
„ИНОС-1“ ООД е инженерингово дружество, 
създадено през 1993 година с натрупан опит 
в областта на строителството и с амбиции 
да задоволява нарастващите изисквания за 
професионализъм и отлично изпълнение на 
поръчките на своите клиенти в България и в 
чужбина, което го прави крайно необходим 
партньор днес - с уменията и възможностите си, с 
разнородния работен потенциал, с постиженията 
и бъдещото развитие и усъвършенстване във 
всички приложими области, които са ключ към 
икономически  пълни решения. 
Обхватът на предлаганите услуги е проектиране 
и изграждане на обекти на ниско и високо 
строителство по всички части – конструктивна, 
архитектурна, ВиК, хидро- и топлоизолации, 
огнезащита, ОВиК, електроинсталации, доставка 
и монтаж на мебелировка и оборудване, 
Изграждане на възобновяеми енергийни източници, 
електропроводи, подстанции и други енергийни 
съоръжения; Обекти от водния цикъл – 
пречиствателни станции за питейни и отпадни 
води;Предприемачество, ремонт у нас и в чужбина; 
Производство на PVC  и Al дограма.
С висококвалифицираните си служители “ИНОС-1” 
ООД притежава необходимите ресурси да 
изпълнява напълно строителни работи от 
всякакъв обем и сложност. Особен факт, показващ 
високото ниво на доверие, е степента на свобода 
и уважението на управителите и съдружниците 
им, с които се ползват висококвалифицираните 
специалисти. Това е мотивирано от високата им 
квалификация и приноса им за успеха на фирмата. 
Цел на фирмата е да бъде конкурентноспособна и 
да поддържа добри икономически показатели, като 
увеличава рентабилността на производството. 
Нарастващата конкуренция води до все по-
високи очаквания на клиентите по отношение 
на качеството. Това е причина стратегията на 
“ИНОС-1” ООД за развитие в бъдеще да бъде 
непрекъснатото подобряване на качеството и по-
пълното удовлетворяване на клиентите, както и 
на собствениците и персонала. 
Една от задачите на “ИНОС-1” ООД е да разшири 
пазарите си както в България, така и извън нея, 
като едновременно с това ще се увеличава и 
персоналът на фирмата съответно на броя на 
обектите.
Маркетинговата стратегия на фирмата се 
изразява в приспособяването на производството 
и пласмента към потребностите и оценките 

на клиентите, при това по-добре, в сравнение с 
конкурентите, като се изхожда от суверенитета на 
потребителя и неговото максимално благополучие. 
Това се постига чрез комплекс от маркетингови 
проучвания, непрекъснат анализ и контрол на 
потребителското търсене, разширяване на пазара, 
реклама на фирмата.
Финансовата сила на фирмата, креативните 
възможности и отговорността на управляващия 
екип са ѝ спечелили имиджа на коректен партньор, 
за който приоритетни са интересите на клиента.
Определящите характеристики на фирмата ни 
са: съвременният мениджмънт, качественото 
изпълнение в срок на строителните обекти, 
контролът върху цените, комплексната 
координация на строителните процеси, 
коректните взаимоотношения с клиентите. От 
първия контакт до предаването на приключения 
обект “ИНОС-1” ООД предлага на клиента си 
абсолютна сигурност.
Основни клиенти на фирмата са: Министерство 
на транспорта - Ръководство на въздушното 
движение; Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството; Министерство 
на правосъдието; Министерство на 
здравеопазването – Център по трансфузионна 
хематология; Министерство на отбраната; 
Министерство на вътрешните работи; ДАНС; 
Национална здравноосигурителна каса; Калиакра 
Уинд Пауър АД; Столична община - Район 
„Средец” и Район „Красно село“; „Пазари 
Възраждане“ ЕАД; София Еърпорт Център АД 
/Тишман Интернешънъл; Комисия по ценните 
книжа и фондовите борси; Интернешънъл Уотър 
Лимитид; “Софийска вода” АД; Българска 
Народна Банка; Хебросбанк АД; CITIBANK; 
Райфайзенбанк (България) ЕАД; Англо-американско 
училище; Юнион Миниер Пирдоп МЕД АД; “Скания 
България” ЕООД; ЦУМ АД; Риджънт Юропиън 
Пропъртис; Валтер БАУ АГ; “Амоко – България” 
ООД; Ригли България ЕООД; Болница „Вита“; 
Частни инвеститори.

Политика на фирмата е осигуряването на 
стабилни делови връзки с доставчиците на стоки 
и услуги и добро познаване на пазара на тези 
доставчици, както и  привличането на елитни 
консултанти в областта на строителството за 
решаване на възникващи технически проблеми в 
производствения процес.

