъчения; 

zz Разработване и изработване на апаратура 
за ядрено-физични изследвания, вакуумна 
апа ратура и отделни нейни елементи и 
ком поненти, необходими на институтите 
(ОИЯИ–Русия и ЦЕРН–Швейцария) за научно 
из следователската им дейност в областта 
на физиката.

ИЯИЯЕ-БАН е основан през 1972 г., като е насле-
дил основната част от дейностите на бив шия 
Физически институт с Атомна научно-екс пе-
риментална база. Новият институт, наред с 
на уч ните изследвания, пое важни функции 
свър зани с научната поддръжка на атомната 
елек троцентрала в Козлодуй. 
ИЯИЯЕ-БАН е съучредител и юридически член 
на Булатом от 2001 г.

Основна цел на ИЯИЯЕ-БАН е да удовлетворява 
необходимостта на обществото за развитие и 
поддър жане на знания и умения с цел разра-
бот ване на приложни методи и изследвания в 
об ластта на ядрените технологии, медицината 
и индустрията. 

Друга основна цел е осигуряването на достъп 
на българската академична и индустриална 
общност до световните достижения в 
областта на ядрената енергетика и ядрените и 
радиационни технологии, както и подпомагане 
на различни ведомства с експертизи и анализи.
Освен тясното сътрудничество с АЕЦ 
„Козлодуй“ и Държавно предприятие „Радио-
актив ни отпадъци“, оперативната дейност по 
дози метричен контрол и работа с йонизиращи 
лъче ния, следва да се отбележи, че в инсти ту-
та се изгражда циклотронен център за про из-
вод ство на радиофармацевтици за диагностика 
и съвременно лечение на социално значими 
заболявания.
В края на 2019 г. общият брой служители в 
ИЯИЯЕ-БАН е 220, от които около 170 са научен 
и по мощно-научен персонал, а останалите слу-
жи тели са заети с административни и об що ин-
ститутски дейности. Работните езици, кои то се 
използват на професионално ниво, са ан глийски, 
руски, немски, италиански, френски и др.

Традиционни за ИЯИЯЕ-БАН са следните научни 
направления:

• Експериментална ядрена физика, физика на 
ядрените реакции, структура на атомните 
ядра, космични лъчи и гама-астрофизика при 
свръхвисоки енергии.

• Реакции и сеченията им при взаимодействия 
с неутрони, физика на деленето.

• Реакторна физика, ядрена енергетика, опти-
ми зация и безопасност на ядрените реак то ри.

• Дозиметрия и радиационна безопасност.

• Наблюдение и контрол на околната среда, 
радиоекология.

• Радиохимия, анализ на материали, развитие 
и производство на радиоактивни препарати.

• Ядрени и неутронни методи за изследване 
на материали, производство на ядрени при-
бо ри.

• Физика на високите енергии.

• Теория на елементарните частици, теория на 
стру ните, теория на ядрото и квантови явле ния.

През 2005 г. в ИЯИЯЕ-БАН е разработена и вне-
дре на Интегрирана система за управление 
(ИСУ) на качеството и околната среда, съот вет-
ства ща на стандартите ISO 9001 и ISO 14001, а 
през 2017 г. ИСУ на ИЯИЯЕ-БАН беше успешно 
сер тифицирана според актуалните версии на 
стан дартите за управление на качеството и 
окол ната среда БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN 
ISO 14001:2015.

ИЯИЯЕ-БАН е утвърден комплексен научен цен-
тър в Република България за научни и при лож-
ни изследвания, получили  високо между на-
род но признание, и за квалификация на кадри 
в областта на ядрената физика и технологии.

Дългогодишни контакти се поддържат с воде-
щи между народни научни центрове: ОИЯИ 
(Русия), ЦЕРН (Швейцария), водещи научни 
орга ни за ции във Франция, Италия и Германия.

ИЯИЯЕ поддържа традиционно следните об-
що на ционални и оперативни дейности:

• Научно осигуряване на ядрената енергетика, 
изследвания и експертизи за ядрена безоп-
ас ност на АЕЦ, мониторинг на далечните 
пре но си на радиоактивни и химични замър-
си те ли и мониторинг на околната среда, ан-
али зи на радиоактивни материали от не ле га-
лен произход и др. 

• Провеждане на „Стрес тестове“, като целе-
на сочена преоценка на запасите по без о-
пас ност на съоръженията на „АЕЦ Коз ло дуй“ 
ЕАД при екстремни външни въздействия, 
кои то водят до тежка авария.

• Участие в мащабни европейски проекти (по 
програмата EURATOM на ЕК), насочени към 
по вишаване на безопасността на ядрените 
ре актори и запазване и увеличаване на зна-
нията в областта като: SARNET2, NURISP, 
NURESAFE, CESAM, CORONA2, както и участие 
в други значими проекти като Danube WATER 
integrated management, ACTRIS, MAGIC и 
други по 7РП и РП „ХОРИЗОНТ 2020“.

Последни достижения:

• ИЯИЯЕ-БАН участва в 6 от 9-те нови изсле-
до ва телски инфраструктури в Национ ал ната 
път на карта 2017 г. - 2023 г. (Националния ци-
кло тронен център, ITER (EUROFUSION), ОИЯИ, 
HL-LHC CERN, CTA/MAGIC и ACTRIS). 

• През 2019 г. са регистрирани три патента на 
ИЯИЯЕ-БАН: преносим радиометър за гама и 
неутронно лъчение, газопроточен кри ос тат, 
мно гофункционално регистриращо ус трой-
ство на електрически импулси.

• През 2019 ИЯИЯЕ-БАН завърши успешно из-
граж дането на изследователската струк ту-
ра при участието си в ОП „Наука и об ра зо-
ва ние за интелигентен растеж“ по про ект: 
Из граждане и развитие на Център за ком-
пе тентност „Квантова комуникация, ин те ли-
ген тни системи за сигурност и уп ра вле ние на 
риска“.

Контакти:
 София 1784, бул. Цариградско шосе №72

 доц. д-р Лъчезар Георгиев

 02 979 55 50

 02 975 36 19

 inrne@inrne.bas.bg

 www.inrne.bas.bg

Висококачествени научни изследвания и иновации  
за изпълнение на важни национални програми
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Institute for Nuclear Research 
and Nuclear Energy - BAS

Company governance:
Independent permanent scientific unit of BAS with 
the status of a legal entity on budget support. 

Headquarters: 
72 Tzarigradsko Chaussee Blvd., 
1784 Sofia, Bulgaria

Managing authority: 
|y General Assembly of Scientists
|y Scientific Council
|y Director

Main business areas:
The subjects of activity of INRNE-BAS are funda-
mental (theoretical and experimental), applied and 
technological researches; consulting and expert 
activity; training of highly qualified specialists in 
the following thematic areas:

|| Nuclear physics;

|| Neutron and reactor physics and nuclear power;

|| Nuclear methods, radiochemistry and radio-
ecology;

|| High energy physics and particle astrophysics;

|| Theoretical and mathematical physics.

