
ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ И РЕИНЖЕНЕРИНГ НА 
КЛИМАТИЧНИ, ОТОПЛИТЕЛНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ 
ИНСТАЛАЦИИ. ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА 

СГРАДИ.  



История на фирмата 

• Фирма „АМпроект“ ЕООД е създадена през 2016 год. в град Варна с 
основен предмет на дейност предоставяне на услуги на частни лица 
и фирми; изготвяне на техническа и проектна документация в 
строителството – хотелиерство; ресторантьорство; посредничество 
при реализиране на проектната документация; предоставяне на 
консултантски услуги по инвестиционни и технически проекти.  

 

• Екип от инженери поставят началото на дейността, с цел качествено 
проектиране и надзор при изграждане на ОВК системи и 
съоръжения и изготвяне на баланси, доклади и оценки за проектни 
енергийни характеристики на сгради.  

 



Фирмена  мисия 

 От момента, в който встъпихме на пазара, наша мисия е да 
предлагаме на клиентите си: 

• висококачествени проектантски услуги,  

• качествени комплексни решения в областта на проектирането с 
цел осигуряване на безпроблемно изпълнение на 
инвестиционните намерения,  

• коректност при изпълнението  с най-високо качество,  

• да съхраняваме правата и интересите на клиентите,  

• индивидуален подход към всеки клиент. 



Нашите услуги 

• Цялостно проектиране и инженеринг на 
климатични, отоплителни и вентилационни 
инсталации 

• Проектиране на ниско енергийни инсталации  

• Проектиране на геотермални инсталации с 
термопомпени агрегати 

• Оползотворяване на отпадна топлина 

• Консултации за изграждане, ремонт или 
подобрения на проблемни съществуващи 
инсталации 

• Изготвяне на баланси и доклади за проектни 
енергийни характеристики на сгради 

• Контрол и мониторинг  при изпълнение на 
проектите 
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Ресурси 

ЧОВЕШКИ  РЕСУРСИ 

 

• Инженери  

• Чертожници  

• Аналитици  

• Административен персонал  

 
 Екипът на „АМпроект“ е от млади мотивирани и  висококвалифицирани 
специалисти. Фирмата непрекъснато инвестираме във внедряване на нови технологии и 
обучение на персонала. Насърчава екипния подход и професионализма в работата на всички 
нива.  
  



Постигнати резултати 

         “АМпроект“ ЕООД е осована в 
началото на  2016г. И успява успешно 
да се наложи като една от най – бързо 
развиващите се фирми за 
проектантство и инженеринг на пазара 
на Област Варна.  

          Към момента работим както с 
физически лица и с частни търговски 
дружества, така и с общински 
организации.  

Успешно изпълнени проекти за 
последната 2017 година:  

 

• Над 60 -  Еднофамилни и Многофамилни 
сгради  

 

• 10 Търговки обекта – от които 6 
Хотела , 2 Хипермаркета и  2 
Административни сгради  

 

• 4 Промишлени сгради – Цехове за 
производство, пакетаж, сондаж и 
бутилиране  

 

  



Цели на фирмата 

       Още от създаването на фирма “АМпроект“ 
ЕООД  винаги сме целяли устойчивост и 
развитие, които да бъдат постигани чрез 
прецизност и високи резултати в работата.  

        Ето защо, ние работим със съвременни 
технологии, млад амбициозен екип и 
поддържаме висока степен на организация и 
качество на работа.  

       Така целим постигане на резултати, които 
ще надхвърлят очакванията на клиентите ни и 
с които фирмата ще се гордее.  

 Към какво се стремим: 

• Да бъдем постоянно развиваща се компания, 
която да бъде сред лидерите на пазара;  

• Да се наложим на нови пазари; 

• Постоянно да развиваме своето портфолио, 
като предлагаме все повече от най-добрите 
услуги на пазара; 

• Да бъдем близо до своите клиенти, да 
познаваме техните проблеми и нужди и да 
им предоставяме уникални решения; 

• Да поддържаме работна среда, в която хората 
имат мотивацията и условията за постоянно 
усъвършенстване. 



Информация 

Фирма „АМпроект“ ЕООД   

България, 9000 Варна 

ул. Калофер № 3 

тел.     +359 886 356 206 

Е-mail: office.amproject@gmail.com 

www.amproject.com  

 

Управител:  инж.Александър Маринов 

тел.:    +359 884 511 157 

Е-mail: marinov.aleksander@amproject.bg 

 