Днес  името  на  “ИНОС-1” ООД е синоним на надежден, стабилен и уважаван партньор с отлична 
репутация - с други думи, правилният адрес за разработване и изпълнение на инвестиционни и 
инфраструктурни проекти.
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РЗП 36 000 м2 
Юли 1997 – Август 1998
Най-големият център за управление на въздушното движение на Балканския полуостров. Обект от национално и 
международно значение, финансиран от Европейската инвестиционна банка. Проектиран е за район със сеизмична 
активност IX степен по MSK и при повишена степен на антисеизмично осигуряване, наложено от уникалността на 
сградата.
Изпълнени изкопни и земни работи - 150 000 м3, кофражни работи, специализирани топло- и хидроизолации, 
арматурни работи - 1793 т, бетонови работи - 22 000 м3; водопровод, канализация и дренаж; доставка, заготовка, 
монтаж, антикорозионна и противопожарна защита на метална конструкция - 2400 тона. Обектът е завършен за 13 
месеца.

Единен център за управление на въздушното движение  
при летище София - Фаза I, груб строеж
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Възложител: Главна дирекция “Ръководство въздушно движение”
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Ветроенергиен парк „Калиакра”, с. Българево, общ. Каварна  
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Април 2007 – Юли 2008
Целият имот е 2700 дка, от които 50 дка застроени с генератори, пътища и сгради.
Изграждането на Ветроенергиен парк „Калиакра” е съвместен проект на Мицубиши Хеви Индъстриз Лимитед, 
Япония, и „ИНОС-1“ ООД, България.
Изградени са 35 ветроенергийни генератора, административна сграда – РЗП 162 м2, склад за перки – 498 м2, 
пътища, ОРУ и  38МВт 110/20КВ подстанция, 12 км 110 кВ електропровод, радарна система за ранно /превантивно/ 
предупреждение и откриване на прелетни птици.  

Възложител: Калиакра Уинд Пауър АД
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РЗП 9588 м2

Февруари 2011 – август 2012
Проектът представлява изключителен пример за 
създаване на уникална по рода си училищна сграда и за 
устойчиво „зелено“ строителство, щадящо природата.
Проектът се състои от основна сграда – библиотека, 
учебни стаи, лаборатории, поддържащи помещения; 
КПП; сграда за почивка на шофьори; езеро за заустване 
на дъждовни води; изкуствено блато за пречистване 
на отпадни битови води; паркинг; спортни игрища 
и модерна спортна зала; вертикална планировка; 
зелени покриви; фотоволтаични и соларни панели за 
производство на електрическа енергия и подгряване 
на вода за битови нужди; цялостен ремонт на 
съществуващата кухня и столова.
Някои от най-забележителните характеристики на 
проекта включват:

• Над 50% от използваната дървесина е от устойчиво 
управлявани гори;

• Над 20 % процента от материалите са с местен 
произход;

• При строителството е достигнат висок процент 
на рециклиране – около 65% от материалите са 
пренасочени към повторно използване;

• Водна стратегия, базирана на естествения цикъл на 
водата.

Приз „Сграда на годината 2012” в категория 
„Сгради образование”
Номинация за „Сграда на годината 2012” в 
категория „Зелени сгради” 

Англо-Американско училище в Панчарево, София – 
Проектиране и строителство – ІІІ Фаза 
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Сградите на училището получиха Златен 
сертификат по американската система 
за оценка на въздействие върху околната 
среда и комфорта на обитаване LEED.

Възложител: Англо-Американско училище, София
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Проектиране и СМР “до ключ” на училищна сграда на 
2 етажа и локална пречиствателна станция за отпадни 
води за 250 е.ж., изкуствено езеро. 
Сграда РЗП 9196 м2  
Юни 2005 – Август 2006
През 2010 г. Българската камара на архитектите 
признава Англо-Aмериканското училище в София като 
най-устойчивата сграда в България. ААУ е поканено 
от камарата и представлява достойно България на 
европейското изложение за най-устойчиви сгради в 
Брюксел.
Отличието е в рамките на  първия конкурс за 
устойчива архитектура, иницииран от Камарата на 
архитектите в България, във връзка с отбелязването 
на двадесетгодишнината от създаването на Съвета на 
архитектите в Европа (АСЕ).
През декември 2006 г. сградата на ААУ е наградена от 
строителния бранш като „Най-екологична сграда на 
годината”.

