
 Доклад за оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти, строителен надзор и 
контрол по изпълнение на строително-
монтажни работи на обект: Пътна връзка и 
експлоатационен път до кариера за вермикулит 
и вътрешно кариерен път – Ливаде, с. Белица

Във водния сектор:
 Изготвяне на осем Регионални Генерални 
Плана за ВиК за Източния Регион 
(финансиране по Световна банка) с обхват: 
оценка на ВиК системите, определяне на 
инвестиционните нужди (в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен план) и 
предлагане на най-подходящите технически и 
икономически обосновани варианти. 
Изготвените Генерални планове ще послужат 
за основа за изготвянето на 
прединвестиционни проучвания за отделните 
инвестиционни проекти, съобразно 
ефективното използване на водните ресурси, 
прилагане на европейските законови норми за 
околна среда и изискванията на съответните 
европейски директиви.  

Основни проекти 2011/2012

В транпортния сектор:
 Строителен надзор на обект: Рехабилитация на път ІІ-63
Перник - Брезник и на път ІІІ-6204 Овчарци – Сепарева баня
 Строителен надзор на обект: Рехабилитация на път ІІІ-181
СОП - с. Ковачевци, област София
 Строителен надзор на обект: Аварийно възстановяване на
пътен участък, засегнат от свлачищен процес на път ІІІ-181
Бистрица-Ковачевци
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В други сектори:
 Инженер на Собственика за 
изграждане на фотоволтаичен 
парк СРЕМ – Фаза 1
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 Ежис
Ежис - собственост на “Caisse des Dépôts”(френската Спестовна Каса) и “Iosis
Partenaires” с дялово съотношение 75% / 25% - е консултантски и инженерингов 
холдинг с дейност в областта на транспорта, градското развитие, промишленото 
строителство и инфраструктурното строителството в сектори води, околна среда и 
енергетика. В областта на пътищата и летищната инфраструктура холдингът 
осъществява също дейности, свързани с финансиране на проекти, проекти по договори
„до ключ” и експлоатация на инфраструктурни oбекти.

С 12,000 служители, от които 7,400 в инженеринговата дейност, и оборот от €858 
милиона за 2011 год. холдингът присъства в повече от 100 страни и има около 50 офиса 
на територията на Франция.

Ежис е единственият френски строително-инженерингов холдинг, който се нарежда
сред първите 10 Европейски холдинга в своята област и сред първите 20 в световен 
мащаб.

 Ежис България
Ежис България е създадено в края на 2007 год. като еднолично акционерно дружество 
100% собственост на холдинг Ежис. 

От създаването си Ежис България непрекъснато се стреми към разширяване и 
утвърждаване на дейността си на българския пазар, като усилията на дружеството са 
насочени в предоставяне на висококачествени инженерингови и консултантски услуги 
на основните Възложители на услуги в България в областта на инфраструтурното 
строителство в сектори транспорт, околна среда, води и енергетика.

Понастоящем дейността на Ежис България се развива основно в следните направления:
 Самостоятелна дейност по предоставяне на широка гама от консултантски услуги в 
областта на инфраструктурното строителство - от предпроектни проучвания до 
проектиране, разработване и управление на инвестиционни проекти, оценка на 
съответствието на инвестиционни проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол, 
изготвяне на технически паспорти.
 Съвместни дейности в подкрепа на специализираните дъщерни дружества от 
структурата на холдинг Ежис в България и чужбина.

