
Номер на 
Удостове

рение

Дата на 
издаване

Наименование, адрес, № 
на ЕИК на лицето 

получило удостоверение

Вид дейност, за която е 
регистрирано лицето

№ и дата на заповедта за 
заличаване на лицето от 

регистъра и за 
обезсилване на 

издаденото удостоверение

ПД001 16.01.2006 г. ГАЗХИТ ЕООД
гр. Пазарджик,
бул. “Цар Освободител” 
№35, р. ф. д. №2260/2004

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на 
газоснабдителни системи и 
газови съоръжения и 
инсталации, работещи с 
природен гази втечнени 
въглеводородни газове до 16 
bar.

Удостоверение № 
ПД001/16.01.2006 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-057/16.08.2019 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД002 07.02.2006 г. СД Стойнови СН-
Съдружие
гр.Пазарджик,
ул. „В. Априлов” №13, вх. А
тел.450016,
р. ф. д. №3113 / 90

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на стрелови 
кранове, монтирани на 
автомобили, самоходни и 
несамоходни шасита.

Удостоверение № 
ПД002/07.02.2006 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-
076/29.12.2022 г. на 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 

от ЗТИП.
ПД003 17.04.2006 г. ВАДИС ООД

гр. Пазарджик,
ул. ”Княз Ал.Батенберг” 
№75, ет. 1, ап. 1

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на повдигателни 
съоръжения, парни и 
водогрейни котли, 
тръбопроводи за пара и гореща 
вода и съдове, работещи под 
налягане

ПД004 26.05.2006 г. ТЕХНОТОН ООД
гр. Ст.Загора
ул. “Стара планина” №7, 
вх.А, ап.56
р. Ф. Д. № 952 / 2005

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на парни и 
водогрейни котли, котли с 
органичен топлоносител, 
съдове, работещи под 
налягане, тръбопроводи за 
пара и гореща вода, газови 
съоръжения, инсталации и 
уреди за природен газ и за 
пропан-бутан.

Удостоверение № 
ПД004/26.05.2006 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-037/23.02.2018 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 

ал. 4 от ЗТИП.

                                                                                       РЕГИСТЪР                                                              Приложение № 7
                                                                                                                                                                              Ф-П-ИДТН-08.07-07

на  лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в 
Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Южна централна България, гр. Пловдив

По силата на § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г., с които се отменят глава шеста на раздел IV от  Наредбата за 
устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и 
уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) и глава втора, раздел VIII от  Наредбата за 
устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни 
газове (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) се прекратява действието на издадените до 20.12.2011 г. 
удостоверения за дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран 
природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен 
въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от обхвата на видовете съоръжения с 
повишена опасност – чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за 
устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни 
газове (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Регистърът е актуален към 19.05.2023 г.



ПД005 18.08.2006 г. ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ-
БЕЛОВО АД
гр.Белово,

ул.”Дъбравско шосе№ 1А;
р.ф.д.№ 1650 / 1991;
Булстат 822104867

Поддържане и ремонтиране на 
повдигателни съоръжения, 
асансьори, съдове, работещи 
под налягане, тръбопроводи за 
водна пара и гореща вода, 
газови съоръжения на 
природен газ и поддържане на 
парни и водогрейни котли.

Удостоверение № 
ПД005/18.08.2006 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-
103/19.12.2018 г. на 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД006 04.10.2006 г. БИОВЕТ АД
гр. Пещера,
ул.”Петър Раков” №39
р.ф.д. №3529 / 1991

Поддържане и ремонтиране на 
парни и водогрейни котли, 
съдове, работещи под 
налягане, газови съоръжения и 
инсталации за природен газ и 
повдигателни съоръжения

Удостоверение № 
ПД006/04.10.2006 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-009/31.01.2014 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 

ал. 4 от ЗТИП.

ПД007 04.10.2006 г. БУЛКЕМ ЕООД
гр. Пловдив,
бул България 88, ет. 4, ап. 
7, БУЛСТАТ:115247057,
рег.ф.д.№2314 / 1998

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на 
товароподемни кранове и 
асансьори със скорост на 
движение на кабината до 1 m / 
s / без асансьори с групово 
управление на три и повече 
асансьори /.

ПД008 19.10.2006 г. АСАРЕЛ-РЕМОНТ ООД
гр. Панагюрище,
Площадка АСАРЕЛ,
БУЛСТАТ:112500637,
р.ф.д.№46 / 2000

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на повдигателни 
съоръжения.

Удостоверение № 
ПД008/19.10.2006 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-114/23.06.2017 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 
ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 

от АПК
ПД009 13.03.2007 г. Термодинамика ООД

гр. Пазарджик, ул.”Петър 
Бонев” №88
БУЛСТАТ:112052618
р.ф.д. №1688 / 1996

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на газопроводи, 
съоръжения и инсталации за 
природен газ с работно 
налягане до 5 бара.

ПД010 02.04.2007 г. ЕТ ДОБРИН НЕМИГЕНЧЕВ
гр. Панагюрище,
ул. "Стоян Трендафилов" № 
16, рег.ф.д. № 4051 / 1992 
г. на ПзОС,
БУЛСТАТ Е 822103943

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № 
ПД010/02.04.2007 г. е 

обезсилено и търговеца е 
заличен от регистъра със 

Заповед
 № А-О-076/10.12.2015 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД011 02.04.2007 г. ЕТ "КОНЕ-ВС 91-ВАСИЛ 
СЕМЕРДЖИЕВ"
гр. Пещера,
ул. "Чико" № 22,
рег.ф.д. № 417 / 1991 г. на 
ПзОС,
БУЛСТАТ: Е 040715304

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № 
ПД011/02.04.2007 г. е 

обезсилено и търговеца е 
заличен от регистъра със 

Заповед
 № А-О-071/03.06.2013 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 

ал. 4 от ЗТИП.



ПД012 25.04.2007 г. Ангел Стоилов-96 АД
гр. Пловдив,
ул.”Рогошко шосе” №6А,
Р.ф.д. 36801996 ПОС
Булстат 115047252

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на мостови и 
козлови кранове.

ПД013 21.05.2007 г. ЕТ "АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ-96"
гр. Белово,
ул. "Иван Вазов" № 14,
община Белово,
рег. ф. д. № 1604 / 1996 г. 
на ПзОС,
БУЛСТАТ: Е 112050649

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори.

Удостоверение № 
ПД013/21.06.2007 г. е 

обезсилено и търговеца е 
заличен от регистъра със 

Заповед
 № А-О-062/14.05.2013 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 

ал. 4 от ЗТИП.

ПД014 22.05.2007 г. ТЕХНОПОДЕМ ООД
гр. Пловдив,
ж.р. "Тракия", бл. 176, вх. 
"А", ет. 7, ап. 20,
рег. ф. д. № 742 / 2002 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 115714913

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

ПД015 01.06.2007 г. ЕСК ООД
гр. Пловдив,
ул. "Тодор Александров" № 
99, ет. 2,
рег. ф. д. № 2641 / 2002 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 115763127

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № 
ПД015/01.06.2007 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед № А-О-
027/08.05.2014 г. на 

Председател на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП
ПД016 01.06.2007 г. ЕТ ГЕГ-ГЕОРГИ ГОЧЕВ

гр. Асеновград,
ул. "Кресна" № 12,
рег. ф. д. № 6163 / 1994 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: Е 825300116

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

ПД017 01.06.2007 г. ЕТ "НЕЛИ Л-НЕВРИК 
ЛАЗАРОВА"
гр. Пловдив,
ул. "Леденика" № 3,
рег. ф. д. № 5249 / 1992 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: Е 825218840

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № 
ПД017/01.06.2007 г. е 

обезсилено и търговеца е 
заличен от регистъра със 

Заповед
 № А-О-008/21.01.2013 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 

ал. 4 от ЗТИП.

ПД018 06.06.2007 г. БУЛЛИФТ ООД
гр. Пловдив,
ул. "Прилеп" № 1А, ет. 3, 
ап. 6,
рег. ф. д. № 5055 / 1997 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 115170387

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Видно от Търговския 
регистър, считано от 

22.01.2013 г., "БУЛЛИФТ" 
ООД се преименува на 

"ПРОЛИФТ СЕРВИЗ" ЕООД.



ПД019 15.06.2007 г. НИТО ЕООД
гр. Пловдив, район „Тракия”,
ж.к. „Тракия”, бл. 51, вх. Б, 
ет. 7, ап. 20,
рег. ф. д. № 251 / 2002 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 115669628

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на автомобилни 
газови уредби за втечнен 
въглеводороден газ. На основание § 2, т. 3 от 

Постановление № 338 от 
09.12.2011 г.  за изм. и доп. 

на нормативните актове на МС

ПД020 15.06.2007 г. АНТИКО ООД
гр. Пловдив,
бул. „Цариградско шосе” № 
54, ет. 5, ап. 15,
рег. ф. д. № 217 / 1997 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 115105887

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на автомобилни 
газови уредби за втечнен 
въглеводороден газ.

На основание § 2, т. 3 от 
Постановление № 338 от 

09.12.2011 г.  за изм. и доп. 
на нормативните актове на МС

ПД021 18.06.2007 г. ЕТ "ИРКА Б-ИВАН 
ПИРОНКОВ"
с. Белащица, област 
Пловдив,
рег. ф. д. № 5489 / 1990 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: Е 115228306

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори. Удостоверение № 

ПД021/18.06.2007 г. е 
обезсилено и търговеца е 
заличен от регистъра със 

Заповед  № А-О-
006/17.01.2014 г. на Главния 

директор на ГД ИДТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД022 18.06.2007 г. ЕТ АМАДИНА-СТОЯН 
ВАСИЛЕВ
гр. Пловдив,
ул. "Бадемите" № 11,
рег. ф. д. № 11012 / 1991 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: Е 825209535

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № 
ПД022/18.06.2007 г. е 

обезсилено и дръжеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-
120/09.08.2021 г. на 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 

от ЗТИП.
ПД023 18.06.2007 г. ЕТ „ИСАВ-Иван 

Христосков”
гр. Пазарджик,
ул. „Дойран” №24 
рег. ф. д. №2937 / 1992 г. 
на ПзОС
Булстат: Е 040505658

Поддържане и ремонтиране на 
парни котли с работно 
налягане до 0,8 МРа, 
водогрейни котли, 
тръбопроводи за водна пара и 
гореща вода и съдове, 
работещи под налягане.

Удостоверение № ПД023 / 
18.06.2007 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед  № А-
О-065 / 29.10.2012 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД024 02.07.2007 г. ЕТ ЗЮД-Д-Златко Коев
гр. Пловдив,
бул. „Цариградско шосе” № 
70,
рег.ф.д.№ 5644 / 1994 на 
ПОС,
БУЛСТАТ: Е825294884

Поддържане и ремонтиране на 
мостови и козлови кранове, 
подвижни работни площадки и 
стрелови кранове, монтирани 
на автомобили или на 
самоходни или несамоходни 
шасита.

ПД025 18.09.2007 г. АСИ-100 ЕООД
гр. Пазарджик,
ул. "Христо Смирненски" № 
22, ап. 13,
община Пазарджик,
рег. ф. д. № 369 / 2006 г. 
на ПзОС,
БУЛСТАТ: 112650520

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на мостови, 
козлови и кулови кранове и 
кранове стрелови тип,  
монтирани на автомобили или 
на самоходни или несамоходни 
шасита.

Удостоверение № 
ПД025/18.09.2007 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № 2130-2/16.01.2023 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 

от ЗТИП.



ПД026 24.09.2007 г. ВМЗ ЕАД
гр. Сопот,
рег. ф. д. № 5853 / 1997 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 129007111

Поддържане и ремонтиране на 
повдигателни съоръжения.

ПД027 23.08.2007 г. ЕТ Анаконда- Красимир 
Патинов
гр. Пазарджик,
ул. Свобода №5,
БУЛСТАТ112517526
Ф.Д. 1012 / 2000

Поддържане, ремонтиране 
ипреустройване на парни и 
водогрейни котли, 
тръбопроводи за пара и гореща 
вода, съдове работещи под 
налягане газови съоръжжения 
и инсталации за втечнени 
въглеводороди, преносни и 
разпределителни газопроводи, 
съоръжения, инсталации и 
уреди за природен газ.

Удостоверение № ПД027 / 
23.08.2007 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-041 / 20.06.2014 г. 
на председателя на ДАМТН, 
на основание чл. 36а, ал. 4 

от ЗТИП.

ПД028 23.08.2007 г. ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ 
ЕООД
гр. Пловдив,
ул. "Костаки Пеев" № 5Б, 
ет. 2, ап. 6,
рег. ф. д. 3607 / 2003 г. 
ПдОС,
БУЛСТАТ: 115813904

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на подвижни 
работни площадки.

ПД029 23.08.2007 г. ЕТ АСМ-ЗОРНИЦА-ЖЕКО 
СТАЙКОВ
гр. Пловдив,
бул. "България" № 97,
рег. ф. д. № 1497 / 1997 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: Е 115129621

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

ПД030 30.08.2007 г. ИПО ООД
гр. София, 
ул. "Калиманци" № 79, ет. 
5, рег. ф. д. № 32431 / 1992 
г. на СГС,
БУЛСТАТ: 040905182

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на мостови, 
козлови и конзолни кранове и 
пътищата към тях,електрически 
телфери и грайфери, 
предназначени за работа с 
багери.

ПД031 04.09.2007 г. „АТМ-Спасов” ЕООД
Гр. Пазарджик,
ул. „Криволак” № 5, ет. 7, 
ап. 21,
рег. ф.д.№ 324 / 2004 г. на 
ПзОС,
БУЛСТАТ: 112609063

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на електрически 
телфери, мостови и козлови 
кранове, СРН до 1,6 МРа, 
ТВПГВ с външен диаметър 76 
мм и по-голям и температура 
на транспортната среда до 350 
С и налягане до 4 МРа 
включително, парни и 
водогрейни котли до 1,6МРа, 
стоманени газови инсталации 
за природен газ в промишлени, 
жилищни и административни 
сгради с мах.раб.налягане до 
0,01МРа и поддържане и 
ремонтиране на асансьори.

Удостоверение № ПД031/ 
04.09.2007 г.в частта за 

поддържане и ремонтиране 
на асансьори е обезсилено 

със Заповед
 № А-О-074 / 06.12.2012 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.



ПД032 15.09.2007 г. ХОУМГАЗ ЕООД
гр. Пазарджик,
ул. „Преспа” №2, ет.7, ап.33
рег. ф. д. № 730 / 2005
Булстат 112626340

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на 
разпределителни газопроводи, 
газови съоръжения, инсталации 
и уреди за природен газ.

ПД033 15.09.2007 г. ЕТ Иван Илиев
гр. Пловдив, ул. „Чая” №15
рег. ф. д. № 691 / 1993
Булстат Е 825259748

Поддържане и ремонтиране на 
автомобилни газови уредби за 
компресиран прероден газ и 
втечнени въглеводородни 
газове.

На основание § 1, т. 3 и § 2, 
т. 3 от Постановление № 338 

от 09.12.2011 г.  за изм. и 
доп. на нормативните актове 

на МС

ПД034 17.09.2007 г. АГРОТЕХНИКА АД
гр. Карлово, ПК4300
рег. ф. д. №3894 / 1999 на 
ПОС
Булстат: 825231802

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на мостови и 
конзолни кранове, 
електротелфери и 
товарозахващащи 
приспособления.

Удостоверение № 
ПД034/17.09.2007 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-
144/17.10.2017 г. на 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.
ПД035 20.09.2007 г. „Механосервиз КЦМ” 

ЕООД  
гр. Пловдив,
ул. „Асеновградско шосе” 
рег. ф. д. №1593 / 2002 на 
ПОС
Булстат 115747938

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на парни и 
водогрейни котли, 
тръбопроводи за пара и гореща 
вода, съдове работещи под 
налягане, електрически 
телфери, мостови и козлови 
кранове и поддържане и 
ремонтиране на стоманени и 
полиетиленови 
разпределителни и 
промишлени газопроводи и 
промишлени газови инсталации 
за природен газ с налягане до 
1,6 МРа

Удостоверение № ПД035 / 
20.09.2007 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед  № А-
О-032 / 23.06.2011 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД036 21.09.2007 г. ЕТ ”ТОДАС-ТОДОР 
ДАСКАЛОВ”
Гр.Пазарджик,
ул.”Рила” № 40, вх.А, ап.12, 
Рег.ф.д.№ 1057 / 1993 г. на 
Паз.ОС
Булстат 822092525

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на мостови и 
козлови кранове.

Удостоверение № ПД036 / 
21.09.2007 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед  № А-

О-105 / 09.10.2013 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД037 26.09.2007 г. ЕТ ИБОБ-ИВАН 
БИВОЛАРСКИ
с. Сарая,
община Пазарджик,
рег. ф. д. № 1788 / 1990 г. 
на ПзОС,
БУЛСТАТ: Е 040460857

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори.

Удостоверение № 
ПД037/26.09.2007 г. е 

обезсилено и търговецът е 
заличен от регистъра със 

Заповед
 № А-О-058/20.03.2017 г. на 
Заместник-председателя на 
ДАМТН, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПД038 26.09.2007 г. СД АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ-

БОЖКОВ И С-ИЕ
гр. Пазарджик, община 
Пазарджик,
ул. "Екзарх Йосиф" № 24,
рег. ф. д. № 1486 / 1994 г. 
на ПзОС,
БУЛСТАТ: Ю 822112910

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори.



ПД039 26.09.2007 г. „ЕЛЕКТРОСЕРВИЗ КЦМ” 
ЕООД
гр. Пловдив,
ул. „Асеновградско шосе” ,
рег.ф.д.№ 1595 / 2002 г. на 
ПлОС,                БУЛСТАТ: 
115747977

Поддържане и ремонтиране на 
мостови и козлови кранове и 
електротелфери.

Удостоверение № ПД039 / 
26.09.2007 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед  № А-
О-031 / 23.06.2011 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД040 27.09.2007 г. БОМИАН ЛИФТ ЕООД
гр. Пловдив,
ул. "Павел Калпакчиев" № 
12, рег. ф. д. № 2916 / 2003 
г. на ПдОС,
БУЛСТАТ: 115806258

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

ПД041 27.09.2007 г. "АРИГАТО" ООД
гр. Пловдив,
ул. "Клен" № 4,
рег. ф. д. № 272 / 2007 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 160079892

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД041 / 
27.09.2007 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-013 / 21.01.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД042 28.09.2007 г. ЕТ "ТОДОР ХАРИЗАНОВ-
ТЕДИ"
гр. Пловдив,
ул. "Прилеп" № 39,
рег. ф. д. № 1954 / 1996 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: Е 115026105

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД042 / 
28.09.2007 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед  № А-
О-071 / 19.11.2011 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД043 28.09.2007 г. СД "ВЕРТИКАЛ-100-
ГЪДЕВ, ЙОРДАНОВ С-ИЕ"
гр. Пловдив,
ул. "Брезовско шосе" № 24,
рег. ф. д. № 5409 / 1991 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 115306510

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори. Удостоверение № ПД043 / 

28.09.2007 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-079 / 15.12.2012 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД044 04.10.2007 г. ВЕГО ГАЗ-98 ООД
гр. Пловдив,
ул. “Силиврия” № 20А,
рег. ф. д. № 1828 / 1998 г. 
на ПдОС,
Булстат 115240641

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на автомобилни 
газови уредби за втечнени 
въглеводородени газове.

На основание § 2, т. 3 от 
Постановление № 338 от 

09.12.2011 г.  за изм. и доп. 
на нормативните актове на МС

ПД045 04.10.2007 г. ЕТ АСГАЗСЕРВИЗ-
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА 
гр. Асеновград,
ул. “Захари Стоянов” № 49,
рег. ф. д. № 1768 / 2006 г. 
на ПдОС,
Булстат 160049120

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на сградни 
газови инсталации за природен 
газ с работно налягане до 0,01 
МРа и дебелина на стената до 4 
mm.

Удостоверение № ПД045 / 
04.10.2007 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед № А-О-
075 / 04.12.2015 г. на 

председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.



