КМС ЕООД
Мислим за бъдещето днес!

ЗА НАШАТА КОМПАНИЯ
"КМС" ЕООД е новото име на създадената през 1990 година фирма, специализирана в сферата
на ремонтите в енергетиката. От месец октомври 2019 година компанията сменя
собственика си. Сега в нея работи екип от над 180 квалифицирани професионалисти с над 30
години опит в сферата на енергетиката.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ
ДА
ПРАВИМ
ТОВА,
В КОЕТО
СМЕ
НАЙ- ДОБРИ!

ЗА НАШАТА
КОМПАНИЯ
„КМС“ ЕООД предлага богата гама от услуги,
свързани с изграждане на електроинсталации
на

сгради

и

съоръжения,

изпълнява

строително- ремонтни и монтажни дейности
с отлично качество, изработва детайли и
оборудване, осигурява поддръжка и сервизно
обслужване.
В изпълнението на всяка задача работим с
висок приоритет и с ангажиран високо
квалифициран

човешки,

логистичен ресурс.

технически

и

СТРУКТУРА НА КМС EООД
„КМС“ ЕООД има четири клона базирани съответно в София, Козлодуй, Раднево и Бургас, с което гарантира
срочно и качествено изпълнение на възложените поръчки в различни части на страната.
Дружеството разполага с високо квалифициран персонал за осъществяване на основните си дейности.

КМС EООД има на разположение автовишки, автокран, багери, товарни и леки автомобили и друга необходима
механизация за безпрепятствено извършване на обичайните дейности.
Дружеството има дългогодишни отношения с голям брой доставчици на апаратура и материали, което
осигурява навременното обезпечаване на доставките за възложените поръчки.

София

Козлодуй

Раднево

Бургас

1408 София
район „Триадица“
ул. „Димитър Манов“ 10

3321 Козлодуй
площадка АЕЦ Козлодуй

6260 Раднево
ул. „Тачо Даскалов“ 12

8000 Бургас
резиденция Лазурен
бряг, офис 101

ЛИЧЕН СЪСТАВ
Изпълнителски състав:
Монтьори на електро и КИП и А оборудване – 35 души
Шлосер-монтьори – 40 души
Заварчици – 18 души
Монтажници – 12 души
Стругари, фрезисти и оператори – 15 души
Автотранспорт и механизация – 6 души
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НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ
„КМС“ ЕООД предлага богата гама от услуги, свързани
с изграждане на електроинсталации на сгради и
съоръжения.

Нашите

специалисти

притежават

дългогодишен опит и са сертифицирани да извършват
дейностите в сектора.
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02

ОРУ и КРУ средно
и високо
напрежение

Системи за
управление

04

05

Осветителни
инсталации

Електротабла
и шкафове

03
Кабелни
трасета

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ
РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ
В ЕНЕРГЕТИКАТА
Целите на „КМС“ ЕООД са свързани с постепенен и
устойчив растеж с грижа за околната среда.
Колкото по-чиста е енергията, толкова по-надеждно и
качествено ще е бъдещето за нас и нашите деца.

01

02

Ремонт на турбинно,
котелно и спомагателно
оборудване, помпи и др.

Производство и монтаж
на метални конструкции

03

04

Изпълнение на дейности
по изграждане и монтаж
на тръбопроводи и др.

Монтаж на ново
оборудване в АЕЦ, ТЕЦ и
други предприятия

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ
СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ
В обхвата на услугите, които „КМС“ ЕООД предлага,
попадат промишленото строителство и ремонт на
обществени

сгради,

електрически

инсталации

и

устройства, системи за автоматично управление за
технологическия

процес,

машинно-инсталационни

дейности, метални конструкции.
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Изграждане на
нови обекти

Реконструкции, преустройства
и основни ремонти

03
Промишлено строителство и
ремонт на обществени сгради

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ
СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА
За

да

осигури

максимално

качество

и

производителност, „КМС“ ЕООД предлага на своите
клиенти различни пакети за поддръжка и сервизно
обслужване. Компанията има широка сервизна мрежа с
висока компетентност на персонала.
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Поддръжка,
частични и
основни ремонти

Превантивното
техническо
обслужване

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ В АТОМНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
Дейностите, които "КМС" ЕООД извършва в атомни
електроцентрали включват: проектиране, доставка на
основно и спомагателно оборудване, пуско-наладъчни
работи и въвеждане в експлоатация.
Компанията се доказва като надежден партньор,
който успешно управлява инженерингови проекти в
сферата на атомната енергетика.

01

02

Електромонтажни
работи

Машинно-монтажни
работи

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ
СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ВЗРИВ И ПОЖАР
Бившата Комос ООД с правоприемник днес „КМС“
ЕООД е била през годините единствената фирма в
България, която проектира, адаптира и изгражда
Transformer Protector – Бързодействащи системи за
защита от взрив и пожар на силови трансформатори.
Системата

е

разработена

и

произведена

от

Френската фирма SERGI и няма аналог в света.
Целта на тази система е да намали налягането в
трансформаторите за по-малко от 2,5ms, отвеждайки
маслото и газовете при горенето в масло-газов
резервоар,

далеч

от

трансформатора.

