
СРЕДСТВА ЗА
СЪВРЕМЕННИ

МЪЛНИЕЗАЩИТА
Уважаеми посетители на 

Международния технически панаир „Есен 2009”!
ДОБРЕ ДОШЛИ НА ЩАНДА НА 

ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ



Силен дъжд и гръмотевици през нощта в Кюстендил. 
Раково е без ток
16 Май 2009

Гръмотевици убиха двама в Германия
4 Юли 2009

Броят на пострадалите от гръмотевици в света 
се увеличава
7 Юли 2008

Гръмотевици спряха тока и транспорта в София
2 Август 2007

Гръмотевици на Сатурн са 1 000 000 пъти по-силни
22 Декември 2004 

МЕДИИТЕ ...



Ние проектираме, доставяме, 
монтираме и поддържаме 
мълниезащитни и заземителни 
уредби и системи за защита от 
атмосферни и комутационни 
пренапрежения.
Извършваме контрол на 
състоянието, проектираме и 
изграждаме мълниезащитни и 
заземителни уредби на 
високоволтови подстанции.
Специалисти сме по мълниезащитата 
на фотоволтаични, вятърни и водни 
електроцентрали.



КАМАРА НА 
ИНЖЕНЕРИТЕ В 
ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРОЕКТИРАНЕ 

БЪЛГАРСКИ 
ИНСТИТУТ ЗА 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Кои сме ние?

инж. Христомир 
Иванов

Управител на фирмата е инж. 
Христомир Иванов. Той е доказал се 
професионалист, с дългогодишен 
опит в бизнеса. Притежава 
изключителен инженерно-технически 
и проектантско-конструкторски опит. 
Член е на Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране (с 
пълна проектантска 
правоспособност) и КТ-49 към 
Българския институт за 
стандартизация. Ръководител е на 
колектива, изготвил Проекта за 
новата нормативна уредба за 
мълниезащита в България. С редица 
публични изяви Г-н Иванов е доказал 
своята отговорност към обществото, 
като с лични срещи и медийни изяви 
периодично информира хората и 
институциите по проблемите на 
мълниезащитата. Винаги намира 
време да общува с клиенти, 
партньори, колеги и служители от 
фирмата.



ЦЕНТРАЛЕН 
ОФИС
СОФИЯ

Кои сме ние?

Централният офис на фирмата се намира в гр. 
София. В него работят  шестнадесет квалифицирани 
специалисти - инженери, проектанти, специалисти 
по маркетинг, реклама, финансово-счетоводни 
операции, монтажна и търговска дейност и 
логистика. Само през изминалата година 
Централният офис на Евро инженеринг е проектирал 
и монтирал мълниезащитни и заземителни уредби 
на повече от 380 обекта.



Кои сме ние?
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС - СОФИЯ

Кратките срокове и качеството на 
извършваните от нас монтажи е 
гарантирано от отлично подготвените ни 
четири мобилни монтажни екипа. Същите 
са оборудвани с модерна професионална 
техника. Показател за това са четирите 
нови високопроходими автомобили „Форд 
Рейнджър”, с помощта на които 
монтажниците ни бързо и безпрепятствено 
извършват своята работа - във всеки 
регион на страната и Балканския 
полуостров. 
Основен техен принцип на работа е: 
пълно изпълнение изискванията на 
клиента, качество и бързина на 
работа, пълно спазване указанията за 
безопасност на труда и опазване на 
околната среда.



Кои сме ние?
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС - СОФИЯ

инж. Владимир Михов

Специалистите ни по маркетинг, водещи от които са инж. Владимир Михов, инж. Стефан 
Попов и инж. Петър Сайков, са с доказана професионална подготовка. Те са готови по 

всяко време да ви консултират и да ви дадат най добрите съвети: какви мерки да 
предприемете и как най-евтино и ефикасно да се защитите Вашата собственост от 

пораженията на мълниите. Те са оборудвани с шест нови автомобила „Форд Кънект”, 
което ги прави бързо подвижни и гъвкави. Имат постоянна готовност по най-бързия 

начин да пристигнат при Вас и компетентно да откликнат на Вашите нужди.



Кои сме ние?
ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОНАЛЕН 
ОФИС - ВАРНА

г-жа Славка Попова

инж. Стефан Попов

Водещи специалисти в този офис са: 
г-жа Славка Попова – управител и 
нейния заместник - инж. Стефан 
Попов. Ние се гордеем с 
постиженията на нашият 
Черноморски офис. През изминалата 
година неговите специалисти са 
извършили безпроблемно над 280 
монтажа на мълниеприемни и 
заземителни уредби.



Кои сме ние? ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОНАЛЕН ОФИС - ВАРНА
2008 г. - над 280 монтажа на 

мълниеприемни и заземителни уредби

• МОЛ “ВАРНА” 
• АВТО ЦЕНТЪР “ТОЙОТА”  
• PFOHE MALL  
• МОЛ “ДВЕТЕ КУЛИ”  
• ОФИС ЦЕНТЪР



Кои сме ние? ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОНАЛЕН ОФИС - ВАРНА
Мобилен монтажен екип, оборудван с перфектна техника и чисто нови 

автомобили „Форд Рейнджър” и „Форд Кънект”

Офисът разполага със свой 
мобилен монтажен екип, 
оборудван с перфектна 
техника и чисто нови 
автомобили „Форд 
Рейнджър” и „Форд Кънект”.
Най-големият успех на 
нашият Черноморски офис 
се състои в това, че той 
много бързо се 
специализира в 
мълниезащитата на 
фотоволтаични паркове и 
складове за съхранение на 
специално имущество 
(взривни вещества  и др.).