ПД046 04.10.2007 г. ЕЛЕКТРА-2002 ЕООД
гр. Пловдив,
ул. “Пробуда” № 3,
рег. ф. д. № 20 / 2002 г. на 
ПдОС,
Булстат 115662364

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на парни и 
водогрейни котли, съдове, 
работещи под налягане и 
тръбопроводи за водна пара и 
гореща вода.

Удостоверение № 
ПД046/04.10.2007 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-102/29.05.2017 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 
ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 

от АПК.
ПД047 29.02.2008 г. “ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 

АСЕНОВГРАД” АД
гр. Асеновград,
пл. “Академик Николай 
Хайтов” № 10 А,
рег. ф. д. № 3371 / 1997 г. 
На ПдОС,
БУЛСТАТ: 115153647

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на 
разпределителни газопроводи 
и съоръженията към тях, 
промишлени и сградни газови 
инсталации, бутилкови 
инсталации и автомобилни 
газови уредби за природен газ.

Удостоверение № ПД047 / 
29.02.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед № А-О-
043 / 01.12.2011 г. на 

главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД048 01.11.2007 г. ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД
Пловдив, бул. „Цар Борис 
ІІІ-Обединител” №134 
рег. ф. д. № 5323 / 1991 г. 
на ПдОС, 
Булстат 115079353

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на 
тръбопроводи за водна пара и 
гореща вода

ПД049 07.11.2007 г. АСАНСЬОР-91 ООД
гр. Пловдив,
бул. "Източен" № 22,
рег. ф. д. № 1871 / 2000 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 115546807

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

ПД050 07.11.2007 г. ТОМИКА-МЕТАЛ АД
гр. Пловдив,
ул. "Брезовско шосе" № 176,
рег. ф. д. № 2470 / 2000 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 104087740

Поддържане и ремонтиране на 
мостови и козлови кранове.

ПД051 08.11.2007 г. ЙОРДАНОВ-АСАНСЬОРНИ 
СЕРВИЗИ ООД
гр. Пловдив,
ул. "Трети март" № 28,
рег. ф. д. № 2887 / 2007 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 160110712

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

ПД052 09.11.2007 г. ЕТ "СВС-СОТИР СОТИРОВ"
гр. Пловдив,
ул. "Босилек" № 10, вх. "Б", 
ап. 14,
рег. ф. д. № 10866 / 1990 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 115547229

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД052 / 
09.11.2007 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед  № А-
О-058 / 05.10.2012 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.



ПД053 09.11.2007 г. ЕТ СКАЙ ЛИФТ-
СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ
гр. Пловдив,
ул. "Георги Комитата" № 9,
рег. ф. д. № 2428 / 2006 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 160055778

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № 
ПД053/09.11.2007 г. е 

обезсилено и търговеца е 
заличен от регистъра със 

Заповед  № А-О-
039/07.04.2021 г. на 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 

от ЗТИП.
ПД054 09.11.2007 г. ТЕРМО-ГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ 

ООД
гр. Пловдив, ул. ”Даме 
Груев” №48, ет. 8, ап. 24,
рег. ф. д. № 1485 / 2002 г. 
на ПдОС,
Булстат: 115748495

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на парни и 
водогрейни котли, 
тръбопроводи за водна пара и 
гореща вода, съдове, работещи 
под налягане, газопроводи, 
газови инсталации и 
съоръжения за природен газ и 
ВВГ от стоманени тръби.

ПД055 12.11.2007 г. ВИЛФ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
гр. Пловдив,
ул. „Ильо Войвода” №21,
рег. ф. д. № 746 / 2007 г. 
на ПдОС
Булстат 160085675

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на парни и 
водогрейни котли, котли с 
органически топлоносители, 
тръбопроводи за водна пара и 
гореща вода, съдове, работещи 
под налягане, газопроводи, 
газови инсталации, съоръжения 
и уреди за природен газ и ВВГ 
от стоманени и медни тръби.

ПД056 13.11.2007 г. КОМАРС СТРОЙИНВЕСТ АД
гр.Пловдив,
ул.”Кукленско шосе” № 12,
рег. ф. д. № 4910 / 1996 г. 
на ПдОС
Булстат 115082374

Поддържане и ремонтиране на 
мостови, козлови и кулови 
кранове и релсовите пътища 
към тях, и стрелови кранове, 
монтирани на автомобили или 
на самоходни или несамоходни 
шасита.

ПД057 26.11.2007 г. ЕММК ЕООД
гр. Пловдив,
ул. "Богомил" № 49, ет. 4, 
ап. 12,
рег. ф. д. № 3857 / 2007 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 160116409

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД057 / 
26.11.2007 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-036/ 13.06.2014 г. на 
председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД058 26.11.2007 г. ЕТ "РЕНИ ГЕОРГ-РАЙНА 
ВЛАДИМИРОВА"
гр. Пазарджик, община 
Пазарджик,
ул. "Булаир" № 12, ап. 2,
рег. ф. д. № 3250 / 1990 г. 
на ПзОС,
БУЛСТАТ: Е 040340384

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № 
ПД058/26.11.2007 г. е 

обезсилено и търговеца е 
заличен от регистъра със 

Заповед
 № А-О-032 / 026.02.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.



ПД059 29.11.2007 г. ТЕХНОМОНТАЖ ГРУП ООД
гр. Пловдив, 
бул.”България” № 30, ет.6, 
ап.18
рег. ф. д. 3296 / 2004 г. на 
ПдОС
БУЛСТАТ: 115857548

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на мостови и 
козлови крановел

ПД060 21.12.2007 г. ЕЛИДО ООД
Пловдив
ул. „Брезовско шосе” №145
рег. ф. д. 864 / 1994 г. на 
ПдОС
Булстат: 825043729

Поддържане и ремонтиране на 
парни и водогрейни котли и 
котли с високотемпературни 
органични топлоносители, 
съдове, работещи под налягане 
до 1,6 МРа, промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации за природен газ и 
втечнени въглеводородни 
газове, изработени от 
стоманени тръби с работно 
налягане до 1,6 МРа и 
тръбопроводи за водна пара и 
гореща вода.

Удостоверение № 
ПД060/21.12.2007 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-048/08.08.2019 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД061 10.01.2008 г. ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ 
ЗАВОДИ АД
гр.София,
ул.”Проф.Иван Георгов” № 
1, Рег. ф. д. 14144 / 2004 г. 
на СГС,
БУЛСТАТ: 825269233

Поддържане и ремонтиране на 
мостови и козлови кранове.

Видно от Търговския 
регистър, считано от 

25.01.2018 г., "ДРУЖБА 
СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ" АД се 

преименува на "БиЕй Глас 
България" АД.

ПД062 31.01.2008 г. СТРОЙМОНТАЖ ЕООД
гр. Пазарджик,
ул. “Черноризец Храбър” № 
1,
рег. ф. д. № 1556 / 1999 г. 
на Пазарджишки окръжен 
съд,
Булстат 130169509

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Парни и водогрейни котли; 
2. Съдове, работещи под 
налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода;
4. Метални газопроводи, газови 
съоръжения, газови инсталации 
и газови уреди за природен газ 
или втечнен въглеводороден 
газ.



ПД063 23.01.2008 г. ET СТОЯН РУСКОВ-ЕЛВЕС   
 гр. Пазарджик,
бул. “Георги Бенковски” № 
118, ет. 4, ап. 13,
рег. ф. д. № 125 / 2001 г. 
на Пазарджишки окръжен 
съд,
Булстат 112530254,

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Парни и водогрейни котли с 
работно налягане до 1,3 МРа;
2. Съдове, работещи под 
налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода с температура 
на транспортираната среда до 
250 °С или налягане до 1,6 
МРа;
4. Метални промишлени и 
сградни газови инсталации и 
съоръженията към тях за 
природен газ;
5. Асансьори управлявани в 
група до два асансьора, с 
едноскоростно, двускоростно 
или регулируемо задвижване и 
със скорост на движение до 1 
m / s;
6. Портални и козлови кранове 
и електрически телфери.

Удостоверение № ПД063 / 
23.01.2008 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 №А-О-009/04.02.2015 г. на 
председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД064 30.01.2008 г. ВЪЗХОД 1 АД
гр. Пловдив, район 
“Източен”,
ул. “Владая” № 7, рег. ф. д. 
№ 1073 / 1997 г. на ПдОС, 
БУЛСТАТ: 115124955

Поддържане и ремонтиране на: 
1. Мостови и козлови кранове;
2. Съдове, работещи под 
налягане с работно налягане 
до 1,6 МРа;
3. Стоманени сградни и 
промишлени газови инсталации 
за природен газ или втечнени 
въглеводородни газове с 
работно налягане до 1,6 МРа.

Удостоверение № ПД064 / 
30.01.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед  № А-
О-063 / 03.09.2019 г. на 

председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД065 06.02.2008 г. ЕТ КУЗМА-ЙОРДАН 
КУЗМАНОВ
гр. Пазарджик,
ул. “Стефан Караджа” № 
11, вх. Б, ет. 5, ап. 39,
рег. ф. д. № 1215 / 1990 г. 
на ПзОС,
БУЛСТАТ: Е 030103846

1. Поддържане и ремонтиране 
на:
1.1.   Парни и водогрейни 
котли;
1.2.   Съдове, работещи под 
налягане;
1.3. Тръбопроводи за водна 
пара и гореща вода.
2. Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на метални 
разпределителни газопроводи, 
промишлени и сградни газови 
инсталации за природен газ 
или втечнени въглеводородни 
газове с работно налягане до 
1,6 МРа.



ПД066 06.02.2008 г. АСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД                           гр. 
Асеновград,
бул. “Васил Левски” № 3, 
ет. 2,
рег. ф. д. № 3051 / 1998 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: Ю 115258915

Поддържане и ремонтиране на:
1. Парни и водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под 
налягане с работно налягане 
до 1,6 МРа;
3. Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода;
4. Стоманени газопроводи, 
промишлени и сградни газови 
инсталации за природен газ 
или втечнени въглеводородни 
газове с работно налягане до 
1,6 МРа;
5. Газопроводи от мед с 
работно налягане до 0,01 МРа.

ПД067 07.02.2008 г. ЛАКАЛ ЕООД
гр. Пловдив,
бул.”Никола Вапцаров” 
№136
рег. ф. д. № 3557 / 1997 г. 
на ПдОС,
Булстат: Ю 115155281

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на парни и 
водогрейни котли и котли с 
органични топлоносители, 
съдове, работещи под налягане 
до 1,6 МРа, тръбопроводи за 
водна пара и гореща вода, 
метални тръбопроводи и 
инсталации за втечнени 
въглеводородни газове, 
метални промишлени и сградни 
газови инсталации за природен 
газ.

ПД068 18.02.2008 г. ЕТ "ДЕСОН-ДЕЛЧО 
АТАНАСОВ"
гр. Пловдив,
ул. "Хвойна" № 1,
рег. ф. д. № 13132 / 1991 г. 
на ПДОС,
БУЛСТАТ: Е 040351306,

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД068 / 
18.02.2008 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-005 / 21.01.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД069 18.02.2008 г. "ЛИФТ ЕЛИТ" ЕООД
гр. Пловдив,
ул. "Клокотница" № 17,
рег. ф. д. № 2567 / 2003 г. 
на ПДОС,
БУЛСТАТ: 115800981

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД069 / 
18.02.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед  № А-
О-004 / 23.02.2012 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД070 18.02.2008 г. ЕТ "ВАЛРУМ-ВАЛЕНТИН 
БАНДЕРОВ"
гр. Пловдив,
ул. "Тракийски юнак" № 1, 
ет. 2, ап. 6,
рег. ф. д. № 2149 / 1999 г. 
на ПДОС,
БУЛСТАТ: 115328420

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори. Удостоверение № ПД070 / 

18.02.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед  № А-
О-068 / 19.11.2012 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД071 18.02.2008 г. ЕТ "СИЕЛ-78 СИМЕОН 
ФИЛИПОВ"
гр. Пловдив,
ж.к. "Тракия", бл. 186, вх. 
Д, ет.- 2, ап. 4,
рег. ф. д. № 4321 / 1991 г. 
на ПДОС,
БУЛСТАТ: Е 825150649

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД071 / 
18.02.2008 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-009 / 21.01.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.



ПД072 20.02.2008 г. ВЕЛКОНИ ЕООД
гр. Пловдив,
ул. “Победа” № 17,
рег. ф. д. № 4872 / 2000 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 115598120

Поддържане и ремонтиране на 
автомобилни газови уредби за 
втечнен въглеводороден газ. На основание § 2, т. 3 от 

Постановление № 338 от 
09.12.2011 г.  за изм. и доп. 

на нормативните актове на МС

ПД073 20.02.2008 г. “ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” 
ЕООД
гр. Пловдив,
ул. “Дилянка” № 35,
рег. ф. д. № 10605 / 1992 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ: 115009935

Поддържане и ремонтиране на 
полиетиленови газови 
съоръжения, инсталации и 
тръбопроводи за природен газ 
с работно налягане до 1 МРа.

Удостоверение № ПД073 / 
20.02.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед  № А-
О-030 / 09.06.2011 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД074 04.03.2008 г. МЕТАЛУРГРЕМОНТ 21 АД
гр. Пловдив,
ул. „Асеновградско шосе”
рег. ф. д. № 1607 / 2001 г. 
на ПдОС
Булстат: 115621195

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
 1. Парни и водогрейни котли, 
самостоятелни 
паропрегреватели и 
економайзери;
 2. Съдове, работещи под 
налягане за незапалими, 
нетоксични, неексплозивни и 
неоксидиращи флуиди с 
работно налягане  до 1,6 МРа и 
температура на стените на съда 
до 200°С;
 3. Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода с температура 
на транспортираната среда до 
200°С, и с налягане до 1,6 МРа 
включително;
 4. Стоманени разпределителни 
газопроводи и газови 
съоръжения и инсталации за 
природен газ с работно 
налягане до 1,6 МРа;
 5. Мостови и козлови кранове 
и електрически телфери.

ПД075 06.03.2008 г. ЕТ ТЕРМОГАЗ СИСТЕМС
гр. Първомай
ул. „Стефан Стамболов” №23
р.ф.д. №1628 / 2003 г. на 
ПдОС
Булстат: 115791895

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на стоманени 
газови съоръжения и 
инсталации за природен газ и 
ВВГ с налягане до 1,6 МРа, 
метални сградни газови 
инсталации, водогрейни котли 
и тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода.

Удостоверение № 
ПД075/06.03.2008 г. е 

обезсилено и търговецът е 
заличен от регистъра със 

Заповед
 № А-О-083/21.04.2017 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36, 

ал. 4 от ЗТИП

ПД076 12.03.2008 г. “ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 
ПЪРВОМАЙ” АД
 гр. Първомай
ул. „Орфей” №14
рег. ф. д. № 4797 / 2000 г. 
на ПдОС
Булстат: 040429420

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на стоманени и 
полиетиленови 
разпределителни газопроводи 
и промишлени газови 
съоръжения и инсталации с 
налягане до 1,6 МРа и сградни 
газови инсталации за природен 
газ.

Удостоверение № ПД076 / 
12.03.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед  № А-
О-042 / 01.12.2011 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.



ПД077 19.03,2008 г. ЕТ "ВАСКО-Васил 
Ангелов"
гр. Пловдив,
ж.к "Тракия", бл.23, вх. "Е", 
ет. 5 ап. 13,
рег. ф. д. № 1334 / 2004 г. 
на ПлОС,
БУЛСТАТ 115835936

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори. Удостоверение № ПД077 / 

19.03.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед  № А-
О-005 / 23.02.2012 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД078 19.03.2008 г. СД ФИЛЦБОР Костадинов 
и с-ие
гр. Пловдив,
ул. "Ген.Данаил Николаев" 
№ 80,
рег. ф. д. № 10935 / 1990 г. 
на ПлОС
БУЛСТАТ Ю 825179330

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Видно от Търговския 
регистър, считано от 

30.07.2020 г., СД "ФИЛЦБОР 
КОСТАНДИНОВ И СИЕ" се 
преименува на СД "ЛИФТ 
СЕРВИЗ-КУМЧЕВ И С-ИЕ".

ПД079 19.03.2008 г. "ТИ ЕЙЧ СИ" ООД
гр. Пловдив,
ул. "Детелин войвода" № 7, 
вх. Б, ет. 1, ап. 3,
рег. ф. д. № 1642 / 2006г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ № 160048328

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД079 / 
19.03.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед  № А-
О-064 / 17.10.2012 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД080 20.03.2008 г. "ВЕКТОР 56 ВК" ЕООД
гр. Пловдив,
ул. "Студенец" № 17, ет. 1, 
ап. 6,
рег. ф. д. № 3158 / 2006 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ № 160062107

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД080 / 
20.03.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-012 / 21.01.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД081 20.03.2008 г. "ВЕРТИКАЛ 2007" ЕООД
гр. Пловдив,
ул. "Михалаки Георгиев" № 
28,
рег. ф. д. № 3515 / 2007 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ № 160113466

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД081 / 
20.03.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-067 / 19.11.2012 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД082 20.03.2008 г. "ВЕРТИКАЛ 2006" ЕООД
гр. Пловдив,
ул. "Михалаки Георгиев" № 
28,
рег. ф. д. № 336 / 2006 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ № 160013829

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори. Удостоверение № ПД082 / 

20.03.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед  № А-
О-069 / 19.11.2012 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД083 20.03.2008 г. ЛИФТ КЛАСИК ЕООД
гр. Пловдив,
ул. "Кресна" № 3,
рег. ф. д. № 3928 / 2004 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ № 115865356

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № 
ПД083/20.03.2008 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-181/02.11.2016 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП



ПД084 20.03.2008 г. ЕТ „МИТКО-ДИМИТЪР 
АТАНАСОВ”
гр. Пловдив,
ул. "Белица" № 24, вх. Е, 
ет. 8, ап. 22,
рег. ф. д. № 2274 / 1999 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ № 115330108

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД084 / 
20.03.2008 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-006 / 21.01.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД085 20.03.2008 г. ЕТ СИМИ-ИВАН КУМАНОВ
с. Първенец, община 
Родопи,
ул. "Марин Дринов" № 18,
рег. ф. д. № 1984 / 1999 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ № 115326063

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД085 / 
20.03.2008 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-025 / 14.04.2015 г. 
на председателя на ДАМТН, 
на основание чл. 36а, ал. 4 

от ЗТИП.

ПД086 21.03.2008 г. ТЕХНИКОСЕРВИЗ ЕООД
гр. Смолян, община Смолян,
кв. „Райково”, ул. „Изгрев” 
№ 21,
рег. ф. д. № 711 / 1996 г. 
на СмОС,
БУЛСТАТ Ю 120017240

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори.

Удостоверение № ПД086 / 
21.03.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-068 / 09.11.2015 г. 
на председателя на ДАМТН, 
на основание чл. 36а, ал. 4 

от ЗТИП.

ПД087 21.03.2008 г. ЕТ „СКАТ 2005-НИКОЛАЙ 
СЛАВОВ”
гр. Пловдив,
ул. „Бряст” № 11, вх. Е, ет. 
3, ап. 27,
рег. ф. д. № 173 / 2005 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ 115870008

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД087 / 
21.03.2008 г. е обезсилено и 

търговецът е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-051 / 12.04.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД088 20.03.2008 г. ET “ИВАН НИКОЛОВ 50”
гр. Пловдив,
ул. “Петко Д. Петков” № 45, 
ет. 2, ап. 5,
рег. ф. д. № 5315 / 1995 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ E 825378528

Поддържане и ремонтиране на 
парни и водогрейни котли, 
съдове, работещи под налягане 
с работно налягане до 1,6 МРа, 
стоманени газопроводи, 
промишлени и сградни газови 
инсталации за природен газ 
или втечнени въглеводородни 
газове с работно налягане до 
1,6 МРа.

Удостоверение № ПД088 / 
20.03.2008 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-082 / 15.12.2012 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД089 20.03.2008 г. „ХЕБРОСГАЗ” АД
гр. Пазарджик
ул. „Княз Борис 1-ви” 
рег. ф. д. № 2063 / 1995 на 
ПзОС
Булстат: 112041283 

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на стоманени и 
полиетиленови 
разпределителни газопроводи, 
промишлени газови 
съоръжения и инсталации и 
сградни газови инсталации за 
природен газ.

Удостоверение № ПД089 / 
20.03.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед № А-О-
041 / 01.12.2011 г. на 

главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.



ПД090 21.03.2008 г. ДЮЛГЕР ООД
гр. Смолян, община Смолян,
бул. „България” № 58, ет. 3,
рег. ф. д. № 444 / 2001 г. 
СмОС,
БУЛСТАТ 120008016

Поддържане и ремонтиране на 
мостови, козлови и кулови 
кранове и кранове, стрелови 
тип, монтирани на автомобили 
или на самоходни или 
несамоходни шасита.

ПД091 24.03.2008 г. ЕКОТЕРМ КОНСУЛТ
ЕООД
гр. Пазарджик, 
Ул. “Дунав” № 2, ет. 10, ап. 
49,
рег. ф. д. № 605 / 2006 г. 
на ПзОС,
БУЛСТАТ 112652844

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на парни и 
водогрейни котли, съдове, 
работещи под налягане, 
тръбопроводи за водна пара и 
гореща вода с температура на 
транспортираната среда до 
350°С или налягане до 4,0 МРа, 
разпределителни газопроводи 
и стоманени и полиетиленови 
промишлени и сградни газови 
инсталации за природен газ, 
стоманени газопроводи и 
газови съоръжения и 
инсталации за втечнени 
въглеводородни газове.

ПД092 22.04.2008 г. „АСАНСЬОРИ НА 
БЪДЕЩЕТО” ЕООД
гр. Асеновград,
ул. „Орфей” № 1,
рег. ф. д. № 2739 / 2007 г. 
на ПдОС
БУЛСТАТ 160105010

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД092 / 
22.04.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед № А-О-
063 / 17.10.2012 г. на 

главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД093 22.04.2008 г. АСАНСЬОР 02 ООД
гр. Пловдив,
бул. „Източен” № 22
рег. ф. д. № 3625 / 2002 г. 
на ПдОС
БУЛСТАТ 115770568

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

ПД094 22.04.2008 г. ЕТ СИМО-СИМЕОН УЗУНОВ
гр. Пловдив,
кв. „Прослав”, ул. „Илия 
Енчев” № 9,
рег. ф. д. № 2455 / 1992 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ Е 825078406

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори с електрическо 
задвижване.

Удостоверение № ПД094 / 
22.04.2008 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед № А-О-

056 / 13.06.2016 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД095 08.05.2008 г. АВТОКРАН-СЕРВИЗ ООД
гр.Пазарджик,
ул.”Синитевско шосе”№ 31,
рег. ф. д. №30 / 1997 г. на 
ПзОС
БУЛСТАТ Ю 112054341

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на кранове 
стрелови тип, монтирани на 
автомобили или на самоходни 
или несамоходни шасита и на 
подвижни работни площадки.



ПД096 08.05.2008 г. ХЕЛИОС-МЕТАЛУРГ ООД
гр.Пловдив,
бул.”Цариградско шосе № 
53,
рег. ф. д. 2306 / 1995 г. на 
ПдОС
БУЛСТАТ 115089358

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на мостови и 
козлови кранове.

Удостоверение № 
ПД096/08.05.2008 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-157/10.10.2016 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36, ал. 4 от 

ЗТИП

ПД097 12.05.2008 г. ТЕХНОСИСТЕМ 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Пловдив,
ул.”Кукуш” №20, ет.4, ап.15
рег. ф. д. 6472 / 1994 г. на 
ПдОС
БУЛСТАТ 825304200

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на парни и 
водогрейни котли, съдове, 
работещи под налягане до 4,0 
МРа, тръбопроводи за водна 
пара и гореща вода и 
стоманени газови съоръжения и 
инсталации за природен газ с 
налягане до 0,6 МРа или ВВГ с 
налягане до 1,6 МРа.

Удостоверение № 
ПД097/12.05.2008 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-036/14.02.2017 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД098 20.05.2008 г. ЕТ БЕСЛЕТ- Васил 
Копралев
Пловдив
бул. „Възраждане” №16, вх. 
Б, ет.6
рег.ф. д. № 4600 / 1992 на 
ПОС
Булстат Е 040257579

Поддържане и ремонтиране на 
парни и водогрейни котли с 
налягане до 1,6 МРа, съдове, 
работещи под налягане до 1,6 
МРа, тръбопроводи за водна 
пара и гореща вода с 
температура на 
транспортираната среда до 
250оС и с налягане до 1,6 МРа, 
стоманени газови съоръжения и 
инсталации за природен газ с 
налягане до 1,6 МРа и 
стоманени газови съоръжения и 
инсталации за втечнени 
въглеводородни газове с 
налягане до 1,6 МРа.

Удостоверение № 
ПД098/20.05.2008 г. е 

обезсилено и търговецът е 
заличен от регистъра със 

Заповед
 № А-О-076/06.04.2017 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36, 

ал. 4 от ЗТИП

ПД099 22.05.2008 г. ЕТ Г. Н. РЕВЕРС-ГЕОРГИ 
НИКОЛОВ
гр. Асеновград,
бул. „Васил Левски” № 2,
рег. ф. д. № 879 / 1994 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ 825270926

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори с електрическо 
задвижване.

Удостоверение № 
ПД099/22.05.2008 г. е 

обезсилено и търговецът е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-
156/10.10.2016 г. на 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД100 23.05.2008 г. ЯНИТА 2007 ЕООД
гр. Първомай
ул. Черноризец Храбър” № 
18
рег.ф.д. №890 / 2007 на 
ПдОС
Булстат: 160087726

Поддържане и ремонтиране на:
1. Стоманени газови 
съоръжения и инсталации за 
природен газ с налягане до 1,6 
МРа и сградни газови 
инсталации от медни тръби с 
налягане на природния газ до 
0,01 МРа.
2. Стоманени газови 
съоръжения и инсталации за 
ВВГ с налягане до 1,6 МРа.
3. парни и водогрейни котли.
4. Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода.

Удостоверение № 
ПД100/23.05.2008 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-152/31.10.2017 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.



ПД101 30.05.2008 г. ЛАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
с. Труд, обл. Пловдив,
ул. “Извънрегулационна” № 
1,
рег.ф.д. № 3218 / 2005 г. 
на ПдОС,
ЕИК 115920596

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на газови 
съоръжения и инсталации за 
втечнени въглеводородни 
газове или природен газ, с 
работно налягане до 1,6 МРа.

Считано от 10.11.2020 г., 
"ЛАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е 
променило наименованието 

си на "ГАЗ ПОЙНТ" ООД. ЕИК 
на дружеството остават 

непроменени.

ПД102 02.06.2008 г. „ВЕРТ-ТРАНС” ООД
гр. Пловдив,
ул. „Коматевско шосе” № 
111,
рег. ф. д. № 2378 / 2006 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ 160054270

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД102/ 
02.06.2008 г. е обезсилено и 

тъговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-011 / 21.01.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД103 03.06.2008 г. ЕТ „ДИКИ-РАЙЧО 
МОМЧИЛОВ”
гр. Чепеларе,
ул. „Христо Ботев” № 8,
ЕИК 120512895

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД103/ 
03.06.2008 г. е обезсилено и 

тъговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-007 / 21.01.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД104 03.06.2008 г. НЕО ПОДЕМ ООД
гр. Пловдив,
ж.к. „Тракия”, бл. 144, вх. Г,
рег. ф. д. № 616 / 2005 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ 115875293

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

ПД105 03.06.2008 г. „ПОДЕМСТРОЙМАШ 1” 
ЕООД                                    
 гр.Пазарджик,
ул. „Синитевска” № 6,
рег. ф. д. № 507 / 2006 г.
на ПзОС,
БУЛСТАТ 112651945

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на мостови, 
козлови и конзолни кранове.

Удостоверение № ПД105/ 
03.06.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-084 / 21.06.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД106 03.06.2008 г. ТУРИСТСТРОЙ – 
ЦАЦАРОВО ЕООД
с.Цацарово, община 
Марица, област Пловдив,
ЕИК 115010460

Поддържане и ремонтиране на 
мостови и козлови кранове.

ПД107 04.06.2008 г. Н и Б ООД
Гр. Пловдив, р-н Тракия,
бул. Освобождение №3, 
хотелски комплекс СПС, 
офис 301,
БУЛСТАТ 115892271,
рег.ф.д.№ 2218 / 2005 на 
ПдОС

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на мостови, 
козлови и кулови кранове.

Удостоверение № ПД107/ 
04.06.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-036/15.06.2015 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.



ПД108 04.06.2008 г. ЕТ Енергетик-Благой 
Богданов
гр. Пловдив,
ж.р Тракия, бл. 181, вх. Г, 
ап. 1,
рег.ф.д.№ 1304 / 1993г на 
ПдОС,
БУЛСТАТ: Е 825003535

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на мостови и 
козлови кранове

Удостоверение № ПД108/ 
04.06.2008 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-057 / 13.06.2016 г. 
на председателя на ДАМТН, 
на основание чл. 36а, ал. 4 

от ЗТИП.

ПД109 09.06.2008 г. ХИМРЕМОНТ- ПЛОВДИВ 
ЕООД
Пловдив, ул. „Порт Артур” 
№14, вх.А, ет.5, ап.13
рег. ф.д. №896 / 2003 г. на 
ПдОС
Булстат: 115781965

Поддържане и ремонтиране на:
1. Парни и водогрейни котли
2. Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа
3. Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода с налягане до 
1,6 МРа
4. Мостови и козлови кранове.

Удостоверение № ПД109/ 
09.06.2008 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-066 /30.10.2012 г. на 
председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД110 24.06.2008 г. СИСТЕМИНЖЕНЕРИНГ 
ООД                             гр. 
Пловдив, п-н “Западен”,
ул. “Чернишевски ” № 1А,
рег.ф.д. № 652 / 1995 г. на 
ПдОС,
БУЛСТАТ: 825365317

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на: 
1. Ограничителни устройства 
на съдове, работещи под 
налягане,
2. Ограничителни устройства 
на парни и водогрейни котли,
3. Ограничителни устройства 
на газови съоръжения и 
инсталации за природен газ 
или втечнени въглеводородни 
газове.

Удостоверение № 
ПД110/24.06.2008 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-154/02.11.2017 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД111 10.07.2008 г. ЕТ „НИКОЛА ИЛИЕВ”
гр. Пазарджик,
ул. „Стефан Попов” № 17 А,
рег. ф. д. № 826 / 1992 г. 
на ПзОС,
БУЛСТАТ Е 822064581

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори.

Удостоверение № 
ПД111/10.07.2008 г. е 

обезсилено и търговеца е 
заличен от регистъра със 

Заповед
 № А-О-033/26.02.2013 г. на 

главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД112 10.07.2008 г. СД ТЕХНИКОСЕРВИЗ-
СИРАКОВ-С-ИЕ
гр. Смолян, община Смолян,
ул. „Родопи” № 93,
рег. ф. д. № 476 / 1990 г. 
на СмОС,
БУЛСТАТ Ю 120007868

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори.

Удостоверение № 
ПД112/10.07.2008 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-012/26.01.2021 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 

от ЗТИП.

ПД113 01.08.2008 г. ШКОДРОВ ЕООД
гр. Пловдив
ул. ”Стефан и Обрейко 
Обрейкови” №32
рег. ф. д. № 3506 / 2004 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ 115861614

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на газови 
съоръжения и инсталации за 
втечнени въглеводородни 
газове и поддържане и 
ремонтиране на съдове, 
работещи под налягане



ПД114 01.08.2008 г. ТЕРМО 97 ЕООД
гр. Пазарджик
ул. „Димитър Греков” №8, 
ет.1, ап.27
рег. ф. д. № 1047 / 1997 г. 
на ПзОС,
Булстат: Ю 112073199

Поддържане и ремонтиране на:
1. Парни и водогрейни котли;
2. Тръбопроводи за пара и 
гореща вода;
3. Съдове, работещи под 
налягане;
4. Ацетиленови уредби;
5. Газови съоръжения и 
инсталации за ВВГ
6. Газопроводи, съоръжения, 
инсталации и уреди за 
природен газ с раб. налягане 
до 1,6 МРа.

ПД115 01.08.2008 г. ЕКО ГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД
гр. Първомай,
ул. „Тракия” №18
рег. ф. д. № 576 / 2005 г. 
на ПДОС
Булстат: 115873919

Ремонтиране и преустройване 
на:
1. Газови съоръжения и 
инсталации за природен газ 
или ВВГ с макс.налягане 3,5 
МРа.
2. Парни и водогрейни котли
3. Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода
4. Съдове, работещи под 
налягане до 3,5 МРа.

ПД116 04.09.2008 г. ПАМПОРОВО АД
гр.Смолян, ул. „Дунав” № 3, 
рег. ф. д. № 1206 / 1991 г.
на СМОС
Булстат 830166943

Поддържане и ремонтиране на 
пътнически висящи въжени 
линии и стационарни ски-
влекове.

ПД117 04.09.2008 г. МЕТАЛСТРОЙ АД
гр. Пловдив,
ул. “Кукленско шосе” № 41,
ЕИК 115732039

Поддържане и ремонтиране на 
мостови и козлови кранове.

ПД117 24.09.2008 г. ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ 
ООД 
гр. Пловдив, 
ул.„Дякон Иларион” № 5
рег. ф. д. № 5226 / 1995 г. 
на ПДОС
Булстат: 825381346

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на 
1. Стоманени разпределителни 
газопроводи, промишлени и 
сградни газови съоръжения, 
инсталации за природен газ с 
налягане до 0,6 МРа и 
бутилкови инсталации за 
природен газ;
2. Стоманени газови 
съоръжения и инсталации за 
ВВГ с налягане до 1,6 МРа
3. Парни и водогрейни котли;
4. Тръбопроводи за пара и 
гореща вода;
5. Съдове, работещи под 
налягане до 3,0 МРа;
6. Нефтопроводи и 
нефтопродуктопроводи.

В информационната система 
на ДАМТН, "ИНСТАЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ СВ'' ООД е 
вписано под № ПД300



ПД118 25.09.2008 г. ДУРОПАК-ТРАКИЯ ПАПИР 
АД
гр. Пазарджик, 
кв. „Главиница”
ЕИК 822150829

Поддържане и ремонтиране на:
1. Парни и водогрейни котли;
2. Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода с температура 
на транспортирания флуид до 
250 С или налягане до 1,6 МРа;
3. Съдове, работещи под 
налягане;
4. Стоманени газови 
съоръжения и инсталации за 
природин газ с раб. налягане 
до 1,6 МРа
5. Стоманени газови 
съоръжения и инсталации за 
ВВГ с раб. налягане до 1,6 МРа 
6. Мостови и козлови кранови и 
електрически телфери.

Видно от Търговския 
регистър, считано от 

12.10.2015 г., "ДУРОПАК-
ТРАКИЯ ПАПИР" АД се 

преименува на "ДИ ЕС СМИТ 
БЪЛГАРИЯ" АД.

ПД119 06.10.2008 г. СД „ВЕРТИКАЛ-91-АС 
ТАЧЕВ С-ИЕ”
гр. Пловдив,
бул. „6-ти Септември” № 
117,
рег. ф. д. № 13745 / 1990 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ Ю 030246958

1. Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на електрически 
асансьори;
2. Поддържане и ремонтиране 
на хидравлични асансьори.

Удостоверение № ПД119 / 
06.10.2008 г. е обезсилено и 

търговецът е заличен от 
регистъра със Заповед № А-О-

006 / 23.02.2012 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД120 13.10.2008 г. МУЛТИТЕРМ ООД
гр. Пловдив,
ул. „Пещерско шосе” № 45, 
ет. 4, ап. 7
рег. ф. д. № 2525 / 1996 г. 
на ПдОС
Булстат 115035606

Поддържане и ремонтиране на: 
1. Парни и водогрейни котли;
2. Тръбопроводи за пара и 
гореща вода с налягане до 2,5 
МРа ;
3. Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа;
4. Стоманени или пластмасови 
разпределителни газопроводи, 
промишлени и сградни газови 
съоръжения и и инсталации за 
природен газ.
5. Стоманени газови 
съоръжения и инсталации за 
ВВГ с налягане до 1,6 МРа.

ПД121 17.10.2008 г. ГАЗСЕРВИЗ ООД
гр. Пазарджик
ул. „Ованес Соваджиян” 
№57, ет.1
рег. ф. д. № 88 / 2005 г. на 
ПзОС
Булстат 112619577

Поддържане и ремонтиране на:
1. Промишлени и сградни 
газови инсталации за природен 
газ с налягане до 0,01 МРа;
2. Ограничителни устройства 
на парни и водогрейни котли.

Удостоверение № 
ПД121/17.10.2008 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед № А-О-
013/28.02.2019 г. на 

Заместник-председателя на 
ДАМТН, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.



ПД122 04.11.2008 г. „МЕТАЛНИ 
КОНСТРУКЦИИ БГ” ЕООД
гр. Пловдив,
ул. „Кукленско шосе” № 12,
рег. ф. д. № 5706 / 2007 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ 160136059

Поддържане и ремонтиране на 
мостови и козлови кранове и 
релсовите пътища към тях.

Удостоверение № ПД122 / 
04.11.2008 г. е обезсилено и 

търговецът е заличен от 
регистъра със Заповед № А-О-

052 / 16.04.2012 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД123 26.11.2008 г. ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД
гр. Пловдив, р-н Централен
бул. „Цар Борис ІІІ-
Обединител” № 134, ПК 443
ЕИК 115079353

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1.Парни и водогрейни котли, 
самостоятелни 
паропрегреватели, 
економайзери и котли с 
органични топлоносители;
2.Съдове, работещи под 
налягане ;
3.Стоманени разпределителни 
газопроводи, газови 
съоръжения, инсталации и 
уреди за природен газ с 
налягане до 1,6 МРа;
4.Стоманени газови 
съоръжения и инсталации за 
ВВГ с раб. налягане до 1,6 МРа.
5. Мостови и козлови кранове, 
товароподемни електрически 
колички и релсовите патища 
към тях, и електрически 
телфери.

ПД124 04.12.2008 г. ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ 
ЕООД
гр. Пловдив,
ул.”Костаки Пеев” № 5Б, 
ет.2, ап.6,
рег. ф. д. № 3607 / 2003 г. 
на ПдОС,
БУЛСТАТ 115813904

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на кулови 
кранове и релсовите пътища 
към тях и стрелови кранове, 
монтирани на автомобили или 
на самоходни или несамоходни 
шасита.

ПД125 9.12.2008 г. ЕТ ИВАН ПУЛКОВ-ИВГИМ
 гр. Пловдив
ул. „Петър Стоев” №68, 
вх.Г, ет.3
рег. ф. д. № 359 / 1994 на 
ПдОС
Булстат Е 825226591

Поддържане и ремонтиране на: 
1.Парни и водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под 
налягане;
3. Тръбопроводи за пара и 
гореща вода.

ПД126 08.01.2009 г. СИПГЕР-М ЕООД
гр. Стамболийски
ул. „Георги Раковски” бл.5, 
вх.Б, ет.3, ап.102
рег. ф. д. № 2603 / 2007 на 
ПдОС
Булстат 160104143

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1.Стоманени съдове, работещи 
под налягане до 2,5 МРа;
2.Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода.

Считано от 29.12.2020 г., 
"СИПГЕР-М" ЕООД е 

променило правната си 
форма си на "СИПГЕР-М" ООД 

и седалището и адреса на 
управление на: гр. 

Стамболийски, ж.к. кв. 105, 
ул. "Тракия" № 32. ЕИК 

остава непроменен.



ПД127 02.02.2009 г. "ТЕРМО ПРОЕКТ 
КОМЕРСИАЛ" ООД

с. Бенковски, Община 
Марица, ул. “24-та” № 19А,

ЕИК: 115167426

Поддържане и ремонтиране на:
1. Парни и водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под 
налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода;
4. Стоманени разпределителни 
газопроводи и газови 
съоръжения и инсталации за 
природен газ с работно 
налягане до 1.6 МРа;
5. Стоманени разпределителни 
газопроводи и газови 
съоръжения и инсталации за 
втечнени въглеводородни 
газове с работно налягане до 
1.6 МРа.

