
ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА



„ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД е частно дружество,
основано през 1999 година в гр. Стара
Загора.

Компанията е специализирана в бранш
енергийно строителство и изпълнява
комплексни (до ключ) проекти в областите:
електроразпределение, енергетика и
индустрия.

Водещ мотив и визия за нашето развитие е
да предоставим на клиентите
професионални решения в областта на
eнергетиката.

ЗА НАС



Работим в направления електро-монтаж, строителство,
проектиране, търговия, производство на ел. табла,
сервизна дейност и контролни изпитания.

Компанията разполага с бизнес комплекс, изграден изцяло
със собствени инвестиции, на главна пътна артерия в град
Стара Загора.

БИЗНЕС КОМПЛЕКС
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Разполагаме с екип от квалифицирани
инженери, проектанти, техници, електро-
монтажници и строителни работници.

При нас професионалисти с опит работят
съвместно с млади специалисти,
мотивирани за кариерно развитие.

Съобразно изискванията на конкретния
проект, имаме възможност да
ангажираме допълнителен персонал.

Средно-списъчен брой на персонала

период 2010 г. - 2020 г.



Разпределение на персонала по отдели

ПЕРСОНАЛ

Техници и специалисти
70%

Инженери и висшисти
30%

Разпределение на персонала по образование

Интегрирана система за управление 3

Финансово-административен отдел 5

Орган за контрол 7

Технически офертен отдел 5

Управление на проекти 5

Търговия и логистика 8

Електро-монтаж 50

Строителство 30

Сервиз за пром. електроника 5

Проектанти 2

Изработка на ел. табла 4 - 10



Запитванията от нашите клиенти се
обработват в Офертен отдел.

Нашите инженери, владеят английски и
немски език. Разполагаме със
специализирани софтуери за проектиране,
изчисление и планиране AutoCAD, E-plan,
Microsoft Project, и др.

Всичко това ни дава възможност да
отговорим на постъпилите запитвания в
оптимално кратки срокове.

След одобрена оферта и възложен договор
извършваме организация за стартиране на
обекта в рамките на 10 дни – за по-малки
проекти, или до 30-40 дни – за проекти с над
30 души изпълнителен персонал.

При възложени мащабни проекти
разполагаме с възможности за наемане на
квалифицирани кадри от партньорски
фирми.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Обработка на запитвания Мобилизация на обекта



Качеството на нашите дейности, безопасността при работа, опазването на околната среда и

информационната сигурност са гарантирани, чрез придобита сертификация по международните

стандарти ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001, ISO 45001.

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО



СТРОИТЕЛНА КАМАРА

.ЕЛ КОНТРОЛ е редовен член на Камара на

строителите в България. Притежава регистрация

за изпълнение на строежи от всички групи:

I - Високо строителство

II - Транспортна инфраструктура

III - Енергийна инфраструктура

IV - Хидротехническо и водно строителство

V - Довършителни дейности.

Фирмата ни е отличена с грамота „Строител на

годината“ за 2012, 2015 и 2019 г., раздел

енергийно строителство, регион Стара Загора.



ЕЛЕКТРО-МОНТАЖ

Изпълняваме електро-монтаж, ремонт и пуск на

уредби ниско, средно и високо напрежение - от

0,4 kV дo 400 kV.

Обхват на електро-монтажните дейности:

▪ Монтаж на ел. оборудване първична

комутация: прекъсвачи, разединители,

трансформатори, катодни отводители,

комплексни разпределителни уредби;

▪ Монтаж на ел. оборудване вторична

комутация: контролни табла, релейни табла,

табла собствени нужди, кондензаторни

батерии, системи за сигнализация и мерене;



ЕЛЕКТРО-МОНТАЖ

Обхват на електро-монтажните дейности:

▪ Подмяна на уредби СрН и НН;

▪ Монтаж на шинни системи, изолаторни

вериги, осветителни, заземителни и

мълниезащитни инсталации;

▪ Изграждане на кабелни трасета, полагане и

подсъединяване на силови и контролни

кабели;

▪ Пусково-наладъчни работи.



СТРОИТЕЛСТВО

Строителен отдел към ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява

следните дейности:

▪ Изграждане на бетонови фундаменти, колони, 
покривни конструкции, огради и др.;

▪ Изграждане и монтаж на метални конструкции и 
панели;

▪ Изграждане на В и К инсталации;

▪ Изграждане на електрически сградни 
инсталации;

▪ Монтаж на дограма;

▪ Подови настилки, стенни покрития, 
довършителни дейности;

▪ Строителство на бетонови и асфалтови пътища.