Англо-Американско училище в Панчарево, гр. София – Фаза І 
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Възложител: Англо-Американско училище, София
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РЗП 36 025 м2

Юли 2008 – Септември 2012
София Еърпорт Център е първият търговски проект в България с международен сертификат за качество LEED. 
При строителството на  София Еърпорт Център са използвани материали, опазващи околната среда, най-съвременни 
технологии за намаляване на оперативните разходи с до 30% и осигуряване на комфортна и здравословна среда за 
служителите. 
Бизнес паркът се отличава с поддържането на 5000 м2 обширни зелени площи, зимни градини и водни съоръжения, 
както и централно езеро с места за сядане и разходка, които осигуряват приятно място за отмора на служителите.

Офис и логистичен комплекс София Еърпорт Център – Сграда А02
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Възложител: София Еърпорт Център АД
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Обща площ благоустрояване 12 794 м2

Сгради РЗП 3203 м2

Септември 2013 – Август 2014
Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа от 
европейската инициатива JESSICA.
Състои се от две двуетажни сгради, частично свързани 
помежду си с проход пасаж и тераси на второ ниво, 
четири типови едноетажни павилиона, като всеки 
павилион съдържа по 8 модула. Откритата тераса с 
площ 360 м2 и с дървена подова настилка свързва двете 
търговски сгради и представлява рекреационна площ.
Изградена е Търговска галерия, която концентрира 
площи за търговия, хранене и услуги, аптека и офис на  
банка, помещения за  19 магазина. 
Оформено е открито пространство с водни площи.
Фасадните дървени обшивки и дървени решетки са 
изпълнени с предварително термично обработена 
и дехидратирана дървесина за издържливост на 
атмосферни въздействия.

Реконструкция и капитален ремонт на „Женски пазар“ в участъка от ул. „Екзарх Йосиф“ 
до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“,  Район „Възраждане“, гр. София
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Панорамният асансьор осъществява връзка със 
сутеренното ниво и отговаря на изискванията за 
достъпна среда. За предпазване на асансьора и стълбата 
за достъп до 2-ро ниво от дъжд и сняг е изградено 
остъклено покритие над тях.
Строителните работи включват и подмяна на 
инженерната инфраструктура - водопровод, 
канализация, ел. снабдителна мрежа, топлопровод. 
Извършена е цялостна подмяна на тротоарите и пътните 
платна, както и озеленяване. 
Изградена е детска площадка.

Възложител: „Пазари Възраждане“ ЕАД
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РЗП      3420 м2

Септември 2015 – Август 2016
Извършени са СМР по части: Архитектура, Конструкции, Геодезия, ВиК, ОВК, Електро, Технологична, 
Паркоустройство, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, Управление на опасни строителни отпадъци.
Плоските покриви са преработени в скатни; Изградена е монолитна козирка над входа; 
Извършени са промени на разпределенията по нивата.
Етернитовите фасадни и разпределителни стени са заменени с два слоя гипсокартон, топлоизолация между 
профилите, един слой гипсофазер за външна употреба по цялата фасада, топлоизолация EPS, шпакловка и минерална 
мазилка чрез послоен монтаж.
Осигурена е  носимоспособност на сградата на IX степен земетръс.

Обединено детско заведение № 18 „Детски свят”, ж.к. „Яворов”,  гр. София
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РЗП 1265 м2

Ноември 2013 – Юли 2014
Извършени са строително-монтажни работи за 
изграждане на двуетажна пристройка със сутерен към 
съществуващата сграда. Новата сграда е предвидена за 3 
групи детска градина. Старата и новата част на детската 
градина са свързани чрез „топла връзка”. Изграден е 
спортно-музикален салон. Спалните и занималните са 
с площ 100 м2.
Новопостроената пристройка е съобразена с 
изискванията за изграждане на достъпна среда.
Изградени са 5 детски площадки за игра и спортно 
игрище – 324 м2.

Възложител: Столична община – Район „Средец”
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Възложител: Столична община – Район „Красно село“ 
Най-голямата детска градина, изградена през 2013 г. на територията на София. 
РЗП 2103 м2

Февруари 2013 – Ноември 2013
СМР по всички части - разрушаване на съществуващи сгради, изместване на подземни проводи и съоръжения, 
конструктивни и архитектурни работи, топлозахранване и абонатна станция,  електроинсталационни работи, 
пожароизвестителна инсталация, СОТ, видеонаблюдение, телефонизация, домофонна инсталация, TV инсталация, 
ВиК,  отопление, вентилация, климатизация, доставка и монтаж на асансьорни уредби, благоустройство и 
паркоустройство, изграждане на 11 детски площадки.
Сградата е на две нива и е функционално разделена на  основни  зони – детски групи, административен блок, 
физкултурно-музикален салон.

