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П Р Е Д С Т А В Я Н Е 

 

на “ПРОИНВЕСТ” ЕООД - гр. Хасково, ул. „Цар Калоян“ 4,  

Булстат 126690709, управител Красимир Ангелов 

 

Фирма “ ПРОИНВЕСТ ” е създадена през 2005 год. 

Основната й дейност е извършване на проектантска, консултантска 

дейност и строителен надзор на Държавни, Общински и частни обекти. 

 Като консултант в инвестиционното проектиране фирмата се 

занимава с оценяване на инвестиционни проекти и изготвяне на оценки за 

съответствието им със съществените изисквания към строежите. 

 Като строителен надзор извършваме контрол на изпълняваните 

видове СМР по строежите, изготвяне на всички Актове и протоколи по 

време на строителството и подготовка на Окончателен доклад пред 

Възложителя и ДНСК за издаване на Акт 16, Разрешение за ползване и 

въвеждане на обекта в експлоатация. 

Фирмата е с дългогодишен опит и в нея работят над 25 

висококвалифицирани специалисти от различни специалности. 

Притежаваме регистрация по ISO 9001:2008 и 14001. 

През периода 2000 – 2015 г. са изготвени инвестициони проекти и е 

изпълняван строителен надзор на множество обекти, а именно: 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ: 
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1. “Предприятие за производство на растителни масла” - Пресово, 

Лющилно, Складово стопанство, Складове за експелер, Разширение 

котелно, УПИ ХVI-8187, кв. 6 – Източна индустриална зона, гр. Хасково -  

Възложител: “Клокотница I” АД – гр. Хасково 

2. “Преустройство на съществуваща сграда в колбасарски цех и пристройка 

към нея”, УПИ XIII, кв. 16 по плана на гр. Хасково – ИИЗ - Възложител: 

“Сварекс” ЕООД, гр. Хасково 

3.  “Преустройство на предачен цех в цех за манипулация на тютюни”, УПИ 

XI – Промишлена зона на гр. Момчилград - Възложител: ВК “Младост-95” – 

гр. Момчилград 

4.“МАСЛОДОБИВНА ФАБРИКА “ГОЛД ОЙЛ” - 

Подобекти:Административно-битова сграда; Разлагане соапщок; Пропуск; 

Пречиствателна станция; Помпени станции; Склад резервоари за сурово и 

рафинирано слънчогледово масло; Пресово; Рафинерия; Битов сектор с 

лаборатория; Склад резервни части и работилница; Трафопост; Хексаново 

стопанство; Цех за екстракция; Котелно - УПИ I, кв. 6А – Промишлена зона 

на гр. Харманли - Възложител: “Голд Ойл” ООД – гр. Харманли 

5. “Център за релаксация – SPA, нощен бар и казино”,  УПИ VI-6088, 1985, 

кв. 174 по плана на гр. Свиленград - Възложител: “Дара Комерс” ЕООД  

6.  “Хотел с ресторант “Романтика”, УПИ VI, кв. 174 по плана на гр. 

Свиленград -  Възложител: “Дара Комерс” ЕООД – гр. Свиленград 

7. “Цех за филетиране на риба” , УПИ IV- за консервна фабрика, кв. 171 по 

плана на гр. Любимец - Възложител: “БИ ЕСТЕЙТС” ООД – гр. Стара Загора  

8. “Казино и търговски обект”, ПИ 000473 землище на с. Йерусалимово, 

Община Любимец  

Възложител: Христо Димитров Чорлов 
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9. „Шивашко предприятие”, ПИ с идентификатор 77181.11.131 по КК на гр. 

Харманли  /УПИ ІV/, кв.115 - Възложител: “Даниел Фешън” ООД – гр. 