Кои сме ние?
РЕГИОНАЛЕН ОФИС - ПЛОВДИВ

инж. Минчо Димов и инж. Мариана Садикова
в работна обстановка

инж. Минчо Димов

Пловдивският ни фронт-офис се намира на едно от най-атрактивните места в гр. Пловдив – Сточна гара. 
Заслуга за това той да заработи на „пълни обороти” имат Управителят - инж. Минчо Димов и проектантът 

- инж. Мариана Садикова. 



РЕГИОНАЛЕН ОФИС - ПЛОВДИВ

Гордост за Пловдивският ни офис е 
изпълнението на цялостна 
мълниезащитна и заземителна уредба на 
три огромни  МОЛа – два в гр. Стара 
Загора и един  - в гр. Пловдив, 
Драматичен театър, Медицински 
университет, Фирма “ТЕМПЕКС”, РПУ –
кв. Тракия и други търговски центрове и 
представителства в региона.



Кои сме ние?
РЕГИОНАЛЕН ОФИС - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

инж. Явор Янев

Нашият регионален представител 
в гр. Велико Търново - инж. Явор Янев 
е изключително мобилен. Неговият офис 
е автомобилът му. Това е и причината той 
да бъде познат в почти всеки град и село 
в Централна Северна и Североизточна 
България. Много хора и фирми са се 
възползвали от неговите професионални 
консултации и съвети.



Кои сме ние?
РЕГИОНАЛЕН ОФИС - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

• МАГАЗИН  ОТ ВЕРИГАТА  “Т-МАРКЕТ”

• ЗАВОД ЗА ОПАКОВЪЧНИ ТОРБИЧКИ
“ЕКСТРАПАК”

• ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ



Какво предлагаме на нашите клиенти?

Изготвяне на проекти за мълниезащитни и 
заземителни уредби. Нашите инженер-
проектанти са членове на Камарата на 
инженерите в инвестиционното 
проектиране и притежават пълна или 
ограничена проектантска 
правоспособност. Проектите отговарят 
напълно на изискванията на 
съществуващите у нас и страните от ЕС 
нормативни документи и стандарти.



Какво предлагаме на нашите клиенти?
Доставка и изграждане на 
конвенционални 
мълниезащитни уредби. 
Конвенционалните 
уредби, които предлагаме 
(с „Франклинов” прът, 
с мрежа - тип „Фарадеев кафез” 
и комбинирани) 
са с изключително качество. 
Всички предлагани 
и ползвани от нас елементи и 
материали са 
придружени с необходимите 
сертификати.



Какво предлагаме на нашите клиенти?

Ние предлагаме мълниеприемниците с 
изпреварващо действие, изработка на 
австрийската фирма „Ширтек”. 
Тази фирма е наложила своите изделия 
на световните пазари с дълговечната 
си работоспособност, качество и дизайн. 
Гаранция за тяхното качество са 
сертификатите за качество 
(по ISO 2001-2000 г.) и протоколите за 
изпитание, извършени в европейски 
лаборатории. 



За последните три години „Евро 
Инженеринг” е реализирала в 
България 2000 
мълниеприемника с 
изпреварващо действие на 
„Ширтек”. За всичките тези 
реализирани 2000 
мълниеприемника с 
изпреварващо действие на 
Ширтек, до момента нямаме нито 
една рекламация. Напротив -
само много референции. Тава е 
още едно доказателство за 
работоспособност на нашите 
мълниеприемници с 
изпреварващо действие и е 
основание за гаранцията от 
десет години, която даваме на 
клиентите си. За 
изключителната си работа на 
българския и румънския пазари 
„Евро Инженеринг” е удостоена 
от „Ширтек” с приза за най-
добър дистрибутор на негови 
продукти в света.

ПРИЗ НА АВСТРИЙСКАТА ФИРМА „ШИРТЕК” ЗА НАЙ-ДОБЪР 
ДИСТРИБУТОР НА НЕЙНИ ПРОДУКТИ В СВЕТА



Какво ни различава от другите?
ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
Нашите инвестиции в техническо оборудване и
транспортни средства надвишават  1 млн лева



Какво ни различава от другите?

СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО ISO 9001/2008 г.

Притежаваме 
сертификат 
за управление на 
качеството 
съгласно 
ISO 9001/2008 г.
Нашето качество 
се гарантира 
от световно 
известните фирми 
„ЛОЙДС” и „УКАС”



Какво ни различава от другите?
ЧЛЕН НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Фирмата ни е член на 
Камарата на строителите 
в България. 
Това е задължително 
Условие в България за
извършване 
на каквито и да били 
строително-
монтажни работи;



Какво ни различава от другите?

СЕРТИФИКАТ ОТ NATO, С КОЙТО НИ СЕ РАЗРЕШАВА ДА ИЗВЪРШВАМЕ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ БАЗИ И ОБЕКТИ НА NATO

Ние сме 
единствената 
фирма 
в нашия бранш, 
която притежава 
сертификат от 
NATO, 
с който ни се 
разрешава да 
извършваме 
дейности 
във военни бази и 
обекти на NATO



В БЪЛГАРИЯ!

ЛИДЕРИТЕ

НИЕ СМЕ
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