ПД128 05.02.2009 г. ГАМАТЕСТ АД
гр. Пловдив,
 р-н Централен, бул Източен 
№80
Бизнес център „Микрон”, 
офис 407
ЕИК 115127645

Поддържане и ремонтиране на 
стоманени газови съоръжения и 
инсталации за природен газ с 
работно налягане до 1,2 МРа.

Удостоверение № 
ПД128/05.02.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра на 

ДАМТН със Заповед
 № А-О-052/13.03.2017 г. на 
Заместник-председателя на 
ДАМТН, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПД129 12.02.2009 г. ТЕРМОТЕХНИКА АД

гр. Пловдив,
р-н Южен, ул. Братя 
Бъкстон” №136
ЕИК 115049171

Поддържане и ремонтиране на:
1.Парни и водогрейни котли
2.Съдове, работещи под 
налягане до 5 МРа.
3.Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода.
4.Стоманени газови 
съоръжения и инсталации за 
природен газ или втечнени 
въглеводородни газове с 
работно налягане до 1,6 МРа.

Удостоверение № 
ПД129/12.02.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра на 

ДАМТН със Заповед
 № А-О-061/20.03.2017 г. на 
Заместник-председателя на 
ДАМТН, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД130 23.02.2009 г. ГАЗ ЕКСПРЕС ООД
гр. Пловдив,
ул. „Сан Стефано” №46, 
ет.1, ап.1
рег. ф. д. №32 / 2000 г. на 
ПдОС
Булстат 115521978

Поддържане, и ремонтиране на:
1.Парни и водогрейни котли
2.Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа.
3.Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода.
4.Стоманени газови 
съоръжения и инсталации за 
природен газ или втечнени 
въглеводородни газове с 
работно налягане до 1,6 МРа.

Удостоверение № ПД130/ 
23.02.2009 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-053 / 30.05.2016 г. 
на Председателя на ДАМТН, 
на основание чл. 36а, ал. 4 

от ЗТИП.

ПД131 13.03.2009 г ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД
гр. Пловдив, р-н Северен
ул. „Диланка” №35
ЕИК 200395072

Поддържане и ремонтиране на 
газови съоръжения, инсталации 
и газопроводи за природен газ 
с работно налягане до 1,0 МРа 
от плиетиленови тръби.

Удостоверение № 
ПД131/13.03.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед № А-О-
044/24.02.2020 г. на 

Председател на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 

(предложение трето)от ЗТИП.



ПД132 18.03.2009 г. ХЪС ООД
гр. Пловдив, район „Южен”,
ж.к. „Коматево”,
ул. „Околовръстен път”,
ЕИК 115259725

Поддържане и ремонтиране на:
1. Мостови кранове;
2. Козлови кранове.

ПД133 15.04.2009 г. ЕТ Ирон Хаджиев
гр. Златоград,
ул. Найден Геров № 2,
рег.ф.д № 1060 / 1994г. на 
СмОС,
БУЛСТАТ Е 120030308

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори управлявани в група 
до два асансьора, с 
едноскоростно, двускоростно 
или регулируемо електрическо 
задвижване и със скорост на 
движение до 1,0 m / s.

Удостоверение № ПД133 / 
15.04.2009 г. е обезсилено и 

търговецът е заличен от 
регистъра със Заповед № А-О-

063 / 14.05.2013 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД134 15.04.2009 г. ЕТ „Интерсервиз-Евгени 
Кисьов”
гр. Смолян,
ул. Родопи № 93,
рег.ф.д № 1779 / 1990г. на 
СмОС,
БУЛСТАТ 120031577

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД134 / 
15.04.2009 г. е обезсилено и 

търговецът е заличен от 
регистъра със Заповед № А-О-

010 / 21.01.2013 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД135 15.04.2009 г. Лифтинс ЕООД
гр. Пловдив, р-н Източен,
ул. Храбрец, № 30, бл. 261, 
вх. А, ет. 6, ап. 17,
ЕИК 160085789

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

ПД136 27.04.2009 г. КАУЧУК АД
гр. София, р-н Средец
ул. „Стефан Караджа” №2
ЕИК 822105378

Поддържане и ремонтиране на 
1. Парни котли с работно 
налягане до 4,0 МРа, и 
водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под 
налягане до 4,5 МРа
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода с температура 
на транспортираната среда до 
350ºС или с работно налягане 
до 4,0 МРа включително
4. Мостови и козлови кранове и 
релсовите пътища към тях
5. Конзолни кранове
6. Електрически телфери

ПД137 18.05.2009 г. СТАРГАЗ БЪЛГАРИЯ ООД
Гр. Карлово,
ул. „Генерал Заимов” №5,
ЕИК 115520004

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на автомобилни 
газови уредби за пропан-бутан.

На основание § 2, т. 3 от 
Постановление № 338 от 

09.12.2011 г.  за изм. и доп. 
на нормативните актове на МС



ПД138 20.05.2009 г. ДЕКАМЕКС ООД
гр. Пловдив
ул. „Васил Левски” – 
Карловски надлез кл.6
рег.ф.д. № 886 / 1996 г. на 
ПдОС
Булстат Ю 115015144

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1.Парни и водогрейни котли
2.Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа.
3.Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода.                      4. 
Стоманени или полиетиленови 
промишлени и сградни газови 
съоръжения и инсталации за 
природен газ с раб. налягане 
до 1,6 МРа.        5. Стоманени 
или полиетиленови газови 
съоръжения и инсталации за 
ВВГ с раб. налягане до 1,6 
МРа.                                     6. 
Газови уреди за природен газ 
или ВВГ.

Удостоверение № 
ПД138/20.05.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-
050/13.03.2017 г. на Зам. 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД139 21.05.2009 г. ОВЕРГАЗ ЮГ АД
гр. Асеновград,
пл. „Академик Николай 
Хайтов” 10А,
БУЛСТАТ 115153647

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Разпределителни 
газопроводи и съоръженията 
към тях за природен газ.
2. Промишлени и сградни 
газови съоръжения и 
инсталации, горивни уредби и 
газови уреди за природен газ.
3. Бутилкови инсталации за 
природен газ.

Удостоверение № ПД139 / 
21.05.2009 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено със 

Заповед
 № А-О-050 / 21.07.2015 г. 
на председателя на ДАМТН, 
на основание чл. 36а, ал. 4 

от ЗТИП.

ПД140 21.05.2009 г. МЕТАПЛАСТ 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Гр. Куклен, обл. Пловдив,
ул. „Малчика” 24,
БУЛСТАТ 160022625

Поддържане и ремонтиране на:
1. Разпределителни 
газопроводи и съоръженията 
към тях, промишлени и сградни 
газови съоръжения и 
инсталации с работно налягане 
до 1,6 МРа, горивни уредби и 
газови уреди за природен газ.
2. Газопроводи, газови 
съоръжения и инсталации и 
газови уреди за втечнени 
въглеводородни газове.
3. Парни котли с работно 
налягане до 1,6 МРа и 
водогрейни котли.
4. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода с температура 
на транспортираната среда до 
250 º С или налягане до 1,6 
МРа.



ПД141 21.05.2009 г. СИГРОТЕХ ЕООД
гр. Пловдив, р-н Северен,
ул. „Поп Тачо” 2,
БУЛСТАТ 115505397

Поддържане и ремонтиране на:
1. Парни и водогрейни котли.
2. Съдове, работещи под 
налягане, с рааботно налягане 
до 1,6 МРа.
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода.
4. Стоманени газови 
съоръжения и инсталации с 
работно налягане до 1,6 МРа за 
природен газ или втечнени 
въглеводородни газове.
5. Медни газови инсталации за 
природен газ с работно 
налягане до 0,01 МРа.

Удостоверение № 
ПД141/21.05.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-139/12.10.2017 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД142 25.05.2009 г. АЛЕН МАК АД
гр. Пловдив, район Северен,
бул. „Васил Левски” № 148,
ЕИК 115008979

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори със скорост на 
движение до 1.0 m / s, 
управлявани в група до два 
асансьора.

Удостоверение № 
ПД142/25.05.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-096/10.05.2017 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 

ал. 4 от ЗТИП.
ПД143 25.05.2009 г. МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

гр. Пловдив,
ул. „Христо Г. Данов” №22, 
ет.3
рег. ф. д. № 401 / 1997 г. 
на ПдОС
Булстат 115109387

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Парни и водогрейни котли.
2. Съдове, работещи под 
налягане. 
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода.
4. Стоманени газопроводи, 
промишлени и сградни газови 
инсталации за природен газ 
или втечнени въглеводородни 
газове с работно налягане до 
1,6 МРа. 
5. Мостови, козлови и кулови 
кранове.ПД144 26.05.2009 г. ЕНЕРГОМОНТАЖ-ВЕЦ АД

с. Сестримо, 4469
община Белово, обл. 
Пазарджик
ЕИК 112068818

Поддържане и ремонтиране на:
1.Мостови и козлови кранове и 
релсовите пътища към тях.
2.Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа.
3.Парни и водогрейни котли.
4.Промишлени и сградни 
газови съоръжения и 
инсталации за природен газ 
или втечнени въглеводородни 
газове.
5.Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода.

Удостоверение № 
ПД144/26.05.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-138/12.10.2017 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.



ПД145 29.05.2009 г. ЕКОСИСТ ООД
гр. Пловдив, р-н Северен
бул. „България” 44, бл. 14, 
вх. Е, ет. 1, ап. 1
ЕИК 160040071

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Парни и водогрейни котли.
2. Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа 
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода.
4.Промишлени и сградни 
газови съоръжения и 
инсталации за природен гоз с 
работно налягане до 1,6 МРа
5. Промишлени и сградни 
газови съоръжения и 
инсталации за ВВГ с работно 
налягане до 1,6 МРа.

Удостоверение № 
ПД145/29.05.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-005/08.01.2018 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 

ал. 4 от ЗТИП.

ПД146 09.06.2009 г. ИЗОПЕЩ ООД
гр. Пловдив
ул. „Бдин” №8, ет. 1
ЕИК 115035645

Поддържане и ремонтиране на:
1. Парни и водогрейни котли.
2. Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа.
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода с налягане на 
транспортираната среда до 1,6 
МРа, или температура до 250 º 
С.
4.Стоманени промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации за природен газ с 
работно налягане до 1,6 МРа.

Удостоверение № 
ПД146/09.06.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-
061/11.05.2021 г. на 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 

от ЗТИП.

ПД147 24.07.2009 г. ЕТ БОГОМИЛ ЖЕЧЕВ
Гр. Асеновград, ул. 
„Владимир Димчев” 9,    
ЕИК 115707089

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Стоманени промишлени и 
сградни газови инсталации и 
газови уреди за природен газ с 
работно налягане до 1,6 МРа.
2. Газови инсталации от медни 
тръби с работно налягане до 
0,01 МРа.
3. Стоманени промишлени и 
сградни газови инсталации и 
газови уреди за втечнен 
въглеводороден газ.

ПД148 29.07.2009 г. Електростомана 2004 АД  
гр. Карлово, ул. Дъбенско 
шосе № 47,                  ЕИК 
115877038

Поддържане и ремонтиране на 
мостови кранове, ел.телфери и 
грайферни кофи.

Удостоверение № 
ПД148/29.07.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-074/06.04.2017 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 

ал. 4 от ЗТИП 



ПД149 30.07.2009 г. МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ -ПАЗАРДЖИК  
АД
гр. Пазарджик,  ул. 
„Болнична” № 15
ЕИК 130072241

Поддържане и ремонтиране на:
1. Парни котли с работно 
налягане до 1,3 МРа и 
водогрейни котли.
2. Съдове, работещи под 
налягане до 0,6 МРа.
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода с налягане на 
транспортираната среда до 1,3 
МРа, или температура до 200 º 
С.
4. Метални газопроводе, газови 
съоръжения и инсталации за 
природен газ с работно 
налягане до 0,1 МРа

Удостоверение № 
ПД149/30.07.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед № А-О-
067/09.07.2020 г. на 

Председател на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 

от ЗТИП.

ПД150 19.08.2009 г. „АДИ-21” ЕООД           
гр.Пловдив, ул. „Васил 
Левски” № 12, рег. ф. д. № 
1926/2000 г. на ПдОС, 
БУЛСТАТ 115545887

Поддържане и ремонтиране на 
кулови кранове и стрелови 
кранове, монтирани на 
автомобили или на самоходни 
или несамоходни шасита.

Удостоверение № ПД1502/ 
19.08.2009 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-007 / 21.01.2014 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД151 15.09.2009 г. Техно рент ООД
гр. Пловдив, район 
Централен, ул. „Магура” № 
10, ет. 2,
ЕИК 115274668

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на  повдижни 
работни площадки.

Удостоверение № 
ПД151/15.09.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра на 

ДАМТН със Заповед
 № А-О-121/13.07.2017 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 

ал. 4 от ЗТИП.
ПД152 07.10.2009 г. „КАЛЦИТ” АД

гр. Асеновград, ЕИК 
115005545
тел.: 0331 62723

Поддържане и ремонтиране на 
мостови и козлови кранове.

Удостоверение № ПД152/ 
07.10.2009 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-022 / 11.02.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД153 19.10.2009г. Мултилифт Сървис OОД      
  гр. Пловдив,                     
ул. Захари Стоянов,          
ЕИК 200261828

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори.

Удостоверение № 
ПД153/19.10.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-018/30.01.2017 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.
ПД154 19.10.2009г. ЕТ „Кръстьо Димов”        

гр. Асеновград,                  
ул. Теменуга № 2,     
рег.ф.д. № 5731/1994г. 
ПлОС

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори.

Удостоверение № ПД154/ 
19.10.2009 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-091 / 31.07.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.



ПД155 19.10.2009г. „Крепежни изделия” АД  
гр. Пловдив, ул. „Кукленско 
шосе” № 15, ЕИК 115006871

Поддържане и ремонтиране на 
мостови и козлови кранове.

Удостоверение № ПД155/ 
19.10.2009 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-068 /30.05.2013 г. на 

главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД156 21.10.2009 г. ЕЛЕКТРИК М – 59 ЕООД
гр. Асеновград,                  
ж.к. “Изток”
бл. “Обзор 1” , вх. В, ет. 3, 
ап. 25
ЕИК 160132648

Поддържане и ремонтиране на 
автомобилни газови уредби за 
втечнен въглеводороден газ.

На основание § 2, т. 3 от 
Постановление № 338 от 

09.12.2011 г.  за изм. и доп. 
на нормативните актове на МС

ПД157 05.11.2009 г. ЛЮБЕНОВ И АТАНАСОВ 
ООД
Пловдив,  р-н Централен 
Ул. „Любен Каравелов”  №37
ЕИК 115761788

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на автомобилни 
газови уредби за втечнен 
въглеводороден газ или 
компресиран природен газ.

На основание § 1, т. 3 и § 2, 
т. 3 от Постановление № 338 

от 09.12.2011 г.  за изм. и 
доп. на нормативните актове 

на МС

ПД158 05.11.2009 г. ТЕРМОПУЛС ООД
гр. Пловдив, 
бул. „Васил Априлов”  №115
ЕИК 115737779

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Парни котли с работно 
налягане до 1,6 МРа и 
водогрейни котли.
2. Съдове, работещи под 
налягане, с работно налягане 
до 1,6 МРа.
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода с температура 
на транспортираната среда до 
250° С или налягане до 1,6 МРа.
4. Промишлени и сградни 
газови съоръжения и 
инсталации за природен газ с 
работно налягане до 1,6 МРа.
5. Газови съоръжения и 
инсталации за втечнени 
въглеводородни газове.

Удостоверение № 
ПД158/05.11.2009 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-
074/27.05.2021 г. на 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 

от ЗТИП.

ПД159 06.11.2009 г. „КЦМ ИНДУСТРИАЛЕН 
СЕРВИЗ” ЕАД
Пловдив,  район  Южен
Асеновградско шосе, 
Индустриална  зона
ЕИК 200732753

1.Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1.1. Парни и водогрейни котли.
1.2. Съдове, работещи под 
налягане.
1.3. Тръбопроводи за водна 
пара или гореща вода
1.4.Стоманени или 
полиетиленови промишлени 
газови съоръжения и 
инсталации за природен газ с 
налягане до 1,6 МРа
1.5.Мостови и козлови кранове, 
стрелови кранове, монтирани 
на автомобили, на самоходни 
или несамоходни шасита и 
електрически телфери 
2. Поддържане на 
разпределителни газопроводи 
за природен газ с раб. 
налягане до 1,6 МРа

Удостоверение № ПД159 / 
06.11.2009  г. е обезсилено и 

дружеството е заличено от 
регистъра със Заповед

 № А-О-018 / 31.01.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.



ПД160 15.12.2009 г. ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ 
ЗАВОДИ АД
гр. София,   район Сердика
ул. „Проф. Иван Георгов” № 
1
ЕИК 825269233

Поддържане и ремонтиране на 
съдове, работещи под налягане 
до 1,6 МРа и водогрейни котли.

Видно от Търговския 
регистър, считано от 

25.01.2018 г., "ДРУЖБА 
СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ" АД се 

преименува на "БиЕй Глас 
България" АД.

ПД161 01.02.2010г. ДАТ 1 ЕООД
Гр. Пазарджик, ул. Асен 
Златаров № 14,              
ЕИК 126631244

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори със скорост на 
движение до 1.0 m/s, 
управлявани в група до два 
асансьора.

ПД162 08.02.2010г. ВС  ИНЖЕНЕРИНГ ООД
гр. Пловдив,  р-н Северен
ул. „Брезовска” №58, ап.22
ЕИК 115514421

Поддържане и ремонтиране на
1. Метални разпределителни 
газопроводи, промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации и газови уреди за 
природен газ с налягане до 1,6 
МРа
2. Метални газопроводи, 
съоръжения, инсталации и 
уреди за ВВГ
3. Парни и водогрейни котли с 
работно налягане до 1,6 МРа
4. Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа;
5.Тръбопроводи за водна пара 
с работно налягане до 1,6 МРа 
или гореща вода с температура 
до 250 С.

ПД163 24.03.2010г. ЕКОМ  ЕООД
гр. Пловдив,  р-н Централен

ул. „Васил Соколов” №.3
ЕИК 160105156

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Парни и водогрейни котли.
2. Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа 
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода.
4. Метални промишлени и 
сградни газови инсталации и 
газови уреди за природен газ 
или ВВГ.

Удостоверение № 
ПД163/24.03.2010 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-121/15.12.2020 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 

от ЗТИП.

ПД164 18.05.2010 г. РОДОПИ ТЕРМ ЕООД
гр. Смолян

ул. „Родопи” №20
ЕИК 120604443

Поддържане и ремонтиране на:
1. Парни и водогрейни котли.
2. Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа 
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода.

Удостоверение № 
ПД164/18.05.2010 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-
118/02.08.2021 г. на 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 

от ЗТИП.
ПД165 19.05.2010 г. ВАДИС ООД 

гр. Пазарджик, ул. “Княз 
Александър Батенберг” № 

75, ет.1, ап.1,
ЕИК 122092155

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Разпределителни 
газопроводи и газови 
съоръжения и инсталации с 
работно налягане до 1,6 МРа и 
газови уреди за природен газ.
2. Газопроводи и газови 
съоръжения и инсталации с 
работно налягане до 1,6 МРа и 
газови уреди за втечнени 
въглеводородни газове.

Удостоверение № 
ПД165/19.05.2010 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-150/27.10.2017 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.



ПД166 28.05.2010 г. БРЦ БЪЛГАРИЯ ООД
гр. Пловдив,  р-н  Тракия 
ж.к. „Тракия”, ул. „Цар 

Симеон” №66 
ЕИК 115815928

Поддържане и ремонтиране  на 
автомобилни газови уредби за 
втечнени въглеводородни 
газове или компресиран 
природен газ.