Харманли  

10. “Рекултивация на депо за строителни отпадъци”, ПИ 000566 и ПИ 

000273 землище на с. Медникарово, Община Гълъбово - Възложител: 

Община Гълъбово 

 

БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗСТАНЦИИ: 

1.  “Търговски комплекс с бензиностанция и газстанция, търговска сграда с 

магазин и заведение за бързо хранене и пътна  връзка”, ПИ № 083262 и ПИ 

№ 083261 в землището на с. Момково, Община Свиленград и пътна връзка 

на обекта в ПИ № 083262 и ПИ № 083260, Възложител: “ОМВ” България 

2.  “Реконструкция на съществуваща бензиностанция и газстанция и 

автомивка”, ПИ № 000910, землище на с. Крепост, Община Димитровград  

- Възложител: “Лайт Комерс” ЕООД – гр. Пловдив, сега обект на 

„Газпром“. 

3. “Реконструкция на съществуваща бензиностанция и газстанция и 

автомивка”-  ПИ 21052.339.42 по КК на гр. Димитровград, местност 

“Дурхана” - Възложител: “Лайт Комерс” ЕООД – гр. Пловдив, сега обект на 

„Газпром“. 

4.  “Комплекс автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан”, 

УПИ Х-613, кв. 4930 по ПРЗ на гр. Ст. Загора, кв. Кольо Ганчев” – ПИ с 

идентификатор 68850.524.909 по КК на гр. Ст. Загора - Възложител: “Лайт 

Комерс” ООД – гр. Пловдив, сега обект на „Газпром“. 

5. “Преустройство на съществуваща бензиностанция и газстанция – 

подмяна на технологични тръбопроводи и изграждане на метален навес-

козирка”, УПИ ХХV-2068, кв. 146 по плана на гр. Димитровград - 

Възложител: “Еко-Елда България” ЕАД – гр. София 
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6. “Технологично разширение с газколонка и газрезервоар на 

бензиностанция 8218 на “Петрол” - УПИ ХIII, кв. 8 по плана на гр. Любимец 

- Възложител: “Петрол” АД – гр. София 

7.  “Автомобилна газоснабдителна станция за компресиран природен газ и 

обслужваща сграда”, ПИ с идентификатор 40909.122.36 по КК на гр. 

Кърджали /УПИ VI-34, кв. 265 по ЗРП на Складова индустриална зона – 

район Гарата/ - Възложител: “Темпо Транспорт” ООД – гр. Кърджали  

8. “Преустройство на съществуваща бензиностанция 8305 на “Петрол” в 

модулна контейнерна бензиностанция”, УПИ VIII, кв. 39 по плана на гр. 

Ивайловград - Възложител: “Петрол” АД – гр. София 

9. “Преустройство на съществуваща бензиностанция 8218 на “Петрол” в 

модулна контейнерна бензиностанция и газстанция”, УПИ ХIII, кв. 8 по 

плана на гр. Любимец - Възложител: “Петрол” АД – гр. София 

10. “Преустройство на съществуваща бензиностанция 8214 на “Петрол” в 

модулна контейнерна бензиностанция и удължаване газопровод”, УПИ VII, 

кв. 39 по плана на гр. Симеоновград - Възложител: “Петрол” АД – гр. 

София 

11.  “Преустройство на съществуваща бензиностанция 8220 на “Петрол” в 

модулна контейнерна бензиностанция”, ПИ 77181.12.484 по КК на гр. 

Харманли - Възложител: “Петрол” АД – гр. София 

12.  “Преустройство на съществуваща бензиностанция 8214 на “Петрол” в 

модулна контейнерна бензиностанция и технологично разширение с 

газколонка и газрезервоар”, УПИ VII и УПИ VIII, кв. 39 по плана на гр. 

Симеоновград - Възложител: “Петрол” АД – гр. София 

13. “Крайпътен обслужващ обект – паркинг, административно-търговска 

сграда, бензиностанция, мотел-ресторант” и “Пътна връзка на път АМ 

“Марица” /АI/ км 88+970 – ляво и Паркинг  за обслужване на КОО”,  ПИ 
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000473, местност “Кереч дере”, землище на с. Йерусалимово, Община 

Любимец - Възложител: Христо Димитров Чорлов 

14.  “Бензиностанция, газстанция, автомивка, кафе и автосервиз”, УПИ 23, 

местност “Бюкя” – землище на гр. Хасково - Възложител: “Вишните – братя 

Карагьозови” ООД – гр. Хасково, сега обект на „Лукойл“. 