Области на дейност
 Транспорт
 Води, Околна среда
 Енергетика
 Teхническа помощ, 
Институционално   развитие

Услуги
 Консултантски услуги/ предпроектни 
проучвания
 Проектиране във водния сектор
 Оценка на съответствието/ Строителен 
надзор
 Управление на проекти

Лиценз № ЛК 000717/16.04.2010г. за 
оценяване на съответствието на 
инвестиционните проекти и упражняване на 
строителен надзор

Сертификат № Q100415 за
внедрена система за управление 
на качеството по международния 
стандарт ISO 9001:2008

 Оценка на съответствието/ Строителен надзор
За осъществяване на тези дейности фирмата разполага с
квалифицирани специалисти с дългогодишен опит, които да
гарантират извършването на професионална оценка на
съответствието с цел получаване на Разрешение за строеж и контрол
по качественото и законосъобразно изпълнение на строежа и
въвеждането му в експлоатация. И двете дейности са регламентирани
от ЗУТ и нормативните актове към него.

Други съпътстващи дейности са: упражняване на инвеститорски контрол
и изготвяне на технически паспорти.

 Проектиране във водния сектор
Фирмата предлага на клиентите си комплексни 
консултантски и проектантски услуги. 
 Консултации, анализи, оценки и експертизи
 Проектиране по всички части в съответните фази 
на инвестиционния проект: предпроектни 
проучвания, идеен проект, технически проект и 
работен проект
 Консултации, проектен контрол и координация, 
изготвяне на тръжни документи
 Изработване и изпълнение на проекти за 
проучване и развитие
 Въвеждане в експлоатация, пусково наладъчни 
дейности, обучение на персонала, анализ и 
оптимизация
 Оказване на съдействие за повишаване на 
административния капацитет

 Консултантски услуги/ предпроектни проучвания
В Eжис България е възприет комплексният подход с цел осигуряване на 
ефективни решения и управление на проектите.
 Разработване на секторни стратегии
 Разработване на планове за развитие
 Подпомагане на реформите и изготвяне на правни рамки
 Изготвяне и въвеждане на финансови схеми на проекти 
 Идентифициране и изготвяне на проекти
 Технико-икономичско проучване на проекти
 Подпомагане на институционалното развитие и 
изграждане на капацитет

 Управление на проекти
 Изготвяне на тръжни документи и провеждане на тръжни процедури
 Ръководство на строителния обект и проследяване на СМР
 Ръководство и координиране на работните групи
 Постоянна връзка и отчетност пред Възложителя
 Контрол на разходите и изпълнението на строителния график 
 Изготвяне на План за осигуряване качеството на проекта
 Правни услуги и администриране на договорите

ПЪТЕН СЕКТОР
 Строителен надзор на Път II-86
Соколовци -Смолян-Средногорци
 Строителен надзор на път ІІ-19 Симитли-
Разлог-Садово: Лот А - път ІІ-19 Симитли-
Разлог и Лот Б - път ІІ-19 Разлог-Банско-
Гоце Делчев-Садово

Участие на Ежис България в проекти, 
изпълнявани от специализираните дъщерни 
дружества на холдинг Ежис в България и в чужбина

В чужбина

ВОДЕН СЕКТОР
 Строителен надзор на обект: Реконструкция и 
модернизация на ГПСОВ гр. Кюстендил 
 Строителен надзор на обект: Реконструкция и 
модернизация на ПСОВ гр. Варна
 Строителен надзор на работите по Лот 3 за 
рехабилитация на главен магистрален 
водопровод в гр. Русе 
 Строителен надзор на работите по Лот 1 и 2 за 
рехабилитация и разширяване на 
водоснабдителната и канализационната мрежа в 
гр. Русе, България 
 Техническа помощ за предвиждане на 
наводненията и изграждане на система за ранно 
предупреждение по проект по програма ФАР: 
Подобряване на капацитета за предвиждане на 
наводненията в българо - турския пограничен 
район 

В България

 Строителен надзор на големи съоръжения в 
Манила: магистрален път Южен Тагалог с платено 
преминаване от Липа до Батангас - Етап ІІ, 
Филипински острови
 Строителен надзор на магистрала Арад-
Тимишоара-Лугож, Румъния
 Строителен надзор на изграждането на 
Национален път № 1 Пуент Нуар-Бразавил, 
Република Конго