СТРОИТЕЛСТВО

ЕЛ КОНТРОЛ самостоятелно изгражда строителни обекти от „кота нула“  (незастроен терен), до 

издаване на разрешение за ползване. 

Поддържаме собствена механизация, строителна техника, автомобилен транспорт и пълната

гама оборудване, необходими за изпълнение на строително-монтажните дейности.



ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

Орган за контрол от вид „С“ при ЕЛ КОНТРОЛ е
създаден през 2000 г. Притежава акредитация,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17020

Обхват на дейност: контрол на електрически
величини, трасиране на кабелни линии, монтаж
и настройка на релейни защити, контрол на
физични параметри.

Оптични мрежи

Проектиране, монтаж и пуск на оптични мрежи и 
линии. Надзор на проекти за монтаж на оптично
оборудване.

Оборудване: Стационарна лаборатория,
оборудвана с измервателна апаратура и уреди с
висок клас на точност; мобилна електро-
лаборатория за извършване високоволтови
изпитания на място.



СЕРВИЗ ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

Фирмата е лицензиран сервизен партньор на

ABB (Authorized Value Provider). Извършваме

инсталиране и гаранционен сервиз на честотни

задвижвания от най-популярните серии на АВВ.

ЕЛ КОНТРОЛ е сертифициран инженерингов

партньор на SIEMENS (Solution Partner) за

България, в модули задвижвания и релейни

защити.



АВТОМАТИЗАЦИЯ

Отдел автоматизация извършва:

▪ Инженеринг, консултация при избор на 

апаратура, доставка и монтаж на системи за 

автоматично управление;

▪ Комплексни решения за автоматизация, 

базирани на SCADA (Supervisory And Data 

Acquisition), PLC (Programmable Logic Controller) 

и HMI (Human Machine Interface). Изграждане

на системи за телеупраление и 

телесигнализация в енергетиката с RTU 

контролери и SCADA на Сименс;

▪ Програмиране, поддръжка и пуск на типови и 

уникални системи за автоматизация. 



ЕЛ. ТАБЛА

Произвеждаме широк диапазаон ел. табла,

съгласно международния стандарт

БДС EN 61439-2.

Проектираме със специализирани софтуери E-

Plan и AutoCAD. Таблата се асемблират в готови

метални шкафове и кутии, с апратура на SIEMENS,

ABB, SCHNEIDER и др. Комплектоват се с пълна

техническа документация, сертификати за

качество и протоколи от проведени изпитания.

Предлагаме технически консултации и решения,

съобразно нуждите на клиента.



ЕЛ. ТАБЛА

Типове произвеждани ел. табла:

▪ Разпределителни табла

▪ Сградни табла

▪ Табла за релейни защити

▪ ККУ (комплектни кондензаторни уредби) 

▪ АВР (автоматично включване на 
резервата) на ниско напрежение с 
контролери

▪ Табла за автоматизация

▪ Електромерни табла

▪ Командни табла



ЕЛ. ТАБЛА

Производствен капацитет

Средногодишният брой произведени ел. табла е

300. Фирмата разполага с ресурси за разширяване

на производствените мощности и обеми до над

500 табла годишно.

Експорт

Имаме реализиран износ на ел. табла за Армения,

Грузия и Саудитска Арабия. За проект “Изграждане

на п-ст Джвари 500/220 kV“ изпълнихме целия

обем ел. табла – от проектиране, до пуск. Таблата

бяха монтирани в контейнери и по този начин

транспортирани до Грузия.



ТЪРГОВИЯ

Разполагаме с търговска база и шоу-рум за

продажба на електрооборудване и

материали от следните стокови групи:

▪ Комутационна апаратура

▪ Двигатели, честотни инвертори

▪ Индустриални щепселни съединения

▪ Електрически ключове и контакти

▪ Релета

▪ Индустриална автоматизация

▪ Редови клеми и аксесоари

▪ Електро-инсталационни материали

▪ Кабели, проводници и кабелна арматура.



ТЪРГОВИЯ

ЕЛ КОНТРОЛ е търговски дистрибутор и партньор на световни производители:

Оторизиран дистрибутор на ABB; упълномощен търговски партньор на SIEMENS; упълномощен

партньор на RITTAL; дистрибутор на утвърдени производители от Испания, Германия, Италия,

Турция, Унгария и България.



