
  

 

 



Представяне 

• "АМС Кристал" ООД – гр. Трявна изпълнява цялостно 
строителство на сгради и строителни съоръжения – 
строително-монтажни работи в жилищното, 
промишленото и гражданското строителство ; строителна 
и инвестиционна дейност; реконструкция и 
модернизация; текущо поддържане и ремонти; саниране 
на сгради; изграждане на инженерингова инфраструктура; 
строителни консултации. Фирмата е пълноправен член на 
Камарата на строителите в България 

 

 



"АМС Кристал" ООД  разполага с необходимия квалифициран 
персонал от строителни инженери, строителни техници и 
работници: Основна цел в работата е създаване на качествена 
продукция, която да отговаря на високите изисквания на 
клиентите. Това се постига чрез внедряване на съвременни 
строителни технологии, използване на нови материали и 
високопроизводителна техника. Професионализмът и 
натрупания опит в дружеството дават редица предимства: 
точност при изпълнението, достъпни цени, стриктно спазване на 
пусковите срокове и договорените бюджети, поддържане на 
коректни отношения с останалите участници в инвестиционния 
процес. В резултат на досегашната ни работа сме изпълнили 
множество обекти, като някои от тях са: 



Частен инвеститор 

• ” Реконструкция и адаптация  на жилищна 
сграда "в гр.Трявна ул.”П.Р.Славейков" №38 
УПИ ХХVIII-1714 Паметник на културата. 





Частен инвеститор 

• Жилищна  сграда в УПИ – XV-1709,1710,КВ 
11 гр.Трявна,ул. П.Р.Славейков № 42« 
Паметник на културата. 





Община Долна Митрополия 

•  РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА 
ЦЪРКВА "СВ. ПАРАСКЕВА" В С. СТАВЕРЦИ, 
Паметник на културата. 

 







НГПИ „Тревненска школа” 

• Ремонт работилници” в сградата на НГПИ. 

•  „Аварийно укрепване колони на първо 
надземно ниво-южно крило”                                                    
в НГПИ „Тревненска школа” 





Община Долна Митрополия 

• „ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО  НА ОБЕКТ: РЕМОНТНО-
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ХРАМ "СВ. 
ДИМИТЪР" - ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ. 
ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА. 







ДП "ТСВ"  гр. София  

• Изграждане на водостоци за обслужващ път 
по Българо-Турската граница 





„ДВ Строй Консулт” ООД гр. София 

• „Неотложно укрепване на прилежащите 
скатове от  км 200+580 до км 200+640 в 
междугарието Кръстец – Радунци по 4-та 
жп линия 





„ГБС-Пловдив ”АД 

• "Сграда с администритавен адрес ул. "Цар 
Иван Александър", блок 7 - вход А; вход Б и 
вход В,гр. Ямбол. 





• От създаването си до момента  фирма 
"АМС Кристал" ООД предвид своя опит, 
точност и високо качество на извършваните 
строителни дейности се е доказала като 
коректен партньор, спечелил уважението 
на клиентите си. 

• Качество без компромиси! 