Other business areas:
zz Centre for Specialized Training licensed to carry 

out specialized training and to issue certificates 
of competence for activities with sources of 
ionizing radiation; 

zz Developing and producing equipment for nu-
clear-physical research, vacuum apparatus and 
its individual elements and components nec-
essary of the institutes (JINR-Russia and CERN-
Switzerland) for their research activities in the 
field of physics.

In 2005, an Integrated Quality and Environmental 
Management System (IQEMS) compliant with 
the standards ISO 9001 and ISO 14001 was 
developed and implemented at INRNE-BAS, and 
in 2017 the IQEMS of INRNE-BAS was successfully 
certified according to the requirements of the 
current versions of the standards for quality 
and environmental management BDS EN ISO 
9001:2015 and BDS EN ISO 14001:2015.

INRNE-BAS is an established complex scientific 
cen ter in the Republic of Bulgaria for scientific 
and applied research, which has received high 
inter national recognition, and for qualification 
of specialists in the field of nuclear physics and 
technology.

Long-term contacts are maintained with leading 
international scientific centers: JINR (Russia), CERN 
(Switzerland), leading scientific organizations in 
France, Italy and Germany. 

INRNE-BAS traditionally maintains the following 
nationwide and operational activities: 

• Scientific support for the nuclear energy, re-
search and expertise on nuclear safety of NPPs, 
monitoring of long-range transfers of radioac-
tive and chemical pollutants and environmental 
monitoring, analyzes of radioactive materials of 
illegal origin, etc.;

• Conducting “Stress Tests”, as targeted reassess-
ment of the safety margins of Kozloduy NPP fa-
cilities in case of extreme external impacts lead-
ing to a severe accident;

• Participation in large-scale European projects 
(under the EURATOM program of the EC) aimed 
at improving the safety of nuclear reactors and 
maintaining and enhancing knowledge in the 
field, such as: SARNET2, NURISP, NURESAFE, 
CESAM, CORONA2, and participation in other 
major projects – Danube WATER integrated 
management, ACTRIS, MAGIC and others under 
FP7 and FP Horizon 2020.

Recent achievements:

• INRNE-BAS participates in 6 of the 9 new 
research infrastructures in the 2017 National 
Roadmap (National Cyclotron Center, ITER 
(EUROFUSION), JINR, HL-LHC CERN, CTA/MAGIC 
and ACTRIS).

• In 2019, three patents of INRNE-BAS were reg-
istered: a portable gamma and neutron radia-
tion radiometer, a gas-flowing cryostat and a 
multifunctional recording device for electrical 
impulses.

• In 2019, INRNE-BAS successfully completed the 
construction of the research structure when 
participating in OP “Science and Education for 
Intelligent Growth” under the project: Establish-
ment and Development of Competence Center 
“Quantum Communication, Intelligent Security 
Systems and Risk Management”.

INRNE-BAS was founded in 1972, inheriting most 
of the activities of the former Institute of Physics 
with Atomic Scientific-Experimental Base. The new 
Institute, along with research activities, has taken 
on important functions related to the scientific 
support of the nuclear power plant in Kozloduy.
INRNE-BAS is a co-founder and has been a legal 
member of Bulatom since 2001.

The main goal of INRNE-BAS is to satisfy the 
society needs for development and maintenance 
of knowledge and skills in order to develop applied 
methods and research in the field of nuclear 
technology, medicine and industry. 

Another major objective is to provide the Bulgarian 
academic and industrial community with access 
to the world’s achievements in the field of nuclear 
energy and nuclear and radiation technologies, as 
well as to support various authorities with exper-
tise and analysis.
In addition to the close cooperation with Kozloduy 
NPP and the State Enterprise “Radioactive Waste”, 
the operational activity of dosimetric control and 
work with ionizing radiation, it should be noted 
that the Institute is constructing a cyclotron center 
for the production of radiopharmaceuticals for di-
agnostics and modern treatment of social signifi-
cant diseases.
At the end of 2019 the total number of employees 
at INRNE-BAS is 220, of which around 170 are sci-
entific and support staff, and the rest are adminis-
trative and general-institutional staff. The working 
languages used at professional level are English, 
Russian, German, Italian, French, etc.

The following scientific areas are traditional for 
INRNE-BAS:

• Experimental nuclear physics and physics of nu-
clear reactions, structure of atomic nuclei, cos-
mic rays and gamma-astrophysics at ultra-high 
energies.

• Reactions and their cross sections when inter-
acting with neutrons, nuclear fission.

• Reactor physics, nuclear power, optimization 
and safety of nuclear reactors.

• Dosimetry and radiation safety.

• Environmental monitoring and control, radioec-
ology.

• Radiochemistry, material analysis, development 
and production of radioactive preparations.

• Nuclear and neutron methods for materials re-
search, production of nuclear instruments.

• High energy physics.

• Particle theory, string theory, theory of the nu-
cleus and quantum phenomena.

Contacts:

 72 Tzarigradsko Chaussee Blvd., 
1784 Sofia, Bulgaria

 Director Assoc. Prof. Lachezar Georgiev, PhD

 +359 2 979 55 50

 +359 2 975 36 19

 inrne@inrne.bas.bg

 www.inrne.bas.bg

High-quality scientific research and innovations 
to implement important national programs
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Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“

Форма на управление:
Държавен университет

Представители: 
Проф. д-р Румен Младенов

Профил на услугите:
|| Образователни институции.

Основни сфери на дейност:
zz Висше образование;

zz Научноизследователска дейност, експер ти-
зи, специализирани и поддържащи обуче-
ния.

Мисия: 
Мисията на ПУ „Паисий Хилендарски“ e да оси-
гурява обща и професионална под го тов ка на 
специалисти в различни научни направ ле ния 
на европейско равнище, способни на гъв ка ви 
интердисциплинарни решения в своята про фе-
сионална прак тика, отговарящи на пре диз ви-
кателствата на съвременния свят.
ПУ „Паисий Хилендарски“ определя своя 
акаде мичен профил в широк спектър от специ-
ал ности и форми на обучение в областта на 
нау ките за природата, човека, обществото, кул-
ту рата и технологиите.

С Указ № 264 на Президиума на Народното 
събрание от 1 юли 1961 г. в Пловдив се открива 
Висш педагогически институт по природо-мате-
ма тически дисциплини за подготовка на учи-
тели по математика, физика, химия и биоло гия. 
През 1970 г. за първи път в структурата на 
Института се обособяват факултети – Факул-
тет по математикa и Природонаучен факултет. 
На 12 януари 1972 г. излиза Указ №24 на 
Държавния съвет, според който ВПИ се преоб-
ра зува в Пловдивски университет. През 1974 г. 
се открива самостоятелен Физически факултет, 
а през 1975 г. е открит първият в страната 
Факултет за обществени професии, по-късно 
Факултет за квалификация и преквалификация 
на кадри. През 1984 г. е открит Педагогическият 
факултет и филологическите специалности се 
прехвърлят в него. 
През 1990–1991 г. се отделят като самостоя-
тел ни звена Филологическият, Химическият и 
Биоло гическият факултет, а през следващите 
години се откриват Юридическият факултет 
(1992) и Факултетът по икономически и соци-
ални науки (1994). Преди това, през 1989 г., 
към Пловдивския университет са интегрирани 
полу висшите институти в градовете Смолян, 
Кърджали, Пазарджик и Бургас, както и Инсти-
ту тът за усъвършенстване на учи те ли в Стара 
Загора. Така Пловдивският уни вер ситет се 
утвърждава като най-голямото извън сто лич но 
висше училище.

Съвместната активна работа между Физическия 
факултет на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“ и Техническия колеж – Смолян 
към Университета, както и общите им цели и 
доб рите постигнати резултати, водят до ево-
люиране на двете структури, като с Постано-
вле ние №179 на МС от 21.08.2017 г., те се пре-
об разуват във Физико-технологичен факул тет .

Новия факултет продължава добрите традиции 
и практики в обучението на студенти в науч ни 
направления 1.3, 4.1, 5.1, 5.2 и 5.3. Завършилите 
сту денти се реализират успешно като инже-
не ри и специалисти в областта на физи ка та, 
елек трониката, комуни кациите, лазер ни те 
тех но ло гии, ядрено физичните мето ди, поли-
мер ните материали, машинното инже нер ство, 
елек тротехниката, електрониката и авто ма ти-
ка та, комуникационната и компю тър на тех ни ка 
и енергетиката.

За осъществяване на мисията си ПУ „Паисий 
Хилендарски“ разчита на тясно партньорство 
с дър жавата, с български и чуждестранни уни-
вер ситети и научни организации, както и на 
успеш ното сътрудничество с бизнеса.
Днес ПУ „Паисий Хилендарски“ е водеща бъл-
гар ска образователна, из следователска и кул-
турна институция с европейско лице и мо дер на 
инфраструктура. В него се обучават над 13000 
ре довни студенти и около 5300 задочни сту-
ден ти в 9 факултета и 2 филиала, отговарящи 
на всички изисквания на Закона за висшето 
образование. Университетът има официална 
акредитация, която му позволява да провежда 
обучение във всички образователни степени - 
„Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“.
Университетът поддържа активни между на-
род ни контакти с почти всички европейски 
стра ни, САЩ и страните от Азия и Африка. 
Учас тва самостоятелно или съвместно с дру ги 
евро пейски университети в програми на Евро-
пей ския съюз и в американски и швейцарски 
фон дове за научни изследвания. Академичната 
общ ност развива отношения и с висши училища 
от Европа, Русия и Близкия изток. 
ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага дистан ци-
он но обучение, изучаване на много дисци пли-
ни на английски език, както и най-съвременни 
ме тоди за обучение и прилагане на съвременни 
ин формационни технологии. Преподаватели и 
студенти на ПУ „Паисий Хилендарски“ са неиз-
мен на част от международните научни колек-
ти ви по целия свят, както и сред призьорите на 
авто ритетни национални и международни кон-
кур си и състезания.

Основните преимущества на Пловдивски уни-
вер ситет „Паисий Хилендарски“ могат да бъдат 
оп ределени както следва:

• Едно от челните места в класацията на уни-
вер ситетите в страната;

• Висока акредитация на университета и про-
фе сионалните направления, в които препо-
дава;

• Добър опит и традиции в обучението по тех-
ни чески, природни и социални науки;

• Фокусиране върху удовлетворяването на 
обра зователните потребности на отделни 
сег мен ти на пазара на труда и висок пазарен 
дял в образованието по технически и при-
род ни науки;

• Активни контакти с бизнес организациите;

• Наличие на специализирана образователна и 
изследователска лабораторна база и съвре-
мен но ниво на образователна документация;

• Добри възможности и опит за изследо ва-
тел ска работа в областта на техническите, 
природните и социалните науки;

• Добре развити международни контакти 
в областта на образованието и научните 
изследвания.

Контакти:
 Пловдив 4000, ул. „Цар Асен“ №24

 Проф. д-р Румен Младенов - Ректор

 032 63 14 49, 032 26 12 22

 rector@uni-plovdiv.bg

Физико-технологичен факултет

 Проф. д-р Невена Милева

 nevena.mileva@gmail.com

 uni-plovdiv.bg
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Plovdiv University “Paisii Hilendarski”

Company governance:
State University

Managing authority: 
Prof. Rumen Mladenov, PhD

Services profile:
|| Educational Institutions.

Main business areas:
zz Higher education;

zz Scientific research, expertise, specialized and 
supportive training.

Mission: 
The mission of Plovdiv University “Paisii Hilendar-
ski”, is to provide general and professional train ing 
at European level of specialists in various scien tific 
fields, capable of flexible interdisciplinary solutions 
in their professional practice, which meet the 
challenges of the modern world. 
The university defines its academic profile in a 
wide range of specialties and forms of training in 
the fields of the natural and social sciences, as well 
as culture and technology.

Today the Plovdiv University “Paisii Hilendarski” 
is one of the leading Bulgarian educational, rese-
arch and cultural institution with an European 
face and modern infrastructure. It provides edu-
ca tion to over 13,000 full-time students and 
about 5,300 part-time students in 9 faculties and 
2 branches that meet all the requirements of 
the Law on Higher Education. The university has 
official accreditation, which allows it to provide 
specialized education in all educational degrees - 
“Bachelor”, “Master” and “Doctor”.

The University maintains active international con-
tacts with almost all European countries, the USA 
and countries from Asia and Africa. It participates 
individually or jointly with other European univer-
sities in European Union programs and in US and 
Swiss research funds. The academic community 
also develops relationships with higher education 
institutions in Europe, Russia and the Middle East. 

In the context of the modern dynamic develop-
ment, the university offers modernized e-learning 
majors, the introduction of more and more cours-
es in English, as well as state-of-the-art teaching 
methods and techniques in the field of IT techno-
logies. 

The academic staff and students of the Plovdiv 
University “Paisii Hilendarski” are an integral part 
international research teams around the world and 
among the winners of prestigious national and in-
ternational competitions and contests.

Main advantages of Plovdiv University “Paisii 
Hilendarski” can be summarized as follows:

• One of the top places in the ranking of universi-
ties in the country;

• High accreditation of the university and the pro-
fessional fields in which it teaches;

• Good experience and traditions in technical, 
natural and social sciences training;

• Focus on meeting the educational needs of dis-
tinctive segments of the labor market and a high 
market share in education in technical and natu-
ral sciences;

• Active contacts with business organizations;

• Presence of specialized educational and re-
search laboratory base and modern level of edu-
cational documentation;

• Good opportunities and experience for research 
work in the field of technical, natural and social 
sciences;

• Well-developed international contacts in the 
field of education and research.

By Decree No. 264 of the Presidium of the National 
Assembly of July 1, 1961, a Higher Pedagogical In-
stitute of Natural and Mathematical Disciplines 
was opened in Plovdiv for the preparation of 
teachers in mathematics, physics, chemistry and 
biology.
In 1970 the first faculties - the Faculty of Mathe-
matics and the Faculty of Natural Sciences - were 
set up in the structure of the Institute. On January 
12, 1972, the Decree No. 24 of the State Council 
was issued, which proclaimed that the Institute for 
Higher Education was transformed into the Plovdiv 
University. 
A separate independent Faculty of Physics was 
opened in 1974, and in 1975 the first Faculty of 
Public Professions was opened in the country, lat-
er the Faculty of Qualifications and Retraining. In 
1984 the Faculty of Education was opened and the 
philological specialties were transferred to it. 
In 1990-1991 the Faculty of Philology, the Chemi-
cal and Biological Faculty were separated as inde-
pendent units, and in the following years the Fac-
ulty of Law (1992) and the Faculty of Economic and 
Social Sciences (1994) were opened. 
Previously, in 1989, the Higher Institutes in the cit-
ies of Smolyan, Kardzhali, Pazardzhik and Burgas 
were integrated into the Plovdiv University, as well 
as the Institute for the Development of Teachers 
in Stara Zagora. Thus, the Plovdiv University has 
established itself as the largest non-capital univer-
sity.

The joint active work between the Faculty of Phys-
ics of the Plovdiv University “Paisii Hilendarski” 
and the Technical College - Smolyan at the Univer-
sity, as well as their common goals and good re-
sults, lead to the evolution of the two structures, 
as by Decree No. 179 of the Council of Ministers of 
21.08.2017, they are transformed into the Faculty 
of Physics and Technology. The newly established 
faculty continues the good traditions and practices 
in teaching students in the scientific fields 1.3, 4.1, 
5.1, 5.2 and 5.3. 
The graduates are successfully implemented as en-
gineers and specialists in the fields of physics, elec-
tronics, communications, laser technology, nuclear 
physics, polymer materials, mechanical engineer-
ing, electrical engineering, electronics and auto-
mation, communication and computer engineering 
and energy.
In order to fulfill its mission, Plovdiv University 
“Paisii Hilendarski” relies on a close partnership 
with the state, with Bulgarian and foreign universi-
ties and scientific organizations, as well as on many 
years of successful cooperation with the business.

Contacts:

 24 Tsar Asen Str., 4000 Plovdiv, Bulgaria

 Prof. Rumen Mladenov, PhD - Rector

 +359 32 63 14 49, +359 32 26 12 22

 rector@uni-plovdiv.bg

Faculty of Physics and Technology

 Prof. Nevena Mileva, PhD

 nevena.mileva@gmail.com

 uni-plovdiv.bg
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РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
„Ангел Кънчев“

Форма на управление:
Автономно държавно висше училище, което се 
из държа със субсидии от държавата и със соб-
стве ни приходи от учебна, научно из сле до ва-
тел ска и консултантска дейност

Представители: 
чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – Ректор

Филиали: 
|y Видин
|y Разград
|y Силистра

Профил на услугите:
|| Образование и наука.

Основни сфери на дейност:
Русенският университет „Ангел Кънчев“ е уче-
бен и научен център, в който се подготвят спе-
ци ал ис ти с висше образование по ши рок спек-
тър инженерни, икономически, управ лен ски и 
ху мани тарни специалности, про веж дат се фун-
да мен тални и приложни научни из след ва ния и 
се реализират всички форми на след ди плом на 
квалификация.
Учебните планове и програми са разработени 
съвмест но с водещи чуждестранни уни вер-
си тети и бизнес партньори и дават на завър-
шва щите широки перспективи за реализация 
в раз лични професионални сфери в страната и 
чужбина.

За рождена дата на Русенският университет 
„Ангел Кънчев“ се счита 12 ноември 1945 г., 
когато в гр. Русе се създава Висше техническо 
училище. 
В процеса на развитието си и особено през 
последните 20 години, Русенският университет 
съществено промени своя профил. 

Днес, в него се обучават над 10 000 студенти по 
над 50 специалности от над 20 професионални 
направления, над 150 докторанти и над 1 400 
специализанти. 

Русенският университет „Ангел Кънчев“ има за 
своя основна цел развитието и утвърж да ва не-
то на университета като значима ре ги он ал на и 
национална образователна и научно из сле до-
ва телска институция, и превръщането му в не-
раз делна част на европейското об ра зо ва тел но 
и научноизследователско пространство.  

Мисията на университета се основава на на тру-
па ния опит в дълголетното му съще ству ване, 
който му е отредил важно място в семей ство то 
на висшите училища в България. 

 Стратегическите приоритети на университета са:

• подготовка на студентите за работа в усло-
вия та на висока конкурентост на трудовия па-
зар и разширяване на обхвата на обучението;

• развитие на вътрешноуниверситетската 
сис тема за управление на качеството на 
образованието;  

• развити ето на кадровия  и изследователски 
потенциал;  

• реализиране на комплекс от дейности по 
евро пейска интеграция и международно 
сътруд ничество;  

• изграждане на високоорганизирана универ-
си тетска система, гъвкава спрямо външните 
усло вия, с модерна материално-техническа и 
информационна база. 

Висш орган на самоуправление на универ си-
тета е Общото събрание, в което студентите 
са представени от Студентския съвет. Общото 
събрание на университета избира Академичен 
съвет и Ректор. 

Обучението и основната част от научноизсле-
до ва телската работа се извършва от катедри, 
съз дадени по основни научни области и специ-
ал ности.

В модерни учебни зали и изследователски 
лаборатории, разположени на обща площ от 67 
490 кв. м. (от които над 13000 кв. м. в ново по-
строения и въведен в експлоатация през 2010 г. 
учебен Kорпус-2) се обучават около 10 000 
студенти и докторанти. 

Обучението се провежда от 499 високо ква ли-
фи цирани преподаватели на основен трудов 
до го вор, от които 49 професори, 177 доценти и 
296 доктори и доктори на науката. 

Русенският университет има солиден между-
на роден авторитет и е развил широка мрежа 
от партньорства в областта на образованието 
и изследванията с престижни университети от 
Европа, САЩ, Япония, Русия и много други. 

Университетът е член на авторитетни между-
на родни организации като Евро пей ска уни-
вер ситетска асоциация, Дунав ска кон фе рен-
ция на ректорите и др. Чрез много брой ните 
про екти с европейско финансиране, по които 
се работи в университета, се създават отлични 
възможности за мобилност и квалификация на 
студенти и преподаватели.

Екипи на Русенския университет „Ангел 
Кънчев“ са включени в изпълнението на голям 
брой много странни и двустранни между на-
род ни договори и споразумения по наука и 
об разо вание, като само по програма Еразъм 
склю чените договори са над 300. Обхванати 
са повече от 20 международни програми за съ-
труд ничество с партньори от около 40 страни от 
Европа, Азия и Америка. 

Всяка година се осъществяват между 450 и 
520 участия на преподаватели, служители, 
сту денти и докторанти в международни об-
уч ит елни и практически форуми, като броят 
на студентите и докторантите непрекъснато 
расте. Само по Програма Еразъм всяка година 
за обучение и практика заминават между 70 и 
100 студенти.