НАШИЯТ ОПИТ

Ел. подстанции и високоволтови линии
От създаването си до днес ЕЛ КОНТРОЛ работи с

всички значими инвеститори в българския

енергиен сектор. Фирмата участва при

изпълнението на стратегически за българската

енергетика проекти.

Имаме богат опит в изграждането и ремонта на

подстанции 400 kV, 220 kV, 110 kV, като работата в

обекти 400 kV е с най-висок елемент на сложност.

ЕЛ КОНТРОЛ е участвала в изграждането и

рехабилитацията на шест ел. подстанции 400 kV.

Изпълнили сме проекти за изграждане на

високоволтови линии 20 kV и ремонт на

високоволтови линии 110 kV.



НАШИЯТ ОПИТ

В минни предприятия сме изпълнили проекти

за изграждане и оборудване на мобилни

подстанции, електрификация на съоръжения

за изгребване на въглища, модернизация на

подстанции и багери.

Изпълнили сме ел. част на проекти за

рехабилитация на топло-електрически централи

(ТЕЦ), сяроочистващи инсталации (СОИ); сервиз

и поддръжка на КИП и А инсталации в ТЕЦ.

Реализирали сме изграждане на фотоволтаични

централи, ел. инсталации във ветроенергийни

паркове, когенеративни централи.

Минни предприятия Действащи електроцентрали



НАШИЯТ ОПИТ

Проектиране и монтаж на SCADA система за осем

ЖП-станции, три главни секционни поста и две

тягови подстанции по ЖП-линия София – Калотина,

бе изпълнено през 2011 г. SCADA системата,

монтирана в тягова подстанция Волуяк 110/27 kV

дава възможност за автоматично управление и

наблюдение от подстанцията, както и дистанционно

управление от диспечерски център в София.

През 2017 г. изпълнихме цялостна рехабилитация

на уредби 110 kV и 25 kV на две тягови подстанции

по ЖП-линия Пловдив – Бургас.

Изпълнихме също подмяна на захранващи

въздушни линии СрН между подстанциите и

контактната мрежа – обща дължина около 18 км.

Железопътен транспорт



НАШИЯТ ОПИТ

От 2013 г. изпълняваме договори за СМР в

най-голямата нефтена рафинерия в България.

Участвахме в мащабен проект за изграждане

на комплекс за преработка на тежки

остатъци. Изпълнените дейности включват

монтаж на ел. съоръжения, изграждане на ел.

обогрев, пусково-наладъчни дейности.

Наред с това, ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява

договори за рехабилитация и ремонт на

съоръжения и инсталации, съгласно

ремонтната програма на нефтената компания.

Нефтопреработвателна индустрия



ПРОЕКТИ В ЧУЖБИНА

ГРУЗИЯ, Изграждане на подстанция Джвари

500/220 kV, 2015 – 2016 г.

▪ Надзор на всички строителни дейности;

▪ Производство, доставка и монтаж на целия

обем от ел. табла за проекта;

▪ Доставка и монтаж на ел. къщи;

▪ Подсъединяване на силови и контролни

кабели.

СЛОВАКИЯ, Изграждане на фабрика за амоняк

Cpavok4 DUSLO, 2016 – 2017 г.

▪ Монтаж на катодни защити

▪ Изграждане на заземителна и

мълниезащитна инсталация;

▪ Изграждане на осветителна инсталация;

▪ Монтаж на кабелни трасета, полагане и

подсъединяване на силови и контролни

кабели;

▪ Монтаж на уредби НН и СрН;

▪ Монтаж на ел. обогрев;

▪ Монтаж на трансформатори, дизел-

генератори, изправители и батерии

▪ Пусково-наладъчни работи.



ПРОЕКТИ В ЧУЖБИНА

ГЕРМАНИЯ, 2019 – 2021 г.

Подстанции Филипсбург, Обермовайлер, Редвиц, Щутгарт, Щадорф, Мюнхен, Мюленберг

▪ Монтаж на метални конструкции, изграждане на кабелни трасета и кабелни канали;

▪ Полагане и подсъединяване на силови кабели;

▪ Полагане и подсъединяване на оптични кабели;

▪ Изграждане на осветителни и заземителни инсталации.



Период на изпълнение 2016 г. – 2019 г. Проектът е комплексен и включва изготвяне на работен

проект, доