АТЕСТАТ
N 045-19/27.12.2018 г.
за техническите и професионални възможности
на

“СМС - С” ЕООД

Фирмата е със седалище гр.София, ул. "Княжевска" №16, регистрирана по фирмено
дело
N 18840/1995г. на Софийски Градски СЪД, вписано в том 324, стр.184.
Атестатът се издава въз основа на вписване на фирмата в регистъра на Българска
Браншова Kaмара на енергетиците за извършване на дейности в областта на енергетиката.
"СМС-С" ЕООД е специализирана за инженерингова дейност в областта на
енергетиката, текуща поддръжка на електроснабдяването и електрообзавеждането на
промишлени обекти, електролабораторни измервания и изпитвания, консултантска дейност,
обследване и оценяване на енергийната ефективност на промишлени системи и др.
Управител на Организацията е доц. д-р Стефан Огнянов Чобанов. Кадрите, които
работят са високо квалифицирани, с дългогодишен стаж в енергетиката. Средно-списъчният
състав е 25 човека.
Организацията е сертифицирана по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS
18001:2007. Към фирмата има създаден орган за контрол тип "С" - "СМС-С-контрол”,
акредитиран от Изпълнителна Агенция "Българска служба за акредитация", рег. № 106 OKC,
Заповед № А 320 / 10.09.2018 година.
„СМС-С” ЕООД разполага с производствена база, със съвременна механизация,
апаратура и инструменти за изпълнение на дейността си. Кадрите притежават необходимата
професионална квалификация и са много добре запознати с действащите правилници и
разпоредби, както и с изискванията за безопасност и здраве в електроенергетиката,
благодарение на въведено периодично обучение.
Фирмата е изпълнявала: експертизи за състоянието на електроснабдяването и
електрообзавеждането в промишлени системи; проектиране и строителство на електрически
уредби СН и НН; реконструкция и модернизация (ретрофит) на уредби СН и НН”; Ремонт на
ОРУ 110/6 KV, ЗРУ 6кV и 20кV, на взривозащитени апарати и съоръжения; релейни карти и
настройки на защити в ел.уредби за СН и НН. „СМС-С” ЕООД разработва и произвежда
електрически табла за вторична комутация в уредби средно напрежение и табла за
управление и защита в уредби ниско напрежение; специализирана апаратура за управление,
защита и контрол за минната и металургичната промишленост.
„СМС-С” ЕООД успешно осъществява гаранционно и извънгаранционно обслужване на
електрически уредби СН и НН в промишлени и публични структури.
Клиенти на фирмата са: „Аурубис България” АД, "Елаците мед” АД, „Дънди Прешъс
Металс Челопеч” ЕАД, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД „Шнайдер Електрик
България” ЕООД „Асарел Медет” АД, ТЕЦ „Марица Изток 2”, „Костенец – ХХИ” АД,
„Евроманган” АД, „Air Liquide”, „Химремонтстрой „Кордеел-България” ЕАД, Мина „Станянци”
АД, Мини „Бобов дол” ЕАД, АД, “Термоконсулт”, „ПСС България“ ООД, МП-Металпласт АД,
„Олопласт“ ООД, „EVN България”, „Горубсо Кърджали” АД, „АДВАЛ” ЕООД, Tetra Tech USA,
Eti Bakır A.Ş. Turkey, SKF Bearings и др.
Дружеството е член на БЪЛГАРСКАТА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ
Настоящият атестат да послужи на фирма „СМС-С” ЕООД за участие в търгове
.
Атестатът е валиден до 31.12.2019 година.
27.12.2018 г.,
гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на ББКЕ:
/инж. Д. Шевиков/