Контакти:
 гр. Русе 7017, ул. „Студентска” 8

 082 88 84 65 
082 84 57 08

 secretary@uni-ruse.bg

 www.uni-ruse.bg

75 години с лице към знанието, младостта и бъдещето
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University of Ruse
Angel Kanchev

Company governance:
Autonomous state higher school, subsidized by 
the government and accumulating its own income 
from educational, scientific and consulting activi-
ties.

Managing authority: 
COR MEM Prof. Hristo Beloev, DTSc DHC mult. - 
Rector

Branches: 
|y Vidin
|y Razgrad
|y Silistra

Services profile:
|| Education and science.

Main business areas:
The University of Ruse is an educational and scien-
tific center, where higher education specialists are 
trained in a wide range of engineering, economic, 
political and humanitarian degree programmes, 
fundamental and applied research is carried out 
and all forms of postgraduate qualification courses 
are conducted.
The Educational programmes have been devel-
oped in cooperation with leading international 
universities and business partners and provide the 
graduates with a variety of opportunities for reali-
zation in different professional areas in the country 
and abroad.

The Supreme body of self-governance is the Gen-
eral Assembly, where the Student Council repre-
sents the students. The General Assembly of the 
university elects the Academic Council and the 
Rector.

The education and the main part of the scientific 
research is executed in departments, created on 
the basis of the main scientific areas and degree 
programmes. 

Around 10 000 students and doctoral degree stu-
dents study in state-of-the-art study halls and 
research laboratories, spread on 67 490 sq. m (of 
which over 13 000 sq. m in the newly built school 
Building -2, officially opened in 2010). 

The teaching staff consists of 499 highly qualified 
full-time lecturers, of whom 49 professors, 177 as-
sociate professors and 296 PhD lecturers. 

The University of Ruse has solid international au-
thority and has developed a wide network of part-
nerships in the area of education and research 
with prestigious universities from Europe, the USA, 
Japan, Russia and many others. 

The University is a member of acknowledged in-
ternational organizations like the European Uni-
versity Association, Danube Rectors’ Conference 
and others. 

The numerous projects with EU funding, imple-
mented in the university, create excellent opportu-
nities for mobility and qualification of students and 
lecturers. 

Teams from the University of Ruse participate in 
the implementation of numerous multi-lateral and 
bi-lateral international agreements in the field of 
science and education, of which over 300 are un-
der the Erasmus Programme. 

Furthermore, there are agreements with partners 
from about 40 countries from Europe, Asia and 
America under 20 international programmes for 
cooperation. 

The annual number of lecturers, administration, 
students and doctoral students, participating in 
international training and practical forums is be-
tween 450 and 520, with student mobilities grow-
ing continually. Every year between 70 and 100 
students travel under the Erasmus programme 
only. 

The University of Ruse Angel Kanchev was found-
ed on 12 November, 1945 as a Higher Technical 
School, and transformed with a Decision of the 
People’s Assembly of 21 June 1995 into an autono-
mous state higher institution. 
In the process of its development and especially 
during the last 20 years, the University of Ruse has 
changed its profile significantly. 

Today there are around 10 000 students in more 
than 50 bachelor degree programmes from more 
than 20 professional fields, more than 150 PhD stu-
dents and more than 1 400 post-graduates. 

The main goal of the University of Ruse is to devel-
op and establish itself as a significant regional and 
national educational and scientific institution, and 
to become an Integral part of the European educa-
tional and scientific space. 

The mission of the University is based on the ex-
perience accumulated in the long years of its ex-
istence, confirming its place in the family of the 
higher schools in Bulgaria. 

The strategic priorities of the University are as fol-
lows:

• preparation of students for work in the condi-
tions of strong competition on the labor market 
and expanding the scope of training;

• development of the intra-university system for 
quality control in education;

• development of the staff and research potential;

• implementation of a set of activities in the field 
of European integration and international rela-
tions;

• building up of a well-organised university sys-
tem, flexible with respect to the external con-
ditions, with modern facilities and information 
database.

Contacts:

 8 Studentska Str., 7017 Ruse, Bulgaria

 +359 82 88 84 65 
+359 82 84 57 08

 secretary@uni-ruse.bg

 www.uni-ruse.bg

75 years facing knowledge, youth and future
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Технически университет – София

Форма на управление:
Държавен университет

Представители: 
Проф. дн инж. Иван Кралов

Профил на услугите:
|| Образователни институции.

Основни сфери на дейност:
zz Висше образование;

zz Научноизследователска дейност, експер ти-
зи, специализирани и поддържащи обуче-
ния.

На 12 юни 1941 г. е обнародван приетият от 
Народ ното събрание Закон за Висшето тех  ни-
чес ко училище. Основава се Държавно висше 
тех ни ческо училище в София, управлявано от 
ак ад емичен съвет, под надзор на Мини стер-
ство на народното просвещение, с два фа-
кул те та: Строително-архитектурен и Ма шин-
но-технологически. Съществена ос обе ност 
на приетия закон е, че в него се визира до ри 
броят и наименованията на катедрите. Поста-
новен е и 5-годишен срок за тяхното пъл но 
откриване. В разгара на Втората световна вой на 
(4. октомври, неделя 1942 г.) най-сетне но во то 
Висше техническо училище в София е офи ци ал-
но открито.

Новото начало на университетското инженерно 
образование е поставено на 24 октомври 
1945 г. с обнародването на Наредба-закон за 
из менение и допълнение на закона за ВТУ. 
Създадена е Държавна политехника с два 
факул тета: Строителен и Машинен. Броят на 
сту ден тите в Машинния факултет е 299. Пър-
вият випуск на Държавната политехника е през 
1949 г.

Първата редовна институционална акре ди-
та ция, с оценка “много добра”, е получена на 
18.02.1999 г. за срок от пет години. Следва ин-
сти ту ционална акредитация от 22.12.2005 г. за 
срок от шест години, с оценка “много добра”. 
Инсти туционалната акредитация за периода 
14.06.2012 – 26.07.2018 г. е с оценка 9.50 и е 
най-високата оценка, получавана до този мо-
мент от висше училище в България.

Настоящата институционална акредитация 
от 26.07.2018 г., за срок от 6 години, е с оценка 
9.56. Тя е интегрална оценка за дейността 
на ТУ-София в обучението на студенти в ОКС 
„професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и 
ОКС „магистър“ по единадесет професионални 
направления, оценени в тяхната програмна 
акредитация.
В стандартизираната класация „Комплексна 
оцен ка“ на рейтинговата система на висшите 
уч или ща в България за 2016 г., 2017 г., 2018 г. 
и 2019 г. Технически Университет – София е на 
пър во място в професионалните направления 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.13.
Технически университет – София притежава 
про грам на акредитация на повече от 120 док-
тор ски програми за обучение в ОНС „доктор“.

Днес Технически университет – София е с ви-
ди ми европейски измерения в образо ва тел-
но то и изследователско пространство на ЕС. В 
не го се обучават над 15 000 български и бли зо 
1000 чуждестранни студенти в степените про-
фе си онален бакалавър, бакалавър, магистър 
и доктор  по синхронизирани учебни планове 
и програми с Германия, Франция и Англия, а 
сис темата за трансфер на кредити позволява 
об уч ение и в европейски университети, през 
определен период от следването, при пълно 
при зна ва не на изучаваните дисциплини и по ло-
же ните изпити. От международни до го во ри и 
вне дрени в бизнеса научни ре ше ния ежегодно 
уни верситетът получава сред ства, равни на 
20% от държавната суб си дия.