Следва

впръскване на АЗОТ в казана на трансформатора и
потушаване на пожара.

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ
РЕМОНТНО - МЕХАНИЧНА БАЗА град Раднево
Специализирана база за ремонт на тежко
минно оборудване
• Инженерно-техническия състав е с дългогодишен
опит в ремонта, рехабилитациите и изграждането
на нови багери в "Мини Марица Изток" ЕАД
• Специфично

оборудване,

инструменти за ремонт

приспособления

и

РЕМОНТНО – МЕХАНИЧНА
БАЗА
В завода се произвеждат резервни части за кари и друга
подемна техника, дружеството развива дейност и в сферата
на производството на резервни части за селскостопанска
техника, както и сервиз, ремонт и рециклиране на

В портфолиото на
нашата фирма е завод
„Балканкар - Георги
Михайлов„.

електродвигатели за бита и промишлеността.
В завода е обособен участък за изработка на метални
конструкции.

Базата разполага
с универсални
машини:
• Стругове, фрези, бормашини;
• Револверни полуавтомати;
• Стругове с ЦПУ;
• Преси / ексцентрик преси и хидравлични/;
• Плосък шлайф и кръглошлифовална машина;
• Стендове

за

изпитване

на

магнити,

реверсори, електрически инсталации и табла
• Лентоотрезна машина.

Участък за изработка
на метални конструкции
В нашия завод "Балканкар - Георги Михайлов„ се
изработват

метални

конструкции

за

АЕЦ

"Козлодуй", "Контур Глобал" Марица Изток 3,
"Монди

Стамболийски"

ЕАД,

Топлофикация

София ЕАД, ТЕЦ Варна ЕАД, НЕК ЕАД.
Произведените метални конструкции са с
високо качество и отговарят на всички
изисквания и стандарти.

РЕФЕРЕНЦИИ
• АЕЦ Козлодуй - Ремонтни и електромонтажни дейности по основно и
спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по
време и/или свързани с плановите годишни ремонти – 2019 -2022г.;
• АЕЦ Козлодуй - Монтажни дейности за подмяна на RT и Кросови шкафове на
Блок 5 и 6;
• АЕЦ Козлодуй - Подмяна топлообменници и тръбна обвязка на вентилатори
6TL04D02 и 6TL05D01;
• АЕЦ Козлодуй - Изграждане на външно водоснабдяване за пожарогасене към
складове в отдел "Логистика на запасите";
• АЕЦ Козлодуй - Подемно-транспортно съоръжение, приточно – смукателна
вентилация и реконструкция на помещения с функции на химична
лаборатория в сектор "Инженерна химия";
• АЕЦ Козлодуй - Укрепване на естакади между Спецкорпус 3 (СК3) и
Реакторно отделение (РО) на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй;
• ЕСО ЕАД - СМР на подстанции, електропроводи и съпътстващи
съоръжения;
• ЕСО ЕАД - Реконструкция на електропровод 110kV Баланово;
• ЕСО ЕАД – Подмяна на МЗВ с OPWG на ВЛ 110kV Орел;
• ЕСО ЕАД – Реконструкция на шинна система 110kV в Подстанция Бов;
• ЕСО ЕАД – Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано
решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Тинтява" и ВЛ 110 kV "Резиденция";

РЕФЕРЕНЦИИ
• ТЕЦ София изток – Демонтаж и монтаж на нов Турбогенератор ТГ 3 –
Част Електро и КИПиА;
• ТЕЦ Варна ЕАД "Профилактика и поддръжка на КИП и А и ел. оборудване и
ремонт на ел. двигатели 0,4кV";
• ТЕЦ Варна ЕАД-Демонтаж, доставка, монтаж и настройка на
газоразпределителна инсталация на блок 6;
• Контур Глобал Марица изток 3 АД-Ремонт на турбинно оборудване;
• Топлофикация София - Инженеринг на ВОЦ "Орландовци"
• Топлофикация София - Доставка на оборудване за КИП и А на абонатни
станции;
• Топлофикация София - Доставка, демонтаж, монтаж и пуск в експлоатация
на абонатни станции;
• Топлофикация София - СМР подмяна на участъци от топлопреносната
мрежа;
• Министерски съвет - Подмяна на абонатни станции в топлинен център,
намиращ се в сградата на Министерския съвет, бул. "Кн. Ал. Дондуков" 1;
• Енерджи Инвестмънтс - Ремонт на генератор във ВЕЦ Средногорци;
• Лукойл Нефтохим Бургас - СМР по проекти, Капитален ремонт 2021г.;
• Монди Стамболийски – Участие в годишни ремонти 2018-2021г.;

КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ
• "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
• „Аурубис“ България АД
• ДП "Радиоактивни отпадъци"
• "ЧЕЗ Разпределение България" АД
• "Електроенергиен Оператор"
• "НЕК ЕАД"
• "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
• "Ромпетрол" АД
• "Монди Стамболийски" АД
• "Сименс Енерджи" ЕООД
• Hitachi ABB Power Grid
• "Кончар-Инженеринг" ДД Загреб
• КонтурГлобал "Марица изток 3"
• AES "Марица Изток 1"
• ТЕЦ "Марица Изток 2"
• ТЕЦ Варна
• Топлофикация София

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
• АЕЦ Козлодуй - Планов Годишен Ремонт – ремонтни дейности – 2021-2022;
• АЕЦ Козлодуй - Планов Годишен Ремонт-електромонтажни дейности – 20222023;
• АЕЦ Козлодуй - Изграждане на тръбопровод от ХВО-2 към неутрализационни
ями (НЯ) с тръби от РVC, както и тяхната реконструкция;
• АЕЦ Козлодуй - Основен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за
напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда "ново резервно
захранване" със сгради 5/6ЕБ;
• АЕЦ Козлодуй - Основен ремонт на 5 броя помпи водни брегови, тип ОПВ5110Э с ел. двигател ДВДА173-49-12-16к, 400/800кW;
• АЕЦ Козлодуй - Доставка на ел. оборудване и материали за акумулаторни
батерии ЕА05,06 и ЕА07,08 в цех ОРУ;
• АЕЦ Козлодуй - Подмяна на секции КРУ 6 KV 5BK, 5BY, 6BK, 6BY, BE, BF, BG,
BH;
• АЕЦ Козлодуй - Модернизация на въртящи филтърни решетки от системите
за очистване на дунавска вода 5,6VA в ЦПС 3 и ЦПС 4;
• ДП РАО - Захранване на съоръжения и сгради на АЕЦ и ДП РАО;

В „КМС“ ЕООД
всички
процеси имат
ясни правила,
срокове и
отговорници!

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
• ДП РАО - Проект 13b и 13c – Доставка на инструменти и оборудване за
демонтаж и раздробяване в сградите на Реакторно отделение и Спецкорпус и
свързаните с това услуги - Оборудване и компоненти за монтаж на временни
електрически системи и Оборудване за Локално пречистване на въздух и
вакуумно обеззаразяване;
• Булгартрансгаз - Проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на
строеж "Електрическа подстанция 110/6kV, КС" Вълчи дол;
• ТЕЦ Варна ЕАД - Ремонт на електро двигатели 6кV;
• Контур Глобал Марица изток 3 АД-Ремонт на котелно и турбинно
оборудване;
• Топлофикация София - СМР подмяна на участъци от топлопреносната мрежа;
• Топлофикация София - Доставка, демонтаж, монтаж и пуск в експлоатация на
абонатни станции;
• Koncar-Energy - Рехабилитация на ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ
Момина клисура;
• ЕСО ЕАД - СМР на подстанции, електропроводи и съпътстващи съоръжения;
• Лукойл Нефтохим Бургас - СМР по проекти, ремонт 2022г.;
• Мини Марица изток – Ремонтни дейности по тежко минно оборудване и ГТЛ.

В „КМС“ ЕООД
знаем, че
основата за
доверието в
бизнеса са
коректността и
прозрачността!

СЕРТИФИКАТИ
• Сертификат за управление на качеството - ISO 9001:2015;
• Сертификат за управление на околната среда– ISO 14001:2015;
• Сертификат за система за управление на здравословните и безопасни условия на труд - ISO
45001:2018;
• Сертификат за система за управление на процедури по заваряване - международния стандарт EN ISO
3834-2: 2005;
• Сертификат за система на управление – SA 8000:2014;

Регистрация в Камара на Строителите в България за:
• I група строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено),
прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – от I до V
категория;
• II група-строежи от транспортната инфраструктура-I до IV категория;
• III група строежи от енергийната инфраструктура – от I до V категория;
• IV група строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и
опазването на околната среда – I до V категория;

Регистрация в Камара на Строителите в България за:
• Удостоверение С910/14.05.2019 г. от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на
лицата, извършващи дейност по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с
повишена опасност, съдове работещи под налягане, стоманени тръбопроводи за водна пара и гореща
вода;
• Разрешение за извършване на дейност по поддържане и обслужване на пожарогасителни
пожароизвестителни системи;
• Сертификат за съответствие на система за производствен контрол в предприятие EN 1090-1:2009
• Заваръчен сертификат EN-1090-2:2018 EXC 4 съгласно БДС.

Благодарим Ви!
Ще се радваме да работим заедно!
За всякакви въпроси сме на Ваше разположение.

Контакти:
QR код за изтегляне на
презентацията:

+359 2 439 2400

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

email: kmc@kmc-bg.com

+359 2 439 2401

1408 София

www.kmc-bg.com

район „Триадица“
ул. „Димитър Манов“ 10