15. “Бензиностанция и  газстанция”, УПИ XVI-8695, кв. 122 по плана на гр. 

Хасково, бул. “Освобождение” - Възложител: Иван Костадинов Пенев 

16. “Бензиностанция и  газстанция”, поз. имот N 034161, местност 

“Биберлика”, землище на с. Капитан Андреево, Община Свиленград - 

Възложител: Васил Иванов Аргиров, сега обект на „Лукойл“. 

17. “Бензиностанция и газстанция”,УПИ IХ-8218, кв. 9 – ИИЗ на гр. Хасково - 

Възложител: “Румис Абагар” ЕООД – гр. Хасково 

18.  “Газстанция към съществуваща бензиностанция”, поз. имот N 10034 – 

Стопански двор на гр. Любимец - Възложител: ЕТ “Колю Видев” – гр. 

Любимец 

19.  “Газстанция към съществуваща бензиностанция”,УПИ Х, кв. 36 по 

плана на с. Голям извор, Община Стамболово - Възложител: “ЕДИС” ООД – 

гр. Хасково 

20. “Газстанция към съществуваща бензиностанция”, УПИ I, кв. 21А по 

плана на с. Искра, Община Първомай - Възложител: “Едис” ООД – гр. 

Хасково 

21. “Газстанция към съществуваща бензиностанция”, поз. имот N 33160 и 

33016 в землището на с. Капитан Андреево, Община Свиленград - 

Възложител: “ДИГ-94” ООД - София  

22. “Газстанция към съществуваща бензиностанция”, УПИ I, кв. 85 по плана 

на с. Малево, Община Хасково - Възложител: Иван Костадинов Пенев 
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23. “Газстанция към съществуваща бензиностанция”, УПИ I-1357 и 1358, кв. 

83 по плана на гр. Симеоновград - Възложител: “АСА” ООД – гр. 

Димитровград 

24. “Топлоснабдяване на кв. “Дружба-Юг” – гр. Гълъбово  Възложител: 

Община Гълъбово 

Улици: 

1.  “Канализиране на улици в гр. Любимец” - Възложител: Община 

Любимец 

2. „Реконструкция на улици в гр. Любимец и с. Малко Градище” – 

Възложитнел Община Любимец 

3. Реконструкция на улици в гр. Симеоновград – Възложител Община 

Симеоновград 

4. “Аварийно възстановителни работи по реконструкция на мостово 

съоръжение на река Бисерска и селскостопански път, свързващ гр. 

Любимец с помпени станции и земеделски земи в Община Любимец” - 

Възложител: Община Любимец 

5. “Аварийно възстановителни работи по реконструкция на пътен мост на 

път НКV-2084 в с. Дъбовец”, находящ се в землището на с. Дъбовец, 

Възложител Община Любимец 

6. Корекция на река „Селска” - с. Малко Градище, община Любимец, с. 

Малко Градище, община Любимец - Възложител: Община Любимец 

7.  Рехабилитация на път с. Дъбовец – с. Вълче поле, Община Любимец 

8.  Рехабилитация на път III-506 – с. Добрич – с. Горски извор, Община                       

Димитровград 



 

„ПРОИНВЕСТ“ ЕООД 
  гр. ХАСКОВО, ул. „Цар Калоян“ 4, тел.: 038/66 48 49 

  038/68 07 07, fax.: 038/58 03 03 

9. “Мерки за енергийна ефективност в СОУ “Желязко Терпешев” – 

саниране на сгради и инсталация за захранване с пропан-бутан” – находящ 

се в УПИ I-681, кв. 102, гр. Любимец   
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Фирмата е осъществила Проектиране и Строителен надзор и на множество 

Производствени, Жилищни сгради, Търговски сгради, Административно-

обслужващи сгради, Фотоволтаични централи и др. 

 

Надяваме се на коректна и полезна взаимна работа, защитавайки 

общите си интереси и опазвайки фирмените си тайни. 

 

 

 

 

        Управител: ...........................   

/Красимир Ангелов/ 

       