В условията на динамично развитие на ИТ тех-
но ло гиите университетът системно мо дер ни-
зи ра своя профил, използва е-обу че ние, все 
по вече специалности се пре по дават и на анг-
лийски език, наред с чуждо езиковите фа кул-
те ти. Преподаватели и студенти са неизменно 
сред призьорите на авто ритетни национални 
и международни кон курси и състезания. За 
из миналите години преподавателите и спе ци-
али стите от университета са обучили над 100 
000 български инженери и са подпомогнали из-
граж дането и развитието на Техническите Уни-
вер ситети във Варна  и Габрово. 

Капацитетът на Технически университет – 
София се определя от неговите силни страни, 
кои то могат да бъдат обобщени до следните 
основни моменти:

• Добър опит и традиции в обучението в об-
ласт та на техническите, природните и общес-
тве ните науки;

• Насоченост към задоволяване на образо ва-
тел ните потребности на отличителни сег мен-
ти на пазара на труда;

• Наличие на преподавателски състав, оси гу-
ря ващ покриване на почти целия набор от 
учебни дисциплини;

• Най-висока акредитационна оценка на уни-
вер ситета и на професионалните направ ле-
ния, по които обучава;

• Челно място в рейтинга на университетите в 
страната;

• Съвременно ниво на учебната документация;

• Наличие на специализирана образователна 
и научноизследователска лабораторна база;

• Висок пазарен дял в обучението в областта 
на техническите и природните науки;

• Добри възможности и опит за извършване на 
научноизследователска работа в областта на 
техническите, природните и обществените 
науки;

• Активни контакти с организациите от сфера-
та на бизнеса;

• Добре развити международни контакти в 
областта на образованието и изследванията.

Контакти:
 гр. София 1000, бул. „Кл. Охридски“ №8

 02 965 24 50

 info@tu-sofia.bg

 www.tu-sofia.bg

Катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика

 www.dtnpe.tu-sofia.bg

Ние успяваме!

Мисия:
Мисията на Технически университет – София 
e да допринася за икономическия, социалния 
и кул тур ния просперитет на обществото чрез 
под гот вяне на висококвалифицирани спе ци-
ал ис ти с висше образование, провеждане на 
ви со ко качествени научни изследвания и пре-
дос та вяне на компетентна научна екс пер ти-
за в областите на техническите, при род ните и 
обществените науки, които да го от кроят като 
во дещ изследователски и образо ва те лен цен-
тър в региона.
За осъществяване на мисията си Технически 
уни вер ситет – София разчита на тясно парт-
ньор ство с държавата, бизнеса и с чуж де стран-
ни университети и научни организации.
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Technical University of Sofia

Company governance:
State University

Managing authority: 
Prof. Eng. PhD DSc Ivan Kralov

Services profile:
|| Educational Institutions.

Main business areas:
zz Higher education;

zz Research activities, specialized and profession-
al training.

Mission:
The mission of the Technical University of Sofia 
reflects in a condensed form our social commit-
ment to continuous supply of educational services 
and high quality fundamental research and applied 
products to meet the needs of society for sustain-
able development and prosperity. It develops and 
directs the overall activities of the University and is 
the basis for determining the priority guidelines for 
its development.
The mission of the Technical University of Sofia is 
to contribute to the economical, social and cultural 
prosperity of society by training highly qualified 
specialists with higher education, to conduct ex-
pert scientific research and to provide competent 
scientific expertise in the field of technical, natural 
and social sciences, which outline it as a leading re-
search and educational center in the region. 
To accomplish our mission we rely on close collab-
oration with  the State, the European institutions, 
business enterprises, Bulgarian and foreign univer-
sities, and scientific organizations and all we can 
partner with in pursuit of our mission. 

The University is a leader in the field of nanotech-
nologies, virtual engineering, energy efficiency, 
renewable energy resources, engineering ecology 
and engineering design, in application of the best 
practices as philosophy and fundamental princi-
ples in engineering. That is why our long-lasting 
partnership in education and research with all 
leading high-tech companies in this country is 
absolutely logical. Annually more than 70 Bulgar-
ian and international companies and organizations 
take part in the Career Days. They look at our Uni-
versity for post-graduate students, who are practi-
tioners and experts in research and development 
and in practice. This is why they offer a range of 
programs to encourage young talents, specialized 
courses, as well as scholarships and awards. The 
graduating students from the Technical University 
of Sofia are well paid and enjoy successful careers. 
Not by chance for more than a decade managers 
of all employing companies in the country are our 
University alumni.
Over 800 highly qualified lecturers train the stu-
dents in all educational-qualification and academic 
degrees: Professional Bachelor, Bachelor, Master, 
and PhD. The educational process provides high 
quality professional and language training which 
makes for its international recognition. All degree 
courses are accredited and continue to be part of 
the accreditation cycle of the National Evaluation 
and Accreditation Agency. Together with the in-
struction in Bulgarian language, the University also 
offers a number of courses in German, English or 
French, and, apart from the Bulgarian students, 
more than 1400 foreign students’ study at the 
University as well. The credit transfer system and 
the opportunities which the Erasmus Programme 
offers create conditions for students to study in a 
number of well-known universities which the Tech-
nical University of Sofia actively cooperates with.
The laboratories of the Technical University of So-
fia guarantee the high-quality training of the stu-
dents and PhD students in the fields of computer 
and communication technologies, electronics, me-
chanical engineering, electrical engineering, power 
engineering, transport technologies, management 
and business administration. An important role for 
increasing the level of teaching, scientific and ap-
plied research activities of the Technical University 
of Sofia is played by the University’s cooperation 
with large transnational companies such as Sie-
mens, Eriksson, Microsoft, Daimler/Benz, etc.
The University has up-to-date educational facili-
ties, libraries, students’ hostels, canteens, sports 
complexes, an in-doors Olympic-size swimming 
pool, tennis courts and sports halls, seaside and 
mountain recreational homes.
The Continuing and Professional Education Centre 
(CPEC) at the University provides additional, spe-
cialized and professional training. 
The Technical University of Sofia enjoys close 
working relationships with more than 50 universi-
ties in Europe, Asia, North America and Africa. The 
University is a member of European and world or-
ganizations.