Изграждане на Модул за осем групи – разширение на ОДЗ № 93,  
Район „Красно село”, гр. София
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1083/ОКВ – София, жк „Младост 3” 
РЗП 3272 м2

Март 2009 – Юни 2009
Строежът представлява преустройство и смяна на 
предназначението на съществуващата сграда за 
общежитие за кадрови военнослужещи.

1083/ОНД – София, жк „Младост 3” 
РЗП 1691 м2

Април 2009 – Юни 2009
Строежът представлява преустройство и ремонт на 
съществуваща сграда за смяна на предназначението 
в Общежитие за надарени деца.

Строителни и монтажни работи за основен ремонт и преустройство по всички 
части на съществуваща казармена сграда в детска градина – Казанлък 
РЗП 1200 м2

Август 2008 – Декември 2008
Строежът представлява преустройство и смяна на предназначението на 
съществуваща сграда в детска градина с необходимите помещения за нормалното 
функциониране на две групи за детска градина и яслена група.
Реконструкция на Съществуващ битов корпус в общежитие за кадрови 
войници – семейни и несемейни – Казанлък  
РЗП 3250 м2

Август 2008 – Май 2009
Строежът представлява преустройство и ремонт на съществуваща сграда за 
общежитие за кадрови военнослужещи. 

Възложител: Министерство на отбраната чрез  
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ 
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Сгради РЗП 9465 м2

Вертикална планировка и озеленяване  95 785 м2

Август 2002 – Май 2005

Доставки, строителство и пусковоналадъчни работи по 
части: Конструкция, АС, ВиК, ЕЛ, ОВК, пожароизвестя-
ване, СОТ, благоустройство и озеленяване. Изградени са 
пречиствателна станция за 250 е.ж., напорен водоем 720 
куб.м и площадкова и довеждаща канализация.

Граничен контролно-пропускателен пункт  
„Лесово – Хамзабейли“ – І етап
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Възложител: Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството
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Възложител: МВР – ГД „Гранична полиция“
РЗП сгради 5266 м2

Обща площ благоустрояване и ВП 20 000 м2

Юни 2013 – Юни 2015
Авиобазата включва следните подобекти: 
Административна сграда – РЗП 2116 м2; Хангар за 
4 бр. вертолети със застроена площ 2160 м2; Перони 
пред хангарите; Писта за рулиране; Автопарк с гараж 
за служебни и специални автомобили; Специализирани 
работилници; Котелно помещение за нафта и газ; 
Вътрешноплощадкови автомобилни алеи; Инженерна 
инфраструктура.

Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на  
Авиобаза на ГДГП, гр. София
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Възложител: Служба „Сигурност – ВП и ВКР” 
РЗП 14 291 м2

Юли 2005 – Януари 2008

СМР “до ключ”. Строежът представлява комплекс от 
сгради – административна сграда на четири етажа, 
обслужваща сграда с двуетажна и едноетажна част и 
подземен гараж за 124 автомобила. Конструкцията на 
сградата е изградена по монолитна строителна система 
и е изчислена и оразмерена за поемане на земетръс за ІХ 
степен на сеизмичност.

Извършване на строително-монтажни работи  на Административна сграда на бул. „Черни връх” № 45  
Възложител: ДАНС 
РЗП 7900 м2

Юни 2009 – Юни 2011
Изпълнени са демонтажни работи, реконструиране и ремонт на работните и обслужващите  помещения. Направен е 
цялостен ремонт на фасадите, който включва подмяна на съществуващата външна фасадна дограма  от PVC профил, 
петкамерен със стъклопакети, направа на топлоизолация от екструдиран пенополистирол. 

Следствен арест – гр. София,  
ул. “Майор Векилски” № 2 
Възложител: Министерство на пра-
восъдието 
Декември 2000 – Май 2002
Строително-монтажни работи и ре-
конструкция по всички части – АС, Ел, 
ОВ, ВиК.