На основание § 1, т. 3 и § 2, 
т. 3 от Постановление № 338 

от 09.12.2011 г.  за изм. и 
доп. на нормативните актове 

на МС

ПД167 11.06.2010 г. ЕТ МЕТАЛИК-Иван 
Михайлов

гр. Пловдив,  
Бул. „Васил Априлов” №149

ЕИК 020362576

Поддържане и ремонтиране на:
1. Парни и водогрейни котли.
2. Съдове, работещи под 
налягане.
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода
4.Стоманени промишлени и 
сградни газови инсталации за 
природен газ или  втечнени 
въглеводородни газове.

Удостоверение № 
ПД167/11.06.2010 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед № А-О-
088/18.11.2019 г. на 

Председател на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 

(предложение второ)от ЗТИП.

ПД168 14.06.2010 г. ФАГУ-Янаджиев ЕООД
гр. Пловдив,  

ул. „Трудовак” №4
ЕИК 115657120

Поддържане и ремонтиране на 
автомобилни газови уредби за 
втечнени въглеводородни 
газове или компресиран 
природен газ.

На основание § 1, т. 3 и § 2, 
т. 3 от Постановление № 338 

от 09.12.2011 г.  за изм. и 
доп. на нормативните актове 

на МС

ПД169 17.06.2010 г. ЕТ „ПОСЕЙДОН-Гина 
Димова”
гр. Първомай 
ул. „Яворов” №25
рег. ф. д. № 4092 / 2007 г. 
на Пловдивски окръжен съд,
Булстат 160119063

Поддържане и ремонтиране на:
1. Парни и водогрейни котли.
2. Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа.
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода
4.Метални разпределителни 
газопроводи, промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации за природен газ с 
раб. налягане до 1,6МРа
5.  Метални промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации за  втечнени 
въглеводородни газове с раб. 
налягане до 1,6 МРа.

Удостоверение № ПД169/ 
17.06.2010 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-077 /18.06.2013 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД170 25.06.2010 г. БК АУТО ООД
Пловдив,  р-н Източен 
ул. „Липник” №3
ЕИК 115791468

Поддържане и ремонтиране на 
автомобилни газови уредби  за 
втечнен въглеводороден газ 
или компресиран природен газ.

На основание § 1, т. 3 и § 2, 
т. 3 от Постановление № 338 

от 09.12.2011 г.  за изм. и 
доп. на нормативните актове 

на МС

ПД171 06.07.2010 г. ЕТ РЕНАТА-РАЙНА 
ХРИСТЕВА 
Пловдив,  р-н Централен 
ул. „Презвитер Козма” №6, 
ет.3
ЕИК 115297188

Поддържане и ремонтиране на 
автомобилни газови уредби  за 
втечнен въглеводороден газ 
или компресиран природен газ.

На основание § 1, т. 3 и § 2, 
т. 3 от Постановление № 338 

от 09.12.2011 г.  за изм. и 
доп. на нормативните актове 

на МС

ПД172 30.07.2010 г. ЕТ ИВАН ПУЛКОВ-ИВГИМ  
Гр. Пловдив,  ул. „Петър 
Стоев” №68, 
БУЛСТАТ 825226591

Поддържане и ремонтиране на: 
1. Промишлени и сградни 
газови съоръжения и 
инсталации и газови уреди за 
природен газ.
2. Разпределителни 
газопроводи за природен газ и 
съоръженията към тях.
3. Бутилкови инсталации за 
природен газ.
4. Газови съоръжения и 
инсталации за втечнени 
въглеводородни газове.



ПД173 14.09.2010 г.  ВААС АУТО ООД  
Гр. Пловдив,  ул. „Михаил 
Такев” №37, ет.2, ап.4, 
БУЛСТАТ 115840997

Поддържане и ремонтиране на 
автомобилни газови уредби  за 
втечнени въглеводородни 
газове или компресиран 
природен газ.

На основание § 1, т. 3 и § 2, 
т. 3 от Постановление № 338 

от 09.12.2011 г.  за изм. и 
доп. на нормативните актове 

на МС

ПД174 08.11.2010 г. ET СТЕФКА ФРЕНКЕВА-
ХРИСТО ФРЕНКЕВ  
Гр. Смолян,  ул. „Родопи” 
№90 
ЕИК 120597568

Поддържане и ремонтиране на 
автомобилни газови уредби  за 
втечнен въглеводороден газ.

На основание § 2, т. 3 от 
Постановление № 338 от 

09.12.2011 г.  за изм. и доп. 
на нормативните актове на МС

ПД175 19.01.2011 г. СИГМА ИНВЕСТ ЕООД
гр. Пловдив, ж.к. “Тракия”, 
бл. 144, вх. Д, ет. 2, ап. 4
ЕИК 115914401

І. Поддържане на:
1. Парни и водогрейни котли.
2. Промишлени и сградни 
газови съоръжения и 
инсталации за природен газ.
3. Газопроводи и газови 
инсталации за втечнени 
въглеводородни газове.
ІІ. Ремонтиране на парни и 
водогрейни котли.
ІІІ. Ремонтиране и 
преустройване на:
1. Стоманени и пластмасови 
промишлени и сградни газови 
съоръжения и инсталации за 
природен газ.
Стоманени газопроводи и 
газови инсталации за втечнени 
въглеводородни газове.

ПД176 14.02.2011 г. ФИЛИКОН- 97  АД
гр. Пловдив,  р-н Южен
ул. “Коматевско шосе” №35,
ЕИК 115202749

Поддържане и ремонтиране на:
1.Парни и водогрейни котли с 
работно налягане до 1,6 МРа;
2.Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа;
3.Стоманени промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации за природен газ 
или ВВГ с раб. налягане до 1,6 
МРа.

ПД177 16.02.2011 г. ЕТ ИВАН ЛАНКОВ
гр. Хисаря, ул. „Акация” № 
23
ЕИК 825033934

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № ПД177/ 
16.02.2011 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-074 /04.12.2015 г. на 
председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.



ПД178 17.02.2011 г. ЕКОСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД 
гр. Пловдив,   р-н Централен
ул. „Алеко Константинов” 
№8 
ЕИК 200962213

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Разпределителни 
газопроводи и съоръженията 
към тях, промишлени и сградни 
газови съоръжения и 
инсталации за природен газ с 
работно налягане до 1,6 МРа;
2. Промишлени и сградни 
газови съоръжения и 
инсталации за ВВГ;
3.Парни и водогрейни котли;
4. Съдове, работещи под 
налягане;
5.Тръбопроводи за пара и 
гореща вода.

Удостоверение № 
ПД178/17.02.2011 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед № А-О-
102/10.12.2019 г. на 

Председател на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 

(предложение второ)от ЗТИП.

ПД179 08.03.2011 г. ГЛОБЪЛ КОММЕРС-1  ООД
гр. Пловдив,   р-н Южен
ул. „Йоаким Груев” № 15А 
ЕИК 115802669

Поддържане и ремонтиране на 
стоманени промишлени и 
сградни газови съоръжения, 
инсталации, газови уреди и 
горивни уредби, и бутилкови 
инсталации за природен газ

ПД180 14.03.2011 г. ИРКА ЛИФТ СЕРВИЗ ООД
с. Белащица,
ул. „Пенчо Славейков” № 8, 
общ. Родопи, обл. Пловдив
ЕИК 160077187

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Асансьори.
2. Строителни и други 
подемници за хора или за хора 
и товари.

Удостоверение № ПД180/ 
14.03.2011 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-017 /25.03.2015 г. на 
председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД181 30.03.2011 г. ХОУМГАЗ ЕООД
гр. Пазарджик,              ул. 
"ПРЕСПА " 2
ЕИК 112626340

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Парни и водогрейни котли
2. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода
3. Газови съоръжения и 
инсталации за вчечнене 
въглеводороден газ.

ПД182 04.05.2011 г. Подемстроймаш Инвест 
ЕАД
гр. Пазарджик,
ж.к. „Индустриална зона”,
ул. „Синитевска” № 6,
ЕИК 201232701

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Мостови кранове;
2. Козлови кранове;
3. Конзолни кранове.

ПД183 19.05.2011 г. АС НА БЪДЕЩЕТО ЕООД
гр. Асеновград
ул. “Орфей” № 1
ЕИК 200617943

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на 
самостоятелни асансьори с 
едноскоростно или 
двускоростно асинхронно 
електрозадвижване или с 
електро-хидравлично 
задвижване, с ръчни или 
полуавтоматични врати, с 
релейно или електронно 
управление и с височина на 
повдигане до 25 m.

Удостоверение № 
ПД183/19.05.2011 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-
08/08.02.2022 г. на 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 

от ЗТИП.

ПД184 28.05.2011 г. ЕТ Медина – Румен 
Петров и синове
гр. Пловдив, ул. „К. 
Либнехт” № 24, рег.ф.д. № 
4454 / 1990 г. на 
Пловдивски окръжен съд,
БУЛСТАТ 825073277

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1.0 
m/s, управлявани в група до 
два асансьора.

Удостоверение № ПД184/ 
28.05.2011 г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-050/09.08.2019 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.



ПД185 27.06.2011 г. ПОСЕЙДОН-2Д ЕООД 
гр. Първомай,  обл. Пловдив
ул. „Яворов” № 25 
ЕИК 201439721

Поддържане и ремонтиране на:
1.Парни и водогрейни котли;
2.Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа;
3.Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода
4.Стоманени разпределителни 
газопроводи, промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации за природен газ с 
налягане до 1,6 МРа.
5. Стоманени промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации за ВВГ с раб. 
налягане до 1,6 МРа.

ПД186 28.06.2011 г. ЕВН БЪЛГАРЕЯ 
ТОПЛОФИКАЦИЯ  ЕАД
гр. Пловдив,
ул. „Христо Г. Данов” № 37 
ЕИК 115016602

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1.Парни и водогрейни котли;
2.Съдове, работещи под 
налягане;
3.Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода;
4. Стоманени газови 
съоръжения и инсталации за 
природен газ с налягане до 1,6 
МРа.

ПД187 26.08.2011 г. СПИ ЕЛЕВАТОР ООД
гр. Пловдив,
ул. „Чорлу” № 3,
ЕИК 201603291

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № 
ПД187/26.08.2011 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-159/14.11.2017 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.
ПД188 26.08.2011 г. ЕТ „МИТКОМ – ДИМИТЪР 

СТОЯНОВ”
гр. Велинград, ж.к. 
„Лъжене”, 
ул. „Никола Вапцаров”     № 
38, 
ЕИК 112022468

Поддържане и ремонтиране на 
самостоятелни асансьори с 
едноскоростно или 
двускоростно асинхронно 
електрозадвижване или с 
електро-хидравлично 
задвижване, с ръчни или 
полуавтоматични врати, с 
релейно или електронно 
управление и с височина на 
повдигане до 25 m.

Удостоверение № ПД188 / 
26.08.2011  г. е обезсилено и 

търговеца е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-030 /26.02.2013 г. на 
главния директор на ГД 

“ИДТН”, на основание чл. 
36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД189 15.09.2011 г. ИВАН ИЛИЕВ 2011 ЕООД
гр. Пловдив, ж.к. “Тракия”
бл. 45, вх. А, ет. 4, ап. 18
ЕИК 201447611

Поддържане и ремонтиране  на 
автомобилни газови уредби за 
компресиран природен газ или 
втечнен въглеводороден газ.

На основание § 1, т. 3 и § 2, 
т. 3 от Постановление № 338 

от 09.12.2011 г.  за изм. и 
доп. на нормативните актове 

на МС
ПД190 17.09.2011г. „КЦМ ИНДУСТРИАЛЕН 

СЕРВИЗ” ЕАД,                 
гр. Пловдив, р-н „Южен” 
,АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ, 
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, КЦМ
ЕИК 200732753

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на газови 
съоръжения и инсталации за 
втечнен въглеводороден газ.

Удостоверение № ПД190 / 
11.09.2011  г. е обезсилено и 

дружеството е заличено от 
регистъра със Заповед

 № А-О-018 / 31.01.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД191 05.10.2011г. РУДМЕТАЛ АД                
гр. Рудозем 4960, 
Промишлена зона
ЕИК 120068885

Поддържане на конзолни 
кранове, мостови и козлови 
кранове и релсовите пътища 
към тях, площадки работни 
подвижни.



ПД192 09.11.2011г. КАУЧУК АД                    гр. 
София,
Ул. „Стефан Караджа” № 2
ЕИК 822105378

Поддържане и ремонтиране на 
самостоятелни асансьори с 
едноскоростно или 
двускоростно асинхронно 
електрозадвижване или с 
електро-хидравлично 
задвижване, с ръчни или 
полуавтоматични врати, с 
релейно или електронно 
управление и с височина на 
повдигане до 25 m.

Удостоверение № ПД192 / 
09.11.2011  г. е обезсилено и 

дружеството е заличено от 
регистъра със Заповед

 № А-О-089 / 26.07.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД193 18.11.2011г. ИСАВ – 1 ЕООД              
гр. Пазрджик, ул. „Дойран” 
№ 24,                             
ЕИК 130094558

Поддържане и ремонтиране на 
тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода с налягане до 
0,8МРа включително.

ПД194 29.11.2011г. ХЕЛИОС – МЕТАЛ ЦЕНТЪР 
ООД
гр. Пловдив 
„АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ” № 
9А
ЕИК 160015043

Поддържане и ремонтиране на: 
мостови и козлови кранове и 
релсовите пътища към тях; 
конзолни кранове; кранове 
стрелови тип, монтирани на 
автомобили или на самоходни 
или несамоходни шасита; 
подвижни работни площадки.

Удостоверение № 
ПД194/29.11.2011 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-143/17.10.2017 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.
ПД195 05.12.2011г. „КЦМ ИНДУСТРИАЛЕН 

СЕРВИЗ” ЕАД
гр. Пловдив 
„АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ”, 
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КЦМ
ЕИК 200732753

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1.0 
m/s, управлявани в група до 
два асансьора.

Удостоверение № ПД95 / 
05.12.2011 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед № А-О-
018 / 31.01.2013 г. на 

главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.
ПД196 30.01.2012 г. ГАЗКЛИМА-ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД
гр. Пловдив, ж.к. 
„Въстанически”
Ул. „Петър Васков” № 9, ет. 
6, ап. 16
ЕИК 200069945

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Парни котли с работно 
налягане до 1,6 МРа и 
водогрейни котли.
2. Съдове, работещи под 
налягане до 1,6 МРа.
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода.
4. Метални газови съоръжения, 
инсталации и газови уреди за 
втечнени въглеводородни 
газове.
5. Метални газови съоръжения 
и инсталации с работно 
налягане до 1,6 МРа и газови 
уреди за природен газ.

Удостоверение № 
ПД196/30.01.2012 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед № А-О-
011/23.01.2020 г. на 

Председател на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 

(предложение трето)от ЗТИП.

ПД197 16.02.2012 г. СД ВЕРТИКАЛ-91-АС 
ТАЧЕВ С-ИЕ
гр. Пловдив,
бул. „6-ти Септември” № 
117,
ЕИК 030246958

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори със скорост на 
движение до 1.0 m/s, 
управлявани в група до два 
асансьора.

Удостоверение № 
ПД197/16.02.2012 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-041/13.04.2021 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 

от ЗТИП.
ПД198 16.02.2012 г. ЕТ ВАСКО-Васил Ангелов

гр. Пловдив,
ж.к "Тракия", бл.23, вх. "Е", 
ет. 5 ап. 13,
ЕИК 115835936

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори със скорост на 
движение до 1.0 m/s, 
управлявани в група до два 
асансьора.



ПД199 16.02.2012 г. ЛИФТ ЕЛИТ ЕООД
гр. Пловдив,
ул. "Клокотница" № 17,
ЕИК 115800981

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори със скорост на 
движение до 1.0 m/s, 
управлявани в група до два 
асансьора.

Удостоверение № 
ПД199/16.02.2012 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра на 

ДАМТН със Заповед
 № А-О-111/01.06.2017 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 

ал. 4 от ЗТИП.
ПД200 13.03.2012 г. КАЕЛБЛЕ БГ ЕООД

гр. Пловдив,
ул. "Кукленско шосе" № 23,
ЕИК 201231147

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на: 
1. мостови и козлови кранове и 
релсовите пътища към тях;
2. кранове стрелови тип, 
монтирани на автомобили или 
на самоходни или несамоходни 
шасита;
3.  кулокранове и релсовите 
пътища към тях;
4. конзолни кранове;  
5. багери, предназначени за 
работа с кука, грайфер или 
електромагнит.

Удостоверение № 
ПД200/13.03.2012 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-095/03.12.2018  г. на 
Зам. председателя на ДАМТН, 
на основание чл. 36а, ал. 4 

от ЗТИП.

ПД201 24.04.2012 г. Асансьор Експерт ООД
Гр. Пловдив, бул. 
„Александър 
Стамболийски“№44
ЕИК 201551581

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на 
самостоятелни асансьори с 
едноскоростно или 
двускоростно асинхронно 
електрозадвижване или с 
електро-хидравлично 
задвижване, с ръчни или 
полуавтоматични врати, с 
релейно или електронно 
управление и с височина на 
повдигане до 25 m.

Удостоверение № ПД201 / 
24.04.2012 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед № А-О-
014/ 30.01.2017 г. на 

председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД202 24.04.2012 г. Филцбор 2 ООД
Гр. Пловдив
Ул. „Македония“№91
ЕИК 200118292

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

ПД203 12.06.2012 г. ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ 
ЕООД
гр. Пловдив,
ул.”Костаки Пеев” № 5Б, 
ет.2, ап.6,
ЕИК 115813904

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Мостови и козлови кранове.
2. Електрически телфери, 
които не са монтирани на 
товароподемни кранове и 
релсовите пътища към тях.

ПД204 06.08.2012 г. ЕТ МИТКОМ - ДИМИТЪР 
СТОЯНОВ
гр. Велинград
кв. Лъжене
ул. „Никола Вапцаров“ 
№38, вх. Б, ет. 6, ап. 18
ЕИК: 112022468

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1.0 
m/s, управлявани в група до 
два асансьора.

Удостоверение № 
ПД204/06.08.2012 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-
049/18.10.2022 г. на 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 

от ЗТИП.
ПД205 12.09.2012 г. ЕТ СТОЮ ИЛКОВ-

АСАНСЬОР ПРОГРЕС
с. Величково, обл. 
Пазарджик
ул. „Втора“ №4
ЕИК 822150291

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.



ПД206 12.09.2012 г. БАЛКАНКАР РЕКОРД АД
гр. Пловдив
ул. „Кукленско шосе“№17
ЕИК 825220510

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на мостови и 
конзолни кранове.

Удостоверение № 
ПД206/12.09.2012 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-6/23.1.2023 
г. на Председателя на 

ДАМТН, на основание чл. 
36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.

ПД207 16.10.2012 г. РУДМЕТАЛ АД
Гр. Рудозем, обл. Смолян, 
Промишлена зона
ЕИК 120068885

Поддържане на кранове 
стрелови тип, монтирани на 
автомобили или на  самоходни 
или несамоходни шасита.

ПД208 18.10.2012 г. АСАНСЬОРИ НА 
БЪДЕЩЕТО ЕООД
гр. Асеновград,
ул. „Орфей” № 1,
ЕИК: 160105010

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1.0 
m/s, управлявани в група до 
два асансьора.

Удостоверение № 
ПД208/18.10.2012 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед № А-О-
053/02.04.2020 г. на 

Председател на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 

(предложение трето)от ЗТИП.

ПД209 26.10.2012 г. ТИ ЕЙЧ СИ ЕООД
гр. Пловдив,
ул. "Детелин войвода" № 7, 
вх. Б, ет. 1, ап. 3,
ЕИК 160048328

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1.0 
m/s, управлявани в група до 
два асансьора .

Считано от 25.06.2013 г., "ТИ 
ЕЙЧ СИ" ЕООД е променило 
наименованието си на "ТИ 

ЕЙЧ СИ ГРУП" ЕООД. ЕИК на 
дружеството остават 

непроменени.
ПД210 20.11.2012 г. ЕТ ВАЛРУМ-ВАЛЕНТИН 

БАНДЕРОВ
гр. Пловдив,
ул. "Тракийски юнак" № 1, 
ет. 2, ап. 6,
ЕИК 115328420

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1.0 
m/s, управлявани в група до 
два асансьора .