The Technical University of Sofia is the first and 
largest university, having fostered the emergence 
of most of the higher technical colleges in the 
country with the highest accreditation grade of 
all higher schools in Bulgaria, setting educational 
standards and introducing national priorities for 
development of education and science.
A successor to the Higher Technical School in So-
fia which opened doors in 1942 and which was 
renamed to State Polytechnic in 1945, the Tech-
nical University of Sofia is considered to be the 
first higher technical school in Bulgaria. It laid the 
foundations of four different higher institutes of 
education that exist to the present day. These are 
the Institute of Mechanical and Electrical Engineer-
ing, later renamed to Higher Institute of Mechani-
cal and Electrical Engineering, now known as the 
Technical University of Sofia, the Civil Engineering 
Institute (now known as the University of Architec-
ture, Civil Engineering and Geodesy), the Institute 
of Chemical Technologies and Metallurgy (now 
known as the University of Chemical Technology 
and Metallurgy) and the Institute of Mining and 
Geology (now known as the University of Mining 
and Geology), all established in 1953.
For more than 66 years the University has been 
preparing specialists in the field of engineering. 
In this period over 100 thousand engineers have 
graduated from it and have found jobs in their pro-
fessional fields both in Bulgaria and abroad. The 
structure of the Technical University of Sofia in-
cludes 14 faculties, several departments, one col-
lege and other units where students are trained, 
and scientific research is conducted. The Univer-
sity has a branch in the city of Plovdiv with two 
faculties and a college and also an affiliated unit in 
the town of Sliven comprising one faculty and one 
college.
Our University was the first to open foreign lan-
guage teaching faculties in general curricula and 
with double degrees from our University and uni-
versities in Germany, the UK, France and the entire 
Francophone community thanks to the undisput-
able potential and expertise of the academic staff 
and modern facilities.
We are partners with the German Academic Ex-
change Service (DAAD) according to the biggest 
for Germany International Educational Project – 
the Faculty of German Engineering Education and 
Industrial Management. The University organ-
izes and hosts numerous prestigious World and 
European forums – opportunities for direct meet-
ings and contacts with scientists from around the 
world.

Contacts:

 Technical University of Sofia 
1000 Sofia, 8 Kl. Ohridski Blvd

 +359 2 965 24 50

 info@tu-sofia.bg

 www.tu-sofia.bg

Thermal and Nuclear Energy Department

 www.dtnpe.tu-sofia.bg

We succeed!
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Университет за национално и 
световно стопанство (УНСС)

Форма на управление:
Държавен университет

Представител:
Проф. Д-р Димитър Димитров – Ректор

Профил на услугите:
|| Образователна институция.

Основни сфери на дейност:
zz Висше образование;

zz Изследвания в областта на икономиката, 
управлението и администрацията, правото 
и политиката.

Университетът за национално и световно сто-
пан ство (УНСС) е най-голямото и най-ста ро-
то висше икономическо училище в България 
и Югоизточна Европа, със 100-годишна ис то-
рия. УНСС се вижда в бъдещето като ли дер 
сред висшите училища в Югоизточна Ев ро па, 
обучаващи студенти и провеждащи из след ва-
ния в областта на икономиката, уп ра вле ни ето и 
администрацията, правото и поли ти ка та.
УНСС води началото си от Свободния уни вер си-
тет за политически и стопански нау ки (СУПСН), 
съз да ден със заповед № 2155/05.07.1920 г. на 
мини стъра на на род но то про свещение. През 
1940 г. (ДВ бр. 126 от 7.06.1940 г.) той е транс-
фор миран в Дър жав но вис ше училище за фин-
ан сови и ад ми ни стра тив ни науки (ДВУФАН), 
кое то през 1947 г. се пре об разува във Факултет 
за стопански и со ци ал ни науки при Софийския 
университет.
С указ № 26 (в. „Известия”, бр. 10 от 1.02.1952 г.) 
е възстановена самостоятелността на висшето 
училище под името Висш икономически 
институт (ВИИ). През 1953 г. с указ № 89 той е 
наименован „Карл Маркс” (в. „Известия”, бр. 23 
от 20.03.1953 г.).
На 27.04.1990 г. Академичният съвет решава 
ВИИ „Карл Маркс” да се преобразува в Уни вер-
си тет за национално и световно сто пан ство. 
Официалното трансформиране на вис ше то 
училище става с решение на Народ но то съб-
ра ние за създаване и преоб ра зу ва не на висши 
училища (ДВ. бр. 68 от 26 юли 1995 г.). 

Мисията на УНСС е да формира високо об ра зо-
ва ни личности, които да водят обществото към 
един по-съвършен и хуманен свят, призван да 
се утвърждава и развива като безспорна, ува-
жа ва на и ценна територия на националното, 
евро пейското и световното образователно и 
изследователско пространство. 

УНСС има осем факултета: Общоиконо ми чес-
ки, Финансово-счето во ден, Управ ле ние и ад-
ми нис трация, Икономика на инфра струк ту ра та, 
Междуна род на икономика и политика, При-
лож на информатика и статистика, Бизнес фа-
кул тет и Юридически; 33 ка тедри; Отделение 
„Институт за след дипломна ква ли фи ка ция” (с 
Център за факултативно обучение и Шко ла за 
чуждо езиково обучение), Институт по ико но-
ми ка и политики, Институт по твор чес ки ин дус-
трии и бизнес, Институт по пред при ем ач ес тво; 
Център за дис танционно обу че ние, Ре ги онален 
център за дистанционно обу чение в Хасково, 
Университетски център по ин те ле кту ал на 
собственост, Меж ду  уни вер си тет ски цен тър за 
развитие на кариерата и др.

През 2014 г. в УНСС стартира най-престижната 
и единствената в света специализирана ма гис-
тър ска програма по Икономика на отбраната и 
сигурността със специализация „Ядрена си гур-
ност“.

Специализираната магистърска програма по 
Икономика на отбраната и сигурността със 
специализация „Ядрена сигурност“ е ре зул тат 
от споразумение за сътрудничество в об ласт-
та на образованието и научните из след ва ния 
меж ду УНСС и Международната аген ция за 
атом на енергия (IAEA). Подкрепена е от Ме ж-
ду народната образователна мрежа по яд ре на 
сигурност, в която УНСС членува от 2014 г., как-
то и от Агенцията за ядрено регулиране, Ми ни-
стер ството на енергетиката и Ми ни стер ство то 
на външните работи на Репуб ли ка Бъл га рия. 

Програмата стартира през учебната 2015/ 
2016 г., като основната цел е подготовката на 
ви со ко ква ли фициран ръководен състав за 
нуж дите на ядрената сигурност. В нея се обу-
ча ват студенти от България, Нигерия, Ливан, 
Зам бия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, 
Судан, Мавритания, Уганда, Йемен, Ирак, 
Иран, повечето от които са стипендианти на 
Между на род ната агенция за атомна енергия. 
Обучението e с продължителност 3 семестъра 
и се осъществява на английски език. 

В програмата участват висококвалифицирани 
препо даватели от над 10 университета и ин сти-
ту ции от България и чужбина. Учеб ният план е 
съобразен с изискванията за придобиване на 
магистърска степен в България и правилата на 
Международната агенция за атомна енергия.

Структурата на магистърската програма по яд-
ре на сигурност се състои от набор от 12 за дъл-
жи телни курса, осигуряващи солидни познания 
във фун даменталните области (като правна 
рам ка, ядрени технологии и при ло же ния, 
радиа ционна защита) и задълбочен експертен 
опит в основните за ядрената сигурност об лас-
ти (превенция, откриване и реагиране), заедно 
с по-усъвършенствано ноу-хау в 10 избираеми 
кур са, които могат да бъдат избрани от сту ден-
ти те, за да получат специализация в опре де ле-
ни области на ядрената сигурност.