Административна сграда, находяща се във ВР-1004, гр. София 



2222

Възложител: Столична община – Район „Средец“
РЗП 2540 м2

Февруари 2011 – Септември 2012
Сградата е Паметник на културата

Извършени СМР: 
Конструктивно укрепване 
Изграждане на нови фундаменти, вертикални 
конструктивни елементи, асансьорна шахта, стълбище, 
плочи. Поправка на покрива.
Бетонни работи - 450 м³
Армировка - 150 тона

Архитектурни работи 
Изпълнение на покрития, подови настилки, преградни 
стени от гипсокартон - 3500 м², растерни окачени 
тавани - 2100 м², фасадни топлоизолационни системи - 
900 м², алуминиева дограма, дървена дограма, 
стоманени и алуминиеви парапети, хидроизолация. 
Изграждане на съоръжения за осигуряване на достъпна 
среда за хора с увреждания;
Реставрация на фасадата на сградата; 

Инсталации
Електроинсталационни работи, пожароизвестителна 
инсталация, структурна кабелна система, UPS, СОТ, 
контрол на достъпа, телевизия, мълниезащита, 
телефонизация, ВиК инсталации, отопление, 
вентилация, климатизация

Конструктивно укрепване на административната сграда на районната 
администрация, находяща се на ул. „Леге“ № 6-8,  гр. София
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Възложител: Столична община – Район „Красно село“
РЗП 5133 м2

Септември 2015 – Декември 2017
Цялостно конструктивно укрепване на сградата – 
изпълнение на допълнителни стоманобетонови и 
стоманени елементи,  нови стоманобетонни шайби. 
Енергийно-ефективни мерки - Изпълнена е 
топлоизолация от твърда каменна минерална вата 
в подпокривното пространство. Монтирана е 
вентилируема окачена фасада върху каменна минерална 
вата. Цялостна подмяна на съществуващата дограма и 
външни врати с PVC дограма. 
СМР за изграждане и възстановяване на електро-, ВиК 
и ОВК инсталации и финишни покрития - Подмяна 
или възстановяване на подовата настилка във всички 
помещения,  освежаване на дървените декоративни 
елементи и врати на залите, декоративните дървени 
решетки пред радиаторите. Вратите на евакуационните 
изходи са с необходимата огнеустойчивост и са снабдени 
с „антипаник“ брави. Изградени са пространства и 
санитарни възли за хора в неравностойно положение, 
както и рампи пред входа на сградата и подемна 
платформа от първия до втория етаж.
Дейностите бяха разпределени в три етапа. След 
изпълнението на всеки етап сградата беше в състояние, 
годно за експлоатация, независимо дали и кога ще се 
реализират следващите етапи, за да не се прекъсва 
работата на културния институт.

Конструктивно-укрепителни и ремонтно-възстановителни дейности в сградата на 
Общински културен институт „Красно село“,  гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 41
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Възложител: Вита Инженеринг ООД
РЗП 9000 м2

Май 2015 – Февруари 2017
Извършени СМР по части: Груб строеж, подземни 
и покривни топло- и хидроизолации, конструкции 
на съоръжения извън сградата – подпорни стени, 
външни стълбища и рампи и входни козирки; 
площадкови ВиК мрежи, доставка и монтаж на 
външна дограма и алуминиева окачена фасада, 
проектиране на укрепителна конструкция от 
фабрични габиони; вентилируеми фасади, в това 
число керамична и каменна облицовки и облицовки с 
„Еталбонд“, топлоизолационна фасадна система със 
силиконова мазилка, скеле, въздуховоди по фасада 
север на сградата на болницата.

Лечебно заведение за болнична помощ – МБАЛ „ВИТА“,  
гр. София, Район „Лозенец“
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Районна здравноосигурителна каса – гр. Монтана  
РЗП 1900 м2

Районна здравноосигурителна каса – гр. Ловеч   
РЗП 1100 м2

Районна здравноосигурителна каса – гр. Кюстендил 
РЗП 1100 м2

Възложител: Национална здравноосигурителна каса 

Основен ремонт на сградите. Изпълнени работи по части: 
архитектурно-строителна, ВиК, електроинсталации, 
ОВиК, озеленяване, вертикална планировка.

Център по трансфузионна хематология - гр. София  

Възложител: Министерство на здравеопазването 
със средства, осигурени от Световната банка 
РЗП 4800 м2 

Февруари 1999 – Март 2000
Сградата е паметник на културата 
Състои се от четири блока и Аула. Реконструкция, 
модернизация и реставрация. Изхождайки от строителната 
система на сградата и от статута ѝ на “Паметник 
на архитектурното наследство”, интервенциите в 
съществуващото разпределение са сведени до минимум. 
Изпълнени работи по части: конструктивна,  АС, ВиК, 
ОВиК, електро, озеленяване, вертикална планировка.
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Реконструкция и реставрация на фасадата на 
сградата, собственост на г-н Гендович, гр. София
Възложители: “ГЕНДОВИЧ” ООД и ING БАНК 
Сградата е паметник на културата 
Разгъната площ 1200 м2 
Август 1995 – Януари 1996
По-голямата част от скулптурните елементи са 
реставрирани, а 30 процента са изцяло подменени.