ПД211 20.11.2012 г. ВЕРТИКАЛ 2006 ЕООД
гр. Пловдив,
ул. "Михалаки Георгиев" № 
28,
ЕИК 160013829

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1.0 
m/s, управлявани в група до 
два асансьора .

Удостоверение № 
ПД211/20.11.2012 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-244/29.12.2016 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.
ПД212 20.11.2012 г. ВЕРТИКАЛ 2007 ЕООД

гр. Пловдив,
ул. "Михалаки Георгиев" № 
28,
ЕИК 160113466

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1.0 
m/s, управлявани в група до 
два асансьора .

ПД213 20.11.2012 г. ЕТ ТОДОР ХАРИЗАНОВ-
ТЕДИ
гр. Пловдив,
ул. "Прилеп" № 39,
ЕИК 115026105,

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1.0 
m/s, управлявани в група до 
два асансьора .

Удостоверение № 
ПД213/20.11.2012 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-140/13.10.2017 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.
ПД214 6.12.2012 г. АТМ-Спасов ЕООД

Гр. Пазарджик,
ул. „Цар Шишман” № 2, ет. 
1, офис 1,
ЕИК: 112609063

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1.0 
m/s, управлявани в група до 
два асансьора .



ПД215 7.12.2012 г. ЛИФТ ЛТД ООД
гр. Пловдив
ул. „11 август“№5, ет. 3, 
офис 3
ЕИК 201990735

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори.

Удостоверение № ПД215 / 
07.12.2012 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-030 / 20.04.2015 г. 

на за. Председател на 
ДАМТН, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД216 11.12.2012 г. АТМ-Спасов ЕООД      
гр. Пазарджик,
ул. „Цар Шишман” № 2, ет. 
1, офис 1,
ЕИК: 112609063

Поддържане, ремонтиране и 
преустрой-ване на:
1. Стоманени промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации за природен газ с 
работно налягане до 1,6 МРа.
2. Стоманени промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации за въглеводороден 
газ.
3. Кранове стрелови тип, 
монтирани на автомобили, 
самоходни или  несамо-ходни 
шасита.
4. Подвижни работни площадки.

ПД217 15.12.2012 г. СД "ВЕРТИКАЛ-100-
ГЪДЕВ, ЙОРДАНОВ С-ИЕ"
гр. Пловдив,
ул. "Брезовско шосе" № 24,
ЕИК: 115306510

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1.0 
m/s, управлявани в група до 
два асансьора.

Удостоверение № ПД217 / 
15.12.2012 г. е обезсилено и 
дружеството е заличено от 

регистъра със Заповед
 № А-О-002 / 17.01.2013 г. 
на главния директор на ГД 
“ИДТН”, на основание чл. 

36а, ал. 4 от ЗТИП.

ПД218 21.1.2013 г. ET Илиян Недков 
гр. Панагюрище, 
ул. „Цар Освободител” №5
ЕИК 202103104

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s., управлявани в група до 
два асансьора.

ПД219 21.1.2013 г. ЕТ ДЕСОН-ДЕЛЧО 
АТАНАСОВ
гр. Пловдив,
ул. "Хвойна" № 1, ет. 4, ап. 
61,
ЕИК 040351306

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s., управлявани в група до 
два асансьора.

ПД220 21.1.2013 г. ЕТ МИТКО-ДИМИТЪР 
АТАНАСОВ
гр. Пловдив,
ул. "Белица" № 24, вх. Е, 
ет. 8, ап. 22,
ЕИК 115330108

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s., управлявани в група до 
два асансьора.

Удостоверение № ПД220 / 
21.01.2013 г. е обезсилено и 

търговецът е заличен от 
регистъра със Заповед

 № А-О-024 / 14.04.2015 г. 
на председателя на ДАМТН, 
на основание чл. 36а, ал. 4 

от ЗТИП.
ПД221 21.1.2013 г. ЕТ ДИКИ-РАЙЧО 

МОМЧИЛОВ
гр. Пловдив,
ул. „Златорог” № 4, ап. 23
ЕИК 120512895

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s., управлявани в група до 
два асансьора.

Удостоверение № 
ПД221/21.01.2013 г. е 

обезсилено и търговецът е 
заличен от регистъра със 

Заповед
 № А-О-021/05.02.2018 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 

ал. 4 от ЗТИП.



ПД222 21.1.2013 г. ЕТ НЕЛИ Л-НЕВРИК 
ЛАЗАРОВА
гр. Пловдив,
ул. "Леденика" № 3, ет. 2
ЕИК 825218840

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s., управлявани в група до 
два асансьора.

ПД223 21.1.2013 г. ЕТ СИЕЛ-78 СИМЕОН 
ФИЛИПОВ
гр. Пловдив,
ж.к. "Тракия", бл. 186, вх. 
Д, ет. 2, ап. 5,
ЕИК 825150649

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s., управлявани в група до 
два асансьора.

ПД224 21.1.2013 г. ЕТ Интерсервиз-Евгени 
Кисьов
гр. Смолян,
ул. Родопи № 93,
ЕИК 120031577

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s., управлявани в група до 
два асансьора.

Удостоверение № 
ПД224/21.01.2013 г. е 

обезсилено и търговецъто е 
заличен от регистъра със 

Заповед
 № А-О-059/18.04.2018 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.
ПД225 21.1.2013 г. ВЕРТ-ТРАНС ООД

гр. Пловдив,
ул. „Kлен” № 4, ет. 1, ап. 2,
ЕИК 160054270

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s., управлявани в група до 
два асансьора.

ПД226 21.1.2013 г. ВЕКТОР 56 ВК ЕООД
гр. Пловдив,
ул. "Студенец" № 17, ет. 1, 
ап. 6,
ЕИК 160062107

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s., управлявани в група до 
два асансьора.

Удостоверение № 
ПД226/21.01.2013 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-178/01.11.2016 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП
ПД227 21.1.2013 г. АРИГАТО ООД

гр. Пловдив,
ул. "Клен" № 4,
EИК 160079892

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s., управлявани в група до 
два асансьора.

ПД228 25.1.2013 г. РЕНИ ЛИФТ 22 ЕООД           
  гр. Пазарджик, ул. 
"Булаир" № 12                    
ЕИК 202352575

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори. В информационната система 

на ДАМТН, "РЕНИ ЛИФТ 22'' 
ЕООД е вписано под № ПД292

Поддържане и ремонтиране на:                                     
                                    1. 
Парни и водогрейни котли.

2. Съдове, работещи под 
налягане.

3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода.

4. Стоманени разпределителни 
газопроводи, газови 
съоръжения и инсталации и 
горивни уредби за природен 
газ.

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на: 
1. Парни и водогрейни котли.

ПД228 1.2.2013 г. МАСТЪР ЕНЕРДЖИ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД               
гр. Пловдив,                      
бул. “Цар Борис ІІІ            
Обединител” № 128, вх. А, 
ет. 4, ап. И-5                     
ЕИК 201162879

Удостоверение № 
ПД228/01.02.2013 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-016/01.02.2013 г.  на 

основание чл. 36а, ал. 4 
(предложение второ) от ЗТИП.

ПД229 11.2.2013 г. КОМПЛЕКСЕН 
ИНДУСТРИАЛЕН СЕРВИЗ 
ЕООД                               
гр. Пловдив,                     



2. Съдове, работещи под 
налягане.

3. Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода.

4. Газови съоръжения и 
инсталации за природен газ с 
работно налягане до 1,6 МРа.

5. Газови съоръжения и 
инсталации за втечнени 
въглеводородни газове.

6. Мостови и козлови кранове.

7. Кранове стрелови тип, 
монтирани на автомобили или 
на самоходни или несамоходни 
шасита.

8. Електрически телфери, 
които не са монтирани на 
товароподемни кранове

9. Асансьори със скорост на 
движение до 1 m/s., 
управлявани в група до два 
асансьора.

ПД230 16.4.2013 г. ЕТ СКАТ 2005 НИКОЛАЙ 
СЛАВОВ         гр. Пловдив,               
             ул. “Бряст”№11, 
вх. Е, ет. 3, ап. 27                          
          ЕИК 115870008

Поддържане и ремонтиране на 
асансьори със скорост на 
движение до 1 m/s., 
управлявани в група до два 
асансьора

Удостоверение № 
ПД230/16.04.2013 г. е 

обезсилено и търговецът е 
заличен от регистъра със 

Заповед
 № А-О-153/02.11.2017 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

Ремонтиране и преустройване 
на: 
1. Парни и водогрейни котли.

2.  Разпределителни 
газопроводи, промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации за природен газ.
3.  Газопроводи, промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации за втечнени 
въглеводородни газове.

ПД232 21.6.2013 г. КОМАРС СТРОЙИНВЕСТ 
АД гр. Пловдив,                     
  ул. „Кукленско шосе” № 
12 и ЕИК 115082374

Поддържане и ремонтиране на 
подвижни работни площадки.

ПД233 25.6.2013 г. ЕТ КОНЕ – ВС – ВАСИЛ 
СЕМЕРДЖИЕВ               гр. 
Пещера, ул. „Чико” №22 и 
ЕИК 040715304

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори с 
едноскоростно или 
двускоростно асинхронно 
електрозадвижване или с 
електрохидравлично 
задвижване, с ръчни или 
полуавтоматични врати, с 
релейно или електронно 
управление, с височина на 
повдигане до 25m.

Удостоверение № 
ПД233/25.06.2013 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № 2130-13/21.03.2023 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 

от ЗТИП.

гр. Пловдив,                     
ул. “Асеновградско шосе”  
ЕИК 202344094

ПД231 17.6.2013 г. СИПГЕР-М ЕООД             
гр. Стамболийски, ул. 
“Георги С. Раковски”,     бл. 
5, вх. Б, ап. 102 и ЕИК 
160104143



ПД234 1.10.2013 г. ЕФ ДЖИ ИНЖЕНЕРНГ 
ЕООД гр. Пловдив, бул. 
"Мария Луиза" № 25а, ет. 1 
и ЕИК 160057583

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s., управлявани в група до 
два асансьора

Удостоверение № 
ПД234/1.10.2013 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед № А-О-
100/19.08.2016 г. на 

Председател на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП

Поддържане,  ремонтиране и 
преустройване на:
1. Парни и водогрейни котли; 
2. Съдове, работещи под 
налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара 
или гореща вода;

4. Метални промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации за природен газ.

ПД236 20.11.2013 г. ЛИФТ ТРЕЙД ЕООД         
гр. Пловдив, ул. „Михалаки 
Георгиев” № 28, ет. 3 и ЕИК 
201079675

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:               1. 
Сградни газови съоръжения и 
инсталации и газови уреди за 
природен газ;

2. Сградни газови съоръжения 
и инсталации и газови уреди за 
втечнен въглеводороден газ.

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:                1. 
Асансьори;                      

2. Строителни и други 
подемници за повдигане на 
хора или на хора и товари.

ПД239 30.1.2014 г. БИОВЕТ АД                   гр. 
Пещера, ул. „Петър Раков“ 
№ 39 и ЕИК 112029879

I. Поддържане и ремонтиране 
на:
1. Съдове, работещи под 
налягане.
2. Парни и водогрейни котли;

3. Тръбопроводи на водна пара 
и гореща вода;

4. Стоманени газопроводи, 
газови съоръжения и 
инсталации и газови уреди за 
природен газ;
5. Повдигателни съоръжения;

II. Преустройване на:
1. Съдове, работещи под 
налягане;

2. Тръбопроводи на водна пара 
и гореща вода;

ПД235 14.11.2013 г. АЛФА ВИС ЕООД              
гр. Пловдив, ул. “Хан 
Аспарух” № 105 и ЕИК 
201302306 

Удостоверение № 
ПД235/14.11.2013 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед № А-О-
013/23.01.2020 г. на 

Председател на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 

(предложение второ)от ЗТИП.
Видно от Търговския 
регистър, считано от 

22.02.2018 г., "АЛФА ВИС" 
ЕООД се преименува на "ВИК 

04" ЕООД.

ПД237 11.12.2013 г. РОБУСТА ООД                  
гр. Пловдив, бул. "Васил 
Априлов" № 27 и ЕИК 
115147155

ПД238 7.1.2014 г. ВАЛМИС ООД                   
гр. Пловдив, ул. "Петър 
Стоев" № 42, ЕИК  
202716630



3. Стоманени газопроводи, 
газови съоръжения и 
инсталации и газови уреди за 
природен газ.

Поддържане и ремонтиране на: 
1. Парни и водогрейни котли;

2. Съдове, работещи под 
налягане;

3. Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода.

4. Стоманени промишлени и 
сградни газови съоръжения и 
инсталации за природен газ до 
1,6 МРа;

5. Стоманени газопроводи и 
газови съоръжения и 
инсталации за втечнени 
въглеводородни газове.
Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:               1. 
Стоманени и пластмасови 
разпределителни газопроводи, 
промишлени и сградни газови 
инсталации, горивни уредби и 
газови уреди за природен газ с 
работно налягане до 1,6 МРа;

2. Стоманени и пластмасови 
инсталации за втечнени 
въглеводородни газове;

3. Водогрейни котли и парни 
котли с работно налягане до 
1,6 МРа;

4. Съдове, работещи под 
налягане с работно налягане 
до 1,6 МРа;

5. Тръбопроводи за гореща 
вода или водна пара с работно 
налягане до 1,6 МРа.

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:               1. 
Парни и водогрейни котли;

2.  Съдове, работещи под 
налягане;

3. Тръбопроводи за водна пара 
и гореща вода.

ПД243 28.10.2014 г. ДАТ 1 ЕООД
гр. Пазарджик, ул. Асен 
Златаров № 14,              
ЕИК 126631244

Преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s, управлявани в група до 
два асансьора

Удостоверение № 
ПД243/28.10.2014 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-041/01.03.2018 г. на 

Главния директор на ГД 
ИДТН, на основание чл. 36а, 

ал. 4 от ЗТИП.
Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:               1. 
Мостови и козлови кранове;

2. Конзолни кранове;

Удостоверение № 
ПД241/10.05.2014 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-
126/30.08.2021 г. на 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 

от ЗТИП.

ОВК ИНЖЕНЕРИНГ-
ПЛОВДИВ ООД             гр. 
Пловдив, ул. "Борба" № 23, 
ет. 4, ап. 12 и ЕИК 
201705339

10.5.2014 г.ПД241

ТЕРМО БИЛД ООД            
гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо 
Петров“ № 22 и ЕИК 
120582356

08.5.2014 г.ПД242

ЛЪКИ ИНВЕСТ АД          
гр. Лъки,                       ул. 
"Освобождение" №2 и ЕИК 
115326394

31.5.2014 г.ПД244

Удостоверение № 
ПД242/08.05.2014 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-
099/01.07.2021 г. на 

Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 

от ЗТИП.

ПД240 16.1.2014 г. ТРЕЙДИНГ ПРОДЖЕКТС 
ЕНД БИЛДИНГ ЕООД     
гр. Първомай, ул. 
"Черноризец Храбър" № 18 
и ЕИК 201788153

Удостоверение № 
ПД240/16.01.2014 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед № А-О-
114/27.12.2019 г. на 

Председател на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 

(предложение трето)от ЗТИП.



3. Товароподемни 
електрически колички, 
движещи се по надземни 
релсови пътища, които не са 
монтирани на товароподемни 
кранове.
Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:               1. 
Кранове стрелови тип, 
монтирани на автомобили или 
на самоходни или несамоходни 
шасита;
2. Подвижни работни площадки;

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:               1. 
Парни и водогрейни котли;

2. Тръбопроводи на водна пара 
и гореща вода;

ПД247 25.08.2014 г. ИРКА ЛИФТ СЕРВИЗ 1 
ЕООД                            с. 
Белащица, общ. Родопи, ул. 
"Пенчо Славейков" № 8               
       ЕИК 203112914

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:                 1. 
асансьори                         2. 
строителни и други подемници 
за повдигане на хора или на 
хора и товари.
Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на: 1. 
Асансьори със скорост на 
движение до 1 m/s, 
управлявани в група до 2 
асансьора;

2. Строителни и други 
подемници за повдигане на 
хора или на хора и товари.

ПД249 08.12.2014 г. ГОРУБСО-МАДАН АД      
гр. Мадан, ул. "Явор" № 1 и 
ЕИК 120057853

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на товарни 
въжени линии.

ПД250 13.03.2015 г. СИМИ ЛИФТ ООД               
с. Костиево, общ. Марица, 
ул. "41-ва" № 10 и ЕИК 
203345683

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

ПД251 13.03.2015 г. МИТКО ЛИФТ ЕООД           
гр. Пловдив, р-н "Западен", 
ул. "Белица" № 24, вх. Е, 
ет. 8, ап. 22 и ЕИК 
203345733

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s., управлявани в група до 
два асансьора и с 
неограничена височина на 
повдигане.

Удостоверение № 
ПД251/13.03.2015 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-061/23.08.2019 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:               1. 
Кулокранове;

2. Мостови и козлови кранове;

3. Кранове стрелови тип, 
монтирани на автомобили или 
на самоходни или несамоходни 
шасита;
4. Подвижни работни площадки.

НАПС ЕООД                        
с. Първенец, общ. Родопи, 
ул. "Съединение" № 41 и 
ЕИК 200696937

18.03.2015 г.ПД252

РЕВЕРС 2014 ООД            
гр. Асеновград, бул. "Васил 
Левски" № 1 и       ЕИК 
203063755

06.11.2014 г.ПД248

ТЕРМОДИНАМИКА ООД
гр. Пазарджик, ул.”Георги 
Машев” № 3
ЕИК 112052618

16.6.2014 г.ПД246

ПД245 11.6.2014 г. ХИДРАВЛИКА КОНСУЛТ 
ЕООД                                   
гр. Пловдив, ул. "Братя 
Бъкстон" № 19, ет. 1, ап. 2 
ЕИК 115850817



ПД253 18.03.2015 г. БГ ЛИФТ СЕРВИЗ ООД   
гр. Пловдив, р-н Централен 
бул. "Княгиня Мария Луиза" 
№ 25а и ЕИК 201071269

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
m/s., управлявани в група до 
два асансьора и с 
неограничена височина на 
повдигане.

Считано от 08.03.2016 г., "БГ 
ЛИФТ СЕРВИЗ" ООД е 

променило правната си 
форма си на "БГ ЛИФТ 

СЕРВИЗ" ЕООД и седалището 
и адреса на управление на: 

гр. Пловдив, р-н Тракия, бул. 
"Освобождение" № 17. ЕИК 

остава непроменен.

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:

1. Електрически телфери, 
които не са монтирани на 
товароподемни кранове;2. Багери, предназначени за 
работа с кука, грайфер или 
електромагнит;
3. Товарозахващащи 
приспособления;

4. Окачени кошове за 
повдигане на хора;

5. Подвижни работни площадки.

ПД255 29.07.2015 г. ЛИФТ ЛТД ООД
гр. Пловдив
ул. „Раковски“№20
ЕИК 201990735

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори

ПД256 13.11.2015 г. "Момчилов и синове" 
ЕООД
гр.Чепеларе, ул. Хр.Ботев 
№8
обл. Смолян
ЕИК 200578209

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори и 
строителни и други подемници 
за повдигане на хора или на 
хора и товари

ПД257 19.01.2016 г. "М-А РЕНД" ЕООД, гр. 
Пловдив, ул. "Коматевско 
шосе" №186А, къща В4 и 
ЕИК 200464223

Поддържане на подвижни 
работни площадки, монтирани 
на автомобилни или на 
самоходни или несамоходни 
шасита.

Удостоверение № 
ПД257/19.01.2016 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед
 № А-О-097/03.12.2018 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 от 

ЗТИП.

ПД259 17.05.2016 г. "ДЕСТИНАЦИЯ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. 
Пловдив, ул. "Костаки Пеев" 
№5Б, ет. 2, ап. 6 и ЕИК 
115813904

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на портални 
кранове.

ПД260 17.05.2016 г. "ГЛОБЪЛ КОММЕРС-1" 
ООД, гр. Пловдив, ул. 
"Йоаким Груев" №15А и ЕИК 
115802669

Поддържане и ремонтиране на 
съдове под налягане с 
изключение на такива 
изработени от мед, меднни 
сплави и полиетилен.