Дизайнът на магистърската програма по яд ре-
на сигурност се характеризира с комби на ция 
от теоретични и практически сесии, напр. де-
мон стра ции, лабораторни упражнения, казуси, 
тех ни чески посещения и симулации, което е в 
съ от ветствие с преподавателската политика 
на университета и определено от отделните 
акаде мични преподаватели.

Част от практическите занятия са свързани с 
по сещения в АЕЦ „Козлодуй“, Центъра за спе ци-
ализа ция и професионална подготовка на МВР - 
гр. Пазарджик, ГКПП на Р България, ежегодните 
международни конференции организирани от 
партньорите на УНСС от БУЛАТОМ. 

Контакти:
 гр. София 1700, Студентски град, УНСС

 02 819 52 98

 nusec@unwe.bg

 www.unwe.bg

Духът прави силата
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University of National and  
World Economy - UNWE

Company governance:
State University

Managing authority: 
Prof. Dr. Dimitar Dimitrov – Rector

Services profile:
|| Educational Institutions.

Main business areas:
zz Higher education;

zz Research in the areas of economy, management 
and administration, law and policy.

In 2014, the UNWE launched the most prestigious 
Master’s program in De fense Economics and Se-
curity with a specializa tion in Nuclear Security, the 
only one of its kind worldwide .

It is the result of a cooperation agreement on edu-
cation and research between the UNWE and the 
International Atomic Energy Agency (IAEA). 

It is supported by the International Educational 
Network on Nuclear Security (INSEN), of which 
UNWE has been a member since 2014, as well as 
by the Nuclear Regulatory Agency, the Ministry of 
Energy and the Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Bulgaria.

The program started in the academic year 
2015/2016, with the main objective of being a 
preparation of highly qualified personnel for the 
needs of nuclear security . 

It trains students from Bulgaria, Nigeria, Lebanon, 
Zambia, Jordan, Burkina Faso, Congo, Sudan, Mau-
ritania, Uganda, Yemen, Iraq, Iran, most of whom 
are fellows of the International Atomic Energy 
Agency. The training lasts for 3 semesters and is 
conducted in English. 

Highly qualified teachers from more than 10 uni-
versities and institutions from Bulgaria and abroad 
participate in the program. 

The curriculum is in compliance with the require-
ments for obtaining a master’s degree in Bulgaria 
and the rules of the International Atomic Energy 
Agency.

The structure of the Master’s Program in Nuclear 
Security consists of a set of 12 compulsory courses 
providing solid knowledge in fundamental areas 
(such as the legal framework, nuclear technolo-
gies and applications, radiation protection) and in-
depth expertise in the major nuclear security fields 
(prevention, detection and response ), along with 
more sophisticated know-how in 10 elective cours-
es that students can choose from to specialize in 
specific areas of nuclear security.

The design of the master’s program in nuclear se-
curity is characterized by a combination of theoret-
ical and practical sessions, e.g. demonstrations, lab 
work, case studies, technical visits and simulations, 
which is in line with the university’s teaching policy 
and determined by the individual academic staff.

Part of the practical sessions are related to vis-
its to Kozloduy NPP, Center for Specialization and 
Vocational Training of the Ministry of Interior - 
Pazardzhik, border checkpoint of the Republic of 
Bulgaria, annual international conferences organ-
ized by the UNWE’s partners BULATOM.

The University of National and World Economy 
(UNWE) is the largest and oldest university of eco-
nomics in Bulgaria and Southeastern Europe, with 
a 100-year history. 
UNWE sees itself as a leader among higher educa-
tion institutions in Southeastern Europe, educating 
students and conducting research in economics, 
governance and administration, law and policy.
The UNWE originates from the Free University for 
Political and Economic Sciences (SUPSN), estab-
lished by Order No. 2155 / 05.07.1920 of the Minis-
ter of National Education.
In 1940 (State Gazette No. 126 of June 7, 1940) it 
was transformed into the State Higher School of Fi-
nancial and Administrative Sciences, which in 1947 
was transformed into the Faculty of Economic and 
Social Sciences at the Sofia University.
Decree No. 26 (Izvestiya newspaper, issue 10 of 
February 1, 1952) restored the independence of 
the higher education institution under the name 
Higher Economic Institute (RES). In 1953 it was 
named Karl Marx by decree No. 89 (Izvestiya news-
paper, issue 23 of 20.03.1953).
On April 27, 1990, the Academic Council decided 
to transform the Karl Marx Institute of Economics 
into a University of National and World Economy. 
The formal transformation of the higher education 
institution is affected by a decision of the National 
Assembly for the establishment and transforma-
tion of higher education institutions (State Gazette 
No. 68 of July 26, 1995).

UNWE’s mission is to form highly educated indi-
viduals to lead society into a more perfect and 
humane world, designed to establish and develop 
itself as an indisputable, respected and valuable 
territory in the national, European and global edu-
cational and research space.

UNWE has eight faculties: General Economics, 
Finance and Accountancy, Management and Ad-
ministration, Economics of Infrastructure, Interna-
tional Economics and Politics, Applied Informatics 
and Statistics, Business and Law; four institutes: In-
stitute of Entrepreneurship, Institute of Postgradu-
ate Studies, Institute of Economics and Politics 
and Institute of Creative Industries and Business; 
Distance Learning Centers and Scientific Research 
Centers.

Contacts:

 University of National and World Economy, 
1700 Sofia, Bulgaria

 +359 2 819 52 98

 nusec@unwe.bg

 www.unwe.bg

The Spirit Makes The Power
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DESIGN AND ENGINEERING SERVICES
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ПРОФИЛ НА УСЛУГИТЕ   •   ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА
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  MANUFACTURING AND DELIVERY   •   SERVICES PROFILE 

MANUFACTURING AND DELIVERY
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  REPRESENTATIVE OFFICES OF FOREIGN COMPANIES IN BULGARIA   •   SERVICES PROFILE 
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ОПИТ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЯДРЕНИ ПРОЕКТИ

ОПИТ В ПРОЕКТИ ОТ  
ЯДРЕНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ
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  EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF NUCLEAR PROJECTS 

EXPERIENCE IN PROJECTS FROM 
BULGARIA’S NUCLEAR PROGRAM
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ОПИТ В ПРОЕКТИ ОТ ЯДРЕНАТА ПРОГРАМА НА 
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  EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF NUCLEAR PROJECTS 

EXPERIENCE IN NUCLEAR PROJECTS  
IN OTHER COUNTRIES
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KRANOSTROENE-ENGINEERING LTD   91

MERKOM LTD  93

OMEGA-SN LTD  99

PMU JSC  103

RISK ENGINEERING LTD    105

ROSATOM       107

SELMEDA LTD     109

SIEMENS ENERGY LTD     113

THETA-CONSULT LTD      117

WESTINGHOUSE ENERGY SYSTEMS - BRANCH BULGARIA     119

WORLEY NUCLEAR SERVICES JSC      121

FRAMATOME GMBH BULGARIA BRANCH     125