Жилищни сгради в кв. “Стрелбище”, гр. София 
Възложител: “РАМИ” ЕООД 
Проектиране и СМР “до ключ”. РЗП 3000 м2

Май 2003 – Декември 2005
Проектиране и СМР “до ключ”. РЗП 2500 м2

Май 2002 – Април 2004

Жилищна сграда в кв. „Изток“, гр. София 
Възложител: “БЕАРТ” ООД 
Юни 2000 – Май 2003
Проектиране и СМР “до ключ” 

Жилищни сгради
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Жилищна сграда с магазин, м. “Кокалу”, гр. Несебър 
Възложител: РАЙ-ИН ЕООД
Август 2005 – Юни 2006
Проектиране и СМР “до ключ”.

Жилищна сграда в гр. София, кв. “Манастирски ливади” 
Възложител: РАДИН-17 ЕООД 
РЗП 8000 м2

Ноември 2005 – Август 2008
Проектиране и СМР “до ключ”. Строежът представлява 
жилищна сграда, решена с две секции - на 7 и 9 етажа с 
подземен гараж, достъпен посредством рампа, с 23 подземни 
паркоместа, мазета, 6 магазина и 11 гаража, 1 офис, портиерни 
за всяка секция, помещения за главно ел.табло за всяка секция 
на първия надземен етаж.

Жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи  
гр. София, ул. Бунтовник №3 
Възложител: СЕНВИЛ ООД 
РЗП 2250 м2

Септември 2007 – Юни 2011
СМР до етап груб строеж, довършителни работи, сградни 
ВиК, електро- и вентилационни инсталации. 

Жилищни сгради
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Централен универсален магазин – София

Поправки на дефектните механични и електрически 
работи в сградата 
Изпълнени са работи по електроинсталации, ел.оборудване, 
вентилация и климатизация, противопожарни клапи, 
пожароизвестяване, BMS, огнезащита на различни 
преходи, ВиК, пожарогасене, изработване на екзекутивна 
документация и чертежи. 
Реконструкция на 4 етаж на сградата на ЦУМ
Разгъната площ  4000 м2

Изпълнени са метални конструкции, довършителни 
работи по подове, стени, тавани, противопожарни врати, 
огнезащита, електроинсталационни работи, осветление 
и пожароизвестяване, ВиК, пожарогасене, вентилация и 
климатизация. 
Покрив на ЦУМ 
Разгъната площ 4400 м2

Проектиране, доставки и СМР – цялостна подмяна.  
Извършен е послоен монтаж на временна хидроизолация, 
метална конструкция, монтаж на Z-профили, 
хидроизолация. 

Довършителни работи в офисни помещения на  
5 и 6 етаж за нуждите на „БАЛКАНФАРМА“ АД
Разгъната площ  2935 м2

Изпълнени са довършителни работи по подове, стени, 
тавани, електроинсталационни работи, вентилация и 
климатизация, ВиК, пожарогасене, пожароизвестяване, 
огнезащита. 
Довършителни работи в офисни помещения на 6 етаж 
за нуждите на “МОТОРОЛА“ 
Разгъната площ  600 м2

Изпълнени са довършителни работи по под, стени и 
тавани; електроинсталационни работи, ел.оборудване, 
BMS, вентилация и климатизация, пожароизвестяване и 
огнезащита.

През 2000 година “ИНОС-1” ООД сключи договори с  
ЦУМ АД за ремонти, проектиране, доставки, строителни 
и инсталационни работи по различни части в сградата на  
ЦУМ – София
Супервайзор на обектите  Риджънт Юропиън 
Пропъртис
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Възложител: ЦУМ АД
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Възложител: Wm. Wrigley Jr. Company
РЗП 800 м2

Април 1999 – Август 1999
Реконструкция на съществуваща жилищна сграда, строена 
през трийсетте години на миналия век за фамилна резиденция, 
и трансформацията ѝ в модерна офис-сграда за нуждите на 
фирма “Ригли – България” ЕООД. Изпълнeни работи по части: 
конструктивна, АС, ВиК, електро, настилки.