ПД254 16.07.2015 г. БУЛКЕМ ЕООД  ,              
гр. Пловдив, р-н Източен, 
бул. "Цариградско шосе" № 
3 ЕИК 115247057                     

ПД258 15.03.2016 г. "СПЕЙС ЛИФТ" ООД,
 гр. Пазарджик, ул. "Г. 
Бенковски" № 128, ет. 4, 
ап. 7 и ЕИК 203781454

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори 
със скорост на движение до 1 
м/с в група до два асансьора и 

с неограничена височина на 
повдигане.



ПД261 17.05.2016 г. "Лайт Инженеринг" ООД, 
гр. Пловдив, ул. "Полет" 
№1, ет. 2 и ЕИК 115920596

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:       1.Парни 
и водогрейни котли, с топлинна 
мощност над 116,3 kW и 
работно налягане до 1,6 МРа;  
2.Метални съдове с работно 
налягане до 1,6 МРа 
предназначени за сгъстени, 
втечнени или разтворени под 
налягане газове, пари или 
течности, при които налягането 
на парите при максимално 
допустима температура е по-
голямо от 0,05 МРа над 
нормалното атмосферно 
налягане и на които 
произведението от обема в 
литри и налягането в 
мегапаскали е по-голямо от 
числото 100;            3.Метални 
тръбопроводи за 
транспортиране на водна пара 
с работно налягане от 0,6 МРа 
до 1,6 МРа и гореща вода с 
температура над 450ºС и на 
които произведението от 
максималното допустимо 
налягане в мегапаскали и 
номиналния диаметър в 
милиметри не по-голямо от 
числото 100.

Считано от 10.11.2020 г., 
"ЛАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е 
променило наименованието 

си на "ГАЗ ПОЙНТ" ООД. ЕИК 
на дружеството остават 

непроменени.

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване без изпълнение на 
мед и медни сплави при работно 
налягане до 1,6 МРа на: 1.Парни и 
водогрейни котли, без поддържане 
на ограничителните им устройства; 
2.Съдове, работещи под налягане, 
без поддържане на 
ограничителните им устройства; 
3.Тръбопроводи за водна пара и 
гореща вода; 4.Разпределителни 
газопроводи и отклоненията към 
тях, промишлени и сградни газови 
инсталации, горивни уведби и 
газовите уреди към тях за 
природен газ;                         5.Газови 
съоръжения и инсталации за 
втечнени въглеводородни газове.

ПД262 16.01.2017 г.             "ХИЙТ СТАЙЛ" ООД            
 гр. Пловдив, район "Западен", 
ул. "Баучер" № 37, ет. 4, ап. 7, 

ЕИК: 160063771

ПД263 16.02.2017 г.          "ДЖЕЙЕЛ ГРУП" ООД              
   гр. Пловдив, район "Южен", 
ул. "Петър Стоев" № 48, ЕИК: 

203876246

Поддържане и ремонтиране на: 
1.Мостови и козлови кранове;  
2.Конзолни кранове;       3.Кранове 
стрелови тип, монтирани на 
автомобили или на самоходни или 
несамоходни шасите;                              
   4.Подвижни работни площадки.



Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на: 1.Преносни и 
разпределителни газопроводи, 
съоръжения, инсталации и уреди 
на природен газ до 1,6 МРа;  
2.Промишлени и сградни газови 
съоръжения, газопроводи, газови 
инсталации, горивни уредби и 
газови уреди за втечнени 
въглеводородни газове;  
3.Съоръжения под налягане до 1,6 
МРа:  -Метални съдове за сгъстени, 
втечнени или разтворени под 
налягане газове, пари или течности;  
 -Парни и водогрейни котли с 
топлинна мощност над 116,3 kW;  -
Метални тръбопроводи за 
транспортиране на гореща вода и 
водна пара.

         "ПОЛИ ИН 95" ЕООД           
гр. Пловдив, ул. "Фредерик 

Жолио Кюри" № 7,                ЕИК: 
203069103

18.04.2017 г.ПД265

ПД266 30.06.2017 г. "АСМ ЗОРНИЦА 1" ЕООД       гр. 
Пловдив, ул. "П. Д. Петков" № 

36, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 204343799

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори с 
двускоростно или регулируемо 
електрическо или 
електрохидравлично задвижване, 
със скорост до 1 m/s, с автоматични 
врати, с групово управление на два 
асансьора и с неограничена 
височина на повдигане.

                   "ЕСК" ООД                         
    гр. Пловдив, район "Южен", 

ул. "Тодор Александров" № 99, 
ет. 2, ЕИК: 115763127

04.04.2017 г.ПД264

ПД267 30.06.2017 г. "ХМЦ" АД гр. Пловдив, р-н 
"Южен", бул. "Александър 
Стамболийски" №9А и ЕИК 

203877597

Поддържане и ремонтиране на: 1. 
Кранове мостови и козлови; 2. 

Електрически телфери, които не са 
монтирани н а товароподемни 

кранове.

ПД268 30.06.2017 г. "ВИГРУП СЕРВИЗ" ООД           гр. 
Пловдив, р-н "Южен", бул. 

"Македония" №68, ет. 7, ап. 25 
и ЕИК 202968695

Поддъране, ремонтиране и 
преустройване на: 1. Мостови и 

козлови кранове; 2. Кулокранове; 
3. Кранове стрелови тип, 

монтирани на автомобили или 
самоходни или несамоходни 
шасита; 4. Подвижни работни 

площадки.



ПД269 07.07.2017 г. "АСАРЕЛ-РЕМОНТ" ООД            
гр. Панагюрище, площадка 
"АСАРЕЛ" и ЕИК 112500637

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на: 1. 
Товароподемни кранове; 2. 
Товароподемни електрически 
колички, движещи се по надземни 
релсови пътища, които не са 
монтирани на товароподемни 
кранове; 3. Електрически телфери, 
които не са монтирани на 
товароподемни кранове; 4. Багери, 
предназначени за работа с кука, 
грайфер или електромагнит; 5. 
Товарозахващащи приспособления; 
6. Окачени кошове за повдигане на 
хора; 7. Подвижни работни 
площадки.

13.12.2017 г. "ИНТЕРСЕРВИЗ-КИСЬОВ" ЕООД                                                

1. Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на газопроводи, 
съоръжения и инсталации за 
природен газ от медни и 
стоманени тръби с работно 
налягане до 1,6 МРа;                         
2. Поддържане и ремонтиране на 
газови уреди за природен газ.

ПД270

ПД272 08.08.2017 г. "ДЕЛУКС-Д" ЕООД                     
гр. Пазарджик, ул. "Кочо 

Честименски" № 2, ет. 1, ап. 2, 
ЕИК: 200541043

01.08.2017 г. "ЕЛИВЕЙТЪРС" ООД                  
гр. Пловдив, ул. "Чорлу" № 3, 

ЕИК: 204550424

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори

ПД271 01.08.2017 г. "ТОДОР ХАРИЗАНОВ-ТЕДИ 
2017" ЕООД                                   
гр. Пловдив, район "Южен", ул. 
"Прилеп" № 39, ЕИК: 204532700

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори със 
скорост на движение до 1,0 m/s, 
управлявани в група до два 
асансьора.

ПД275 Поддържане, ремонтиране и 

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори с 
голяма сложност на конструкцията-
асансьори със скорост на движение 
над 1 m/s, с групово управление на 
три и повече асансьори, с 
регулиране скоростта на движение.

"БГ ЛИФТ СЕРВИЗ" ЕООД       гр. 
Пловдив, ул. "Мали Богдан" № 

58, ЕИК: 201071269

04.12.2017 г.ПД274 Считано от 08.03.2016 г., "БГ 
ЛИФТ СЕРВИЗ" ООД е променило 

правната си форма си на "БГ 
ЛИФТ СЕРВИЗ" ЕООД и 

седалището и адреса на 
управление на: гр. Пловдив, р-н 
Тракия, бул. "Освобождение" № 

17. ЕИК остава непроменен.

Ремонтиране и преустройване на 
асансьори с двускоростно или 
регулируемо електрическо 
задвижване или с електро-
хидравлично задвижване, със 
скорост до 1,0 m/s, с автоматични 
врати, с групово управление на два 
асансьора, с неограничена 
височина на повдигане

"ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1" ЕООД  
гр. Ветрен, ул. "Петдесета" № 

108, ЕИК: 201487050

10.10.2017 г.ПД273



Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Метални съдове за сгъстени, 
втечнени или разтворени под 
налягане газове, пари или течности, 
при които налягането на парите 
при максималната допустима 
температура е по-голямо от 0,05 
МРа над нормалното атмосферно 
налягане и на които 
произведението от обема в литри и 
налягането в мегапаскали е по-
голямо от числото 100, 
включително на ограничителните 
им устройства;

2.  Парни и водогрейни котли с 
топлинна мощност над 116,3 kW, 
включително на ограничителните 
им устройства;

3. Метални тръбопроводи за 
транспортиране на водна пара с 
налягане над 0,6 МРа и на които 
произведението от максималното 
допустимо налягане в мегапаскали 
и номиналния диаметър в 
милиметри е по-голямо от числото 
100;

4.  Метални тръбопроводи за 
транспортиране на гореща вода с 
температура над 110 °С и на които 
произведението от максимално 
допустимо налягане в мегапаскали 
и номиналния диаметър в 
милиметри е по-голямо от числото 
100.

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Пътнически висящи въжени 
линии;
2. Скивлекове;
3. Товарни въжени линии.
Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:

ПД278 26.02.2018 г. "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД            
     гр. Пловдив, ул. "Кукленско 
шосе" № 40, ЕИК: 115079353

ПД277 23.02.2018 г. "АРМАТУРЕН СЕРВИЗ" ЕООД           
    гр. Пловдив, район 

"Централен", ул. "Мостова" № 
2, ет. 6, ЕИК: 203860936

ПД279

                                              гр. 
Смолян, ул. "Родопи" № 93, 

ЕИК: 204586801

12.03.2018 г.     "КЦМ" АД                                  
гр. Пловдив, район "Южен", ул. 

ПД276 19.02.2018 г. "АНДИ БГ" ООД                                    
     Област Пловдив, община 

Марица, с. Труд, ул. "Карловско 
шосе" № 16 Б, ЕИК: 115820126

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на подвижни 
работни площадки.

преустройване на асансьори.



1. Товароподемни кранове - 
Мостови и козлови кранове;
2. Електрически телфери, които не 
са монтирани на товароподемни 
кранове.

ПД280 30.03.2018 г. "АТЦ АКСЕС ТРЕЙДИНДГ И 
РЕНТЪЛ" ЕООД                              
с. Ягодово, ул. "Васил Левски", 

общ. Родопи, обл. Пловдив, 
ЕИК: 175343266

Поддържане на подвижни работни 
площадки.

Удостоверение № 
ПД280/30.03.2018 г. е 
обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 
Заповед № А-О-058/12.05.2020 г. 
на Председател на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 4 
(предложение трето)от ЗТИП.

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:

I. Товариподемни кранове:
1. Кранове стрелови тип, 
монтирани на атомобили или на 
самоходни или несамоходни 
шасита;
2. Бордови кранове.
II. Багери, предназначени за работа 
с кука, грайфер или електромагнит;

III. Товарозахващащи 
приспособления;
IV. Подвижни работни площадки.

Поддържане на:
1. Метални съдове за сгъстени, 
втечнени или разтворени под 
налягане газове, пари или течности, 
при които налягането на парите 
при максимално допустима 
температура е по-голямо от 
0,05МРа над нормалното 
атмосферно налягане и на които 
произведението от обема в литри и 
налягането в мегапаскали е по-
голямо от числото 100;

2. Парни и водогрейни котли, с 
топлинна мощност над 116,3 kW;

ПД282 18.01.2019 г. "ЮСК-БУЛ" ЕООД                       
гр. Пловдив, район 

"Централен", ул. "Недко 
Каблешков" № 2, ЕИК: 

131470112

Поддържане на щабел кранове 
(трансманипулатори)

ПД283 26.02.2019 г. "ЕКО ГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД  
гр. Първомай, ул. "Тракия" № 

18, ЕИК: 115873919

ПД281 01.08.2018 г.          "ХИДРАВЛИК" ЕООД                 
     гр. Пловдив, район "Южен", 

ул. "Училищна" № 23, ЕИК: 
160135199

"Асеновградско шосе", ЕИК: 
115007471



3. Метални тръбопроводи за 
транспортиране на водна пара с 
работно налягане от 0,6 MPa и 
гореща вода с температура над 110 
⁰С и на които произведението от 
максималното допустимо налягане 
в мегапаскали и номиналния 
диаметър в милиметри е по-голямо 
от числото 100;

4. Газопроводите, газовите 
съоръжения, горивните уредби, 
газорегулаторните пунктове и 
табла, и горивните уредби на 
промишлените газови инсталации 
за природен газ;
5. Газопроводите и 
газорегулаторните пунктове на 
сградните газови инсталации за 
природен газ;
6. Газопроводите, газовите 
съоръжения и инсталации за 
втечнени въглеводородни газове;

7. Газови уреди за природен газ и 
втечнени въглеводородни газове. 

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Стоманени съдове за сгъстени, 
втечнени или разтворени под 
налягане газове, пари или течности, 
при които налягането на парите 
при максимално допустима 
температура е по-голямо от 
0,05МРа над нормалното 
атмосферно налягане до 1,6 МРа и 
на които произведението от обема 
в литри и налягането в мегапаскали 
е по-голямо от числото 100;

2. Стоманени парни и водогрейни 
котли, с топлинна мощност над 
116,3 kW и работно налягане до 1,6 
МРа;
3. Стоманени тръбопроводи за 
транспортиране на водна пара с 
работно налягане от 0,6 MPa до 1,6 
МРа и гореща вода с температура 
над 110 ⁰С и на които 
произведението от максималното 
допустимо налягане в мегапаскали 
и номиналния диаметър в 
милиметри е по-голямо от числото 
100;

ПД284 02.05.2019 г. "ТЕРМОТЕМП" ЕООД гр. 
Пазарджик, ул. "Мадара" № 23, 

ЕИК: 112620946



4. Метални разпределителни 
газопроводи и отклоненията от тях, 
газорегулаторните и 
газоизмервателните пунктове и 
табла, с работно налягане до 1,6 
МРа;
5. Метални газопроводи, газовите 
съоръжения, горивните уредби, 
газорегулаторните пунктове и 
табла, и горивните уредби на 
промишлените газови инсталации 
за природен газ, с работно 
налягане до 1,6 МРа;

6. Метални газопроводи и 
газорегулаторни пунктове на 
сградните газови инсталации за 
природен газ, с работно налягане 
до 1,6 МРа;
7. Метални газопроводи, газовите 
съоръжения и инсталации за 
втечнени въглеводородни газове, с 
работно налягане до 1.6 МРа;

8. Газови уреди за природен газ и 
втечнени въглеводородни газове. 

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:

ПД287 10.07.2019 г. „ТЕРМО-ГАЗ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ООД, 

ПД285 29.05.2019 г. "АТМ-СПАСОВ" ЕООД                      
  гр. Пазарджик, ул. "Цар 

Шишман" № 2,                                 
ЕИК: 112609063

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на строителни и 
други подемници за повдигане на 
хора или на хора и товари, които 
попадат в обхвата на Наредбата за 
съществените изисквания и 
оценяване съответствието на 
машините, приета с Постановление 
140 на Министерския съвет от 2008 
г.(обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.: попр., 
бр. 71 от 2008 г.: изм. и доп., бр. 48 
от 2010 г.), независимо от датата на 
производството им и нормативния 
акт, определящ устройството им, 
който е бил в сила към датата на 
тяхното производство.

ПД286 21.06.2019 г. Поддържане на мостови и козлови 
кранове.

„БИОМАШИНОСТРОЕНЕ“ АД гр. 
Пловдив, район Северен, бул. 

„Васил Априлов“ № 160, ет. 1 и 
ЕИК 115006845



1. Разпределителните газопроводи 
и отклоненията от тях,  
газопроводите за природен газ, с 
работно налягане до 1,6 МРа,  
изработени от неразглобяеми 
съединения от полиетилен висока 
плътност чрез заваряване, мед и 
медни сплави чрез спояване;

2. Газовите съоръжения, 
газорегулаторните пунктове и табла 
на промишлените газови 
инсталации и газорегулаторните 
пунктове на сградните инсталации 
за природен газ, с работно 
налягане до 1,6 МРа, изработени от 
неразглобяеми съединения от мед 
и медни сплави чрез спояване;

3. Газопроводите за втечнени 
въглеводородни газове, с работно 
налягане до 1,6 МРа, изработени от 
полиетилен висока плътност и мед 
и медни сплави;

4. Газовите съоръжения и 
инсталации за втечнени 
въглеводородни газове, с работно 
налягане до 1,6 МРа, изработени от 
мед и медни сплави.

ПД288 25.10.2019 г. „БУЛГАРЛИФТ“ ЕООД, 
обл. Пловдив, община Родопи, 
с. Ягодово, ул. „Васил Левски“ и 

ЕИК 175421854

Поддържане на подвижни работни 
площадки.

ПД289 30.10.2019 г. „ПРОЛИФТ СЕРВИЗ“ ЕООД, 
гр. Пловдив, р-н Централен, ул. 
„Александър Стамболийски“ № 

9 и 
ЕИК 1115170387

Поддържане, ремонтиране и 
преусторйване на строителни и 
други подемници за повдигане на 
хора или на хора и товари, които 
попадат в обхвата на Наредбата за 
съществените изисквания и 
оценяване съответствието на 
машините, приета с Постановление 
140 на Министерския съвет от 2008 
г.(обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.: попр., 
бр. 71 от 2008 г.: изм. и доп., бр. 48 
от 2010 г.), независимо от датата на 
производството им и нормативния 
акт, определящ устройството им, 
който е бил в сила към датата на 
тяхното производство.

гр. Пловдив, район Южен, ул. 
„Даме Груев“ № 48, ет. 8, ап. 24 

и 
ЕИК 115748495



ПД290 11.11.2019 г. „ИЛСИ-ЛИФТ ООД          
гр. Пловдив, р-н Западен, ул. 

„София“ № 18 и ЕИК 204886510

Поддържане, ремонтиране и 
преусторйване на:                                   
  1. Асансьори;                                           
  2. Строителни и други подемници 
за повдигане на хора или на хора и 
товари, които попадат в обхвата на 
Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване 
съответствието на машините, 
приета с Постановление 140 на 
Министерския съвет от 2008 г.(обн., 
ДВ, бр. 61 от 2008 г.: попр., бр. 71 
от 2008 г.: изм. и доп., бр. 48 от 
2010 г.), независимо от датата на 
производството им и нормативния 
акт, определящ устройството им, 
който е бил в сила към датата на 
тяхното производство.

ПД291 19.11.2019 г. „ШКОДРОВ“ ЕООД, 
гр. Пловдив, ул. „Стефан и 

Обрейко Обрейкови“ № 32 и 
ЕИК 115861614

Поддържане, ремонтиране и 
преусторйване на:                                           
          1. Разпределителни 
газопроводи и отклоненията от тях, 
газорегулаторните и 
газоизмервателните пунктове и 
табла;                                                                      
              2. Газопроводите, газовите 
съоръжения, горивните уредби, 
газорегулаторните пунктове и табла 
и горивните уредби на 
промишлени газови инсталации и 
газопроводите на автомобилните 
газоснабдителни станции;                              
           3. Газопроводите и 
газорегулаторните пунктове на 
сградни газови инсталации;                            
            4. Газопроводите и 
газорегулаторните пунктове на 
бутилковите газови инсталации за 
природен газ.

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Парни и водогрейни котли с 
топлинна мощност над 116,3 kW, с 
работно налягане до 1,6 МРа.

 „ТРЕЙДИНГ ПРОДЖЕКТС ЕНД 
БИЛДИНГ“ ЕООД, 

гр. Първомай, ул. „Черноризец 
Храбър“ № 18 и 
ЕИК 201788153

14.01.2020 г.ПД293



2. Метални съдове за сгъстени, 
втечнени или разтворени под 
налягане газове, пари или течности, 
при които налягането на парите 
при максимална допустима 
температура е по – голямо от 0,05 
MPa до 1,6 МРа над нормалното 
атмосферно налягане и на които 
произведението от обема в литри и 
налягането в мегапаскали е по – 
голямо от числото 100.