Възложител: Комисия по ценни книжа и фондови борси 
РЗП 1000 м2

Октомври 1998 – Януари 1999
Работи по части: АС, ВиК, ОВ, силова ел.част, слаботокова 
ел.инсталация, компютърна мрежа. 
Реконструирано е бившето производствено помещение на сградата, 
като е изпълнена допълнителна монолитна стоманобетонова плоча.
В сутерена е оформен гараж за служебни автомобили. 
На горното ниво е изграден информационен център, състоящ се от 
зала, читалня и помещение за архив.
Изпълнен е и текущ ремонт на първи, втори и трети етаж. Използвани 
са основно  висококачествени български материали. 

Офис-сграда на “Ригли – България” 

Административна сграда на  
Комисията по ценни книжа и фондови борси
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Възложител: СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ
РЗП 1800 м2

Изпълнена е вертикална планировка, обхващаща площ от 7500 м2.
2011 година
Изграждане на нова офис-сграда с офиси и складова база. Център “Скания” е комплексна сграда с различни функции – 
предназначена е за ремонт и профилактика на тежки товарни и леки коли, пътнически автобуси. Сервизът с площ 
от 650 м2 е отделен от склада и офисната част с противопожарна стена на конструктивна фуга, тип “брандмауер”.

Център Скания 
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Основен ремонт на офис на Ситибанк на 5 етаж в сградата на ЦУМ, София 
Възложител: CITIBANK N.A.; РЗП 850 м2 
Изпълнени СМР по части: Конструктивна, АС, В и К, Електро, ОВ и К, BMS. 

Централен офис на Хеброс Банк, намиращ се на 7 етаж в сградата на ЦУМ, София
Възложител: ХЕБРОС БАНК АД
Разрушителни работи, укрепване на стомано-бетоновата плоча, довършителни работи по стени, подове и тавани, 
електрозахранване, климатизация и вентилация, ВиК, системи за пожароизвестяване, пожарогасене, BMS, газово 
пожарогасене. 

Клон на Хеброс Банк на партера в сградата на ЦУМ, София 
Възложител: ХЕБРОС БАНК АД 
Реконструкция на магазинни клетки в банков офис – разрушителни работи, 
изграждане на силно защитено трезорно помещение, довършителни работи 
по стени и подове, електрозахранване, пожароизвестителна система, BMS.

Преустройство на магазин в клон на Банка  „Хеброс“  на ул. „Раковски“ 
133, София 
Възложител: ХЕБРОС БАНК АД 
Изпълнени СМР по части: АС, ВиК, ОВК, Автоматика, Ел.инсталационни 
работи.

РДСК-4 
Възложител: Банка ДСК; РЗП 2050 м2

Изпълнено проектиране и СМР по всички части: пожароизвестяване, 
TV контрол, озвучаване, телефонизация, компютъризация, мебелно 
обзавеждане. 

Международна ортодоксална банка “Св. Никола” 
Възложител: Б.А.Н.К. Австрия 
Изпълнени СМР по части конструкция, архитектура, ВиК, електро. 

Ремонт на работните части на оперативния салон в сградата на 
Българска народна банка, пл. “Княз Ал. Батенберг” 1, гр. София 
Възложител: Българска народна банка

БАНКИ

СМР за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи банкови офиси на Райфайзенбанк  (България) 
ЕАД на територията на цяла България
Възложител: Райфайзенбанк (България) ЕАД 
Начало: 2015 година
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Хотел „РИЛА“, к.к.Боровец, община Самоков, област Софийска

Възложител: „РИЛА Боровец“ АД
Април 2017 – Декември 2017
Реновация на съществуваща база, 360 стаи и апартаменти, 
коридори и стълбища в Студийна част на хотелската 
сграда на 11 етажа. Строителни и инсталационни 
работи по всички части: Архитектура, Конструкции,  
ВиК,  Електроинсталации,   Пожарозащита.
Ремонт на Ски гардероб, Ски гардероб лични ски и 
Детска градина към хотел „РИЛА“
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Краткосрочно измерване на канални води 
Инсталиране, тестване и обучение за краткосрочен 
мониторинг на канализационната система на гр. София. 
Доставка и инсталиране, тестване и обучение за 
дългосрочен мониторинг на канализационната 
система на гр. София 
Инсталиране на система за измерване на налягането 
Инсталиране на флоуметри /уреди за измерване на 
потока на питейната вода/, механични водомери 
и логери за измерване на налягането в общо 126 
точки но водоснабдителната система на София, вкл. 
водохващанията ѝ. 
Ремонт на огради по резервоари за питейна вода в 
София окръг 
Подмяна на оградни колове и оградна мрежа и врати по 
резервоарите за питейна вода около град София.