3. Метални тръбопроводи за 
транспортиране на водна пара с 
налягане над 0,6 MPa до 1,6 МРа и 
гореща вода с температура над 110 
°C и  на които произведението от 
максималното допустимо налягане 
в мегапаскали и номиналния 
диаметър в милиметри е по – 
голям от числото 100;

4. Разпределителните газопроводи 
и отклоненията от тях, 
газорегулаторните и 
газоизмервателните пунктове и 
табла за природен газ с работно 
налягане до 1,6 МРа;

5. Газопроводите, газовите 
съоръжения, горивните уредби, 
газорегулаторните пунктове и табла 
и горивните уредби на 
промишлените газови инсталации 
за природен газ, с работно 
налягане до 1,6 МРа; 

6. Газопроводите и 
газорегулаторните пунктове на 
сградните газови инсталации за 
природен газ;
7. Газови съоръжения и инсталации 
за втечнени въглеводородни 
газове, с работно налягане до 1,6 
МРа.

ПД294 24.02.2020 г.  „НЕЛИ ЛИФТ“ ЕООД
гр. Пловдив, р-н Централен, 

ул. "Леденика" № 3, ет. 2, ап. 11 
и ЕИК 204436926

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

ПД295 10.03.2020 г.  „АСАНСЬОРИ НА БЪДЕЩЕТО“ 
ЕООД

гр. Асеновград, ул. "Орфей" № 
1 и 

ЕИК 160105010

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на: 
1. Асансьори;
2. Строителни и други подемници 
за повдигане на хора или на хора и 
товари, които попадат в обхвата на 
Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване 
съответствието на машините.



ПД296 03.04.2020 г.  „ФЕРОМОНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
обл. Пловдив, общ. Родопи, с. 

Браниполе 4109 
ул. "Анчов бунар" № 50А и 

ЕИК 201385889

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на: 
1. Стоманени тръбопроводи за 
транспортиране на водна пара с 
налягане над 0,6 МРа и на които 
произведението от максималното 
допустимо налягане в мегапаскали 
и номиналния диаметър в 
милиметри е по-голям от числото 
100;
2. Стоманени тръбопроводи за 
транспортиране на гореща вода с 
температура над 110 ⁰С и на които 
произведението от максималното 
допустимо налягане в мегапаскали 
и номиналния диаметър в 
милиметри е по-голямо от числото 
100. 

Удостоверение № 
ПД296/03.04.2020 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-011/09.03.2022 г. 
на Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от 

ЗТИП.

ПД297 02.06.2020 г.  „РАГС 2000“ ЕООД
обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. 

Куклен 4101 
ул. "Бачо Киро" № 5 и

ЕИК 200378337

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на: 
 I. Товароподемни кранове:
        1. Мостови, козлови и 
конзолни кранове;
        2. Кулокранове;
        3. Кранове стрелови тип, 
монтирани на автомобили или на 
самоходни или несамоходни 
шасита;
        4. Бордови кранове.
 II. Товароподемни електрически 
колички, движещи се по надземни 
релсови пътища, които не са 
монитрани на товароподемни 
кранове;
 III. Електрически телфери, които не 
са монтирани на товароподемни 
кранове;
 IV. Багери, предназначени за 
работа с кука, грайфер или 
електромагнит;
 V. Подвижни работни площадки.

ПД298 02.06.2020 г.  „ХАДЖИПЕТРОВ“ ЕООД
гр. Пловдив

ул. "Петър Стоев" № 50, ет. 3, 
ап. 6 и

ЕИК 205796585

Поддържане на: 
1. Мостови и козлови кранове;
2. Конзолни кранове;
3. Кранове стрелови тип, 
монтирани на автомобили или на 
самоходни или несамоходни 
шасита;
 4. Електрически телфери, които не 
са монтирани на товароподемни 
кранове;
 5. Подвижни работни площадки.



Удостоверение № 
ПД299/02.10.2020 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-010/01.03.2022 г. 
на Председателя на ДАМТН, на 
основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от 

ЗТИП.

ПД299 02.10.2020 г. „ИСЕ МОНТАЖЕН” ООД 
гр. София, бул. "Цариградско 

шосе" № 53, бл. 2, ап.4 и
ЕИК 175177535

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Стоманени тръбопроводи за 
транспортиране на водна пара с 
работно налягане от 0,6 MPa и на 
които произведението от 
максималното допустимо налягане 
в мегапаскали и номиналния 
диаметър в милиметри е по-голямо 
от числото 100; 
2. Стоманени тръбопроводи за 
транспортиране на гореща вода с 
температура над 110 ⁰С и на които 
произведението от максималното 
допустимо налягане в мегапаскали 
и номиналния диаметър в 
милиметри е по-голямо от числото 
100; 
3. Стоманени разпределителни 
газопроводи и отклоненията от тях, 
газорегулаторните и 
газоизмервателните пунктове и 
табла за природен газ, с работно 
налягане до 1,6 МРа;
4. Стоманени газопроводи, газови 
съоръжения, горивни уредби, 
газорегулаторни пунктове и табла и 
горивните уредби на 
промишлените газови инсталации 
за природен газ, с работно 
налягане до 1,6 МРа;
5. Стоманени газопроводи и 
газорегулаторни пунктове на 
сградни газов инсталации за 
природен газ, с работно налягане 
до 1,6 МРа;
6. Стоманени газопроводи и 
газорегулаторни пунктове на 
бутилкови инсталации за природен 
газ, след регулиране на налягането 
до 1,6 МРа;
7. Газови уреди за природен газ.



ПД302 07.06.2021 г. „ТОНУС-ТЕРМ” ЕООД 
гр. Пазардик, ул. "Цар Калоян" 

№ 141 и
ЕИК 112620070

I. Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Метални съдове за сгъстени, 
втечнени или разтворени под 
налягане газове, пари или течности, 
при които налягането на парите 
при максимално допустима 
температура е по-голямо от 0,05 
МРа до 1,6 МРа над нормалното 
атмосферно налягане, и на които 
произведението от обема в литри и 
налягането в мегапаскали е по-
голямо от числото 100;
2. Парни и водогрейни котли с 
топлинна мощност над 116, 3 kW и 
работно налягане до 1,6 МРа;
3. Метални тръбопроводи за 
транспортиране на водна пара с 
работно налягане от 0,6 MPa до 1,6 
МРаа и гореща вода с температура 
над 110 ⁰С и на които 
произведението от максималното 
допустимо налягане в мегапаскали 
и номиналния диаметър в 
милиметри е по-голямо от числото 
100.
4. Разпределителните газопроводи 
и отклоненията от тях, 

ПД301 31.03.2021 г. „ВИЛФ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
гр. Пловдив, ул. "Пловдив-юг" 

№ 382 К и
ЕИК 160085675

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
I. Товароподемни кранове:
         1. Мостови, козлови и 
конзолни кранове;
         2. Кулокранове;
         3. Кранове стрелови тип, 
монтирани на автомобили или на 
самоходни или несамоходни 
шасита;
         4. Багери, предназначени за 
работа с кука, грайфер или 
електромагнит.
II. Товароподемни електрически 
колички, движещи се по надземни 
релсови пътища, които не са 
монтирани на товароподемни 
кранове; 
III.  Електрически телфери, които не 
са монтирани на товароподемни 
кранове;
IV. Сменяеми товарозахващащи 
приспособления;
V. Окачени кошове за повдигане на 
хора;
VI. Подвижни работни площадки.



и отклоненията от тях, 
газорегулаторните и 
газоизмервателните пунктове и 
табла за природен газ, с работно 
налягане до 1,6 МРа; 
5. Газопроводите, газовите 
съоръжения, горивните уредби, 
газорегулаторните пунктове и табла 
и горивните уредби на 
промишлените газови инсталации, 
с работно налягане до 1,6 МРа;
6. Газопроводите и 
газорегулаторните пунктове на 
сградните газови инсталации за 
природен газ;
7. Газопроводите и 
газорегулаторните пунктове на 
бутилковите инсталации за 
природен газ, след регулиране на 
налягането до 1,6 МРа;
8. Газови съоръжения, 
газопроводи, газови  инсталации, 
горивни уредби и бутилкови 
инсталации за втечнени 
въглеводородни газове, с работно 
налягане до 1,6 МРа.
II. Поддържане и ремонтиране на 
газови уреди за природен газ или 
втечнени въглеводородни газове.



ПД303 31.08.2021 г. „ОВК ИНЖЕНЕРИНГ-ПЛОВДИВ” 
ООД 

гр. Пловдив, ул. "Борба" № 23, 
ет. 4, ап. 12 и

ЕИК: 201705339

I. Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Парни котли с топлинна мощност 
над 116, 3 kW;
2. Водогрейни котли с топлинна 
мощност над 116, 3 kW;
3. Метални съдове за сгъстени, 
втечнени или разтворени под 
налягане газове, пари или течности, 
при които налягането на парите 
при максимално допустима 
температура е по-голямо от 
0,05МРа над нормалното 
атмосферно налягане, и на които 
произведението от обема в литри и 
налягането в мегапаскали е по-
голямо от числото 100.
4. Метални тръбопроводи за 
транспортиране на водна пара с 
работно налягане от 0,6 MPa и 
гореща вода с температура над 110 
⁰С и на които произведението от 
максималното допустимо налягане 
в мегапаскали и номиналния 
диаметър в милиметри е по-голямо 
от числото 100;
5. Газопроводите, газовите 
инсталации, горивните уредби и 
бутилковите инсталации и газовите 
инсталации към газоснабдителните 
станции, пунктовете за пълнене на 
пълнене на бутилки и 
автомобилните газоснабдителни 
станции за втечнени 
въглеводородни газове;
6. Компресорните станции, 
преносните газопроводи и 
отклоненията от тях, 
газорегулаторните и 
газоизмервателните станции за 
природен газ;
7. Разпределителните газопроводи 
и отклоненията от тях, 
газорегулаторните и 
газоизмервателните пунктове и 
табла за природен газ;
8. Газопроводите, газовите 
съоръжения, горивните уредби, 
газорегулаторните пунктове и табла 
и горивните уредби на 
промишлените газови инсталации 
и газопроводите на автомобилните 
газоснабдителни станции за 
природен газ;
9. Газопроводите и 



ПД304 31.08.2021 г. „ИРИС – АСАНСьОРНИ 
СЕРВИЗИ” ЕООД 

гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 
268, вх. В, ет. 4, ап. 12 и

ЕИК: 205790828

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори със 
сложна конструкция-асансьори с 
двускоростно или регулируемо 
електрическо задвижване или с 
електро-хидравлично задвижване, 
със скорост до 1,0 m/s, с 
автоматични врати, с групово 
управление на два асансьора, с 
неограничена височина на 
повдигане.

ПД305 11.10.2021 г. „АСАНСьОРЕН СЕРВИЗ 
АМАДИНА” ЕООД 

гр. Пловдив, ул. "Бадемите" № 
11 и

ЕИК: 203585855

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

ПД306 25.10.2021 г. „ХОУМ МЕНИДЖЪР 2021” ООД 
гр. Пловдив, ул. "Кръстьо 

Пастухов" № 28 и
ЕИК: 206511021

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Асансьори;
2. Строителни и други подемници 
за повдигане на хора или на хора и 
товари, които попадат в обхвата на 
Наредбата за съществени 
изисквания и оценяване на 
съответствието на машините, 
независимо от датата на 
производството им и нормативния 
акт, определящ устройството им, 
който е бил в сила към датата на 
тяхното производство.

ПД307 18.01.2022 г. „КАМ ЛИФТ ИНЖЕНЕРИНГ” 
ЕООД 

гр. Смолян, ул. "Тунджа" № 3 и
ЕИК: 201534087

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори.

Удостоверение № 
ПД307/18.01.2022 г. е 

обезсилено и дружеството е 
заличено от регистъра със 

Заповед  № А-О-7/01.2.2023 г. на 
Председателя на ДАМТН, на 

основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от 
ЗТИП.

9. Газопроводите и 
газорегулаторните пунктове на 
сградните газови инсталаци;
10. Газопроводите и 
газорегулаторните пунктове на 
бутилковите инсталации за 
природен газ.
II. Поддържане и ремонтиране на 
газови уреди за природен газ или 

 втечнени въглеводородни газове. 



ПД308 28.01.2022 г. „ХАЙРУС 2020” ЕООД 
гр. Пловдив, ул. "Елин Пелин" 

№ 11, вх. А, ет. 1, ап. 1 и
ЕИК: 206245859

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на: 
1. Асансьори;
2. Строителни и други подемници 
за повдигане на хора или на хора и 
товари, които попадат в обхвата на 
Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване 
съответствието на машините, 
независимо от датата на 
производството им и нормативния 
акт, определящ устройството им, 
който е бил в сила към датата на 
тяхното производство.

ПД309 21.04.2022 г. „МИТКОМ-ЛИФТ” ЕООД 
гр. Велинград, ул. "Никола 

Вапцаров" № 38, вх. Б, ет. 6, ап. 
18 и

ЕИК: 206672252

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори с 
двускоростно или регулируемо 
електрическо задвижване или с 
електрохидравлично задвижване, 
със скорост до 1.0 m/s, с 
автоматични врати, с групово 
управление на два асансьора, с 
неограничена височина на 
повдигане.

ПД310 19.05.2022 г. „ТЕРМАРЕФЛЕКС” ЕООД 
с. Царацово, общ. Марица, обл. 
Пловдив, ул. "Стамен Стоевски" 

№ 25 и
ЕИК: 203379486

I. Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Парни и водогрейни котли с 
топлинна мощност над 116,3 kW и 
работно налягане до 1,6 МРа; 
2. Метални съдове за сгъстени, 
втечнени или разтворени под 
налягане газове, пари или течности, 
при които налягането на парите 
при максималната допустима 
температура е по-голямо от 0,05 
МРа до 1,6 МРа над нормалното 
атмосферно налягане и на които 
произведението от обема в литри и 
налягането в мегапаскали е по-
голямо от числото 100; 
3. Метални тръбопроводи за 
транспортиране на водна пара с 
налягане над 0,6 МРа до 1,6 МРа 
или на гореща вода с температура 
над 110°С, и на които 
произведението от максималното 
допустимо налягане в мегапаскали 
и номиналния диаметър в 
милиметри е по-голямо от числото 
100;
4. Разпределителните газопроводи 
и отклоненията от тях, 



ПД311 20.05.2022 г. „ВЕРТИКАЛ - 2” ЕООД 
гр. Свиленград, ул. "Христо 

Топракчиев" № 12 и
ЕИК: 206873006

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори  с 
двускоростно или регулируемо 
електрическо задвижване или с 
електро-хидравлично задвижване, 
със скорост до 1,0 m.s-1, с 
автоматични врати, с групово 
управление на два асаньора, с 
неограничена височина на 
повдигане.

и отклоненията от тях, 
газорегулаторните и 
газоизмервателните пунктове и 
табла за природен газ, с работно 
налягане до 1,6 МРа;
5. Газопроводите, газовите 
съоръжения, горивните уредби, 
газорегулаторните пунктове и 
табла, и горивните уредби на 
промишлените газови инсталации 
за природен газ, с работно 
налягане до 1,6 МРа; 
6. Газопроводите и 
газорегулаторни пунктове на 
сградните газови инсталации за 
природен газ;
7. Газопроводите, газовите 
инсталации, горивните уредби, 
бутилковите инсталации и газовите 
инсталации към газоснабдителни 
станции, пунктове за пълнене на 
бутилки и автомобилните 
газоснабдителни станции за 
втечнени въглеводородни газове, с 
работно налягане до 1,6 МРа.
II. Поддържане и ремонтиране на 
газови уреди за природен газ или 
втечнени въглеводородни газове.



ПД313 08.07.2022 г. „КОНЕ - ГС 2002” ЕООД 
гр. Пешера, ул. "Веселин 

Стайков" № 22 и
ЕИК: 206889522

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори с 
двускоростно или регулируемо 
електрическо задвижване или с 
електро-хидравлично задвижване, 
със скорост до 1,0 m/s, с 
автоматични врати, с групово 
управление на два асансьора, с 
неограничена височина на 
повдигане.

ПД312 08.07.2022 г. „СИГМА ИНВЕСТ” ЕООД 
гр. Пловдив, ул. "Капитан 

Райчо" № 56, Търговски център 
"Гранд", ет. 4, офис 5 и

ЕИК: 115914401

I. Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
1. Метални съдове за сгъстени, 
втечнени или разтворени под 
налягане газове, пари или течности, 
при които налягането на парите 
при максималната допустима 
температура е по-голямо от 0,05 
МРа над нормалното атмосферно 
налягане и на които 
произведението от обема в литри и 
налягането в мегапаскали е по-
голямо от числото 100.
2. Метални тръбопроводи за 
транспортиране на водна пара с 
налягане над 0,6 МРа и на които 
произведението от максималното 
допустимо налягане в мегапаскали 
и номиналния диаметър в 
милиметри е по-голямо от числото 
100.
3. Преносни, разпределителни 
газопроводи и отклоненията от тях, 
газовите съоръжения, горивните 
уредби и газопроводите на 
бутилковите инсталации и 
автомобилните газоснабдителни 
станции за природен газ.
4. Промишлени и сградни газови 
инсталации за природен газ, 
изработени от мед и медни сплави.
5. Газови съоръжения и инсталации 
за втечнени въглеводородни 
газове. 
II. Преустройване на парни и 
водогрейни котли с топлинна 
мощност над 116,3 kW.
III. Поддържане и ремонтиране на 
газови уреди за природен газ или 
втечнен въглеводороден газ.



ПД314 03.10.2022 г. „ВИСРАЛ” ЕООД 
с. Манолско Конаре, общ. 

Марица, обл. Пловдив, ул. "4-
та" № 11 и

ЕИК: 206984791

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на: 
1. Асансьори;
2. Строителни и други подемници 
за повдигане на хора или на хора и 
товари, които попадат в обхвата на 
Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване 
съответствието на машините, 
приета с Постановление 140 на 
Министерския съвет от 2008 г. 
(обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.), 
независимо от датата на 
производството им и нормативния 
акт, определящ устройството им, 
който е бил в сила към датата на 
тяхното производство. 

ПД315 11.10.2022 г. „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
гр. Пловдив, ул. "Христо Г. 

Данов" № 22 и
ЕИК: 115109387

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на подвижни 
работни площадки.

ПД316 27.1.2023 г. „МПМ 07” ООД 
обл. Пловдив, общ. Калояново, 

с. Житница, ул. "32-ра" № 4 и
ЕИК: 207180026

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на кулокранове.

ПД317 16.2.2023 г. „РАЯН ЛИФТ 33” ЕООД 
гр. Пазарджик, ул. "Булаир" № 

12, ет. 4, ап. 8 и
ЕИК: 207138340

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асаньори с 
голяма сложност на конструкцията - 
асансьори със скорост на движение 
над 1,0 m/s, с групово управление 
на три и повече асансьори с 
регулиране скоростта на движение.

ПД318 30.3.2023 г. „МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ 
И УЗУНОВ” ООД 

гр. Пловдив, р-н Южен, ул. 
"Коматовско шосе" № 26 и

ЕИК: 020365729

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на:
I. Товароподемни кранове:
1. Кранове стрелови тип, 
монтирани на автомобили или на 
самоходни или несамоходни 
шасита;
2. Бордови кранове.
II. Подвижни работни площадки.

ПД319 10.5.2023 г. „СЛАВЕНА ЛИФТ” ЕООД 
гр. Пазарджик, ул. "Д-р Илия 

Матакиев" № 2, бл. Магазин 2 и 
ЕИК: 203989009

Поддържане, ремонтиране и 
преустройване на асансьори със 
сложна конструкция - асансьори с 
двускоростно или регулируемо 
електрическо задвижване или с 
електро-хидравлично задвижване, 
със скорост до 1,0 m/s, с 
автоматични врати, с групово 
управление на два асансьора, с 
неограничена височина на 
повдигане.