Възложител: „СОФИЙСКА ВОДА“ АД

Извършване на поддръжка, строително-ремонтни 
и строително-монтажни работи на около 30 % от 
водопроводната мрежа на територията на Столична 
община 
Подмяна на сградни отклонения и аварийни ремонти на 
уличния водопровод, асфалтиране. 
Договор за 4 години - 2007 до 2010 година

Поддръжка и ремонт на водоснабдителната система 
на гр. София 
Подмяна на сградни отклонения и аварийни ремонти на 
уличния водопровод – Зона Юг. 
Договор за 5 години - 2002 до 2007 година

Изследване на канализационната мрежа 
Вътрешна инспекция на канализационни шахти, 
нивелиране и репериране. 
Точки за измерване на налягането  
Доставка и инсталиране на оборудване за измерване на 
дебита, скоростта и налягането в точки от водопроводната 
мрежа на гр. София. Изграждане на необходимите 
съоръжения. 
Измерване на питейни води 
Доставка и инсталиране на оборудване за измерване 
на дебита на водата по точки от водопроводната мрежа 
в селата около София, изграждане на необходимите 
съоръжения. 
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Временна пречиствателна станция в “Юниор Миниер Пирдоп Мед”

Възложител: ЮНИОН МИНИЕР ПИРДОП МЕД 
Септември 1999 – Ноември 1999

“Юнион Миниер Пирдоп Мед” АД сключи договор с 
“ИНОС-1” ООД за консултантски услуги и мениджмънт 
по планиране и координиране на дейностите на 
обекта, контрол на договора, генерална координация 
и управление на графика и строителните работи при 
изграждането на обекта. Като резултат  бяха подобрени  
управлението и организацията на обекта и оставащите 
за изпълнение 50% строително-монтажни и пусково-
наладъчни работи бяха изпълнени за 45 дни. 
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Възложител: Средноволжска търговска банка /СВКБ/
Ленински клон на банката, гр. Самара
РЗП 1320 м2

Проектиране и строителство „до ключ“, пусково-наладъчни работи 
по части: АС, ВиК, ОВК, Електроинсталации, пожароизвестяване, 
СОТ, TV контрол, озвучаване, телефонизация, компютъризация.

Фасада на централната сграда на банката, гр. Самара
Разгъната площ 2000 м2

В основната си част фасадата е облицована с мрамор, а партерният 
етаж – с гранит. В централната част са изградени 4 колони. По 
фасадата са изработени и монтирани над 300 различни типа гипсови 
скулптурни орнаменти и фронтони.

Централен офис на банката, гр. Самара
РЗП 1800 м2

Проектиране и строителство „до ключ“, пусково-наладъчни работи 
по части: АС, ВиК, ОВК, Електроинсталации, пожароизвестяване, 
СОТ, TV контрол, озвучаване, телефонизация, компютъризация, 
мебелно обзавеждане, оборудване на кухня и бар.

Възложител: СБЕРБАНК РФ
Октябърско отделение на банката, гр. Самара
РЗП 5100 м2

Извършени СМР по части: АС, ВиК, електроинсталации, ОВК, 
СОТ, пожароизвестяване, озвучаване, телефонизация, система за 
контрол на достъпа.

Възложител: ТЪРГОВСКА БАНКА „АКТИВ“
Клон на банката в Москва – РЗП 345 м2

Проектиране и строителство „до ключ“, пусково-наладъчни работи 
по всички части.

Възложител: „МЕЛОДИЯ“ ООД
Ресторант в гр. Самара със 140 места, бар и банкетна зала
РЗП 800 м2

Проектиране и строителство „до ключ“, доставки на всички 
довършителни материали, пусково-наладъчни работи по всички 
части, мебелно обзавеждане, пълна компютъризация, пълна 
окомплектация на технологичното кухненско, барово и хладилно 
оборудване, кетеринг, прибори и посуда.

Реконструкция на Спортен център в гр. Самара
РЗП 1800 м2

Проектиране и СМР „до ключ“ по части: конструктивна, АС, ВиК, 
Електро, ОВК, вертикална планировка, мебелировка, доставка на 
специализирано оборудване.

Еднофамилна къща в гр. Самара
Частен инвеститор
РЗП 1000 м2

Извършено проектиране и строителство по всички части и фази, 
доставки на довършителни материали, пусково-наладъчни работи.

Бижутериен магазин “АЛЯСКА”
Частен инвеститор
При пълната реконструкция са използвани висококачествени 
материали – декоративни мазилки, гранит, окачени тавани, 
алуминиева дограма и др.
Извършена е пълна климатизация и вентилация на помещенията.

ОБЕКТИ В РУСИЯ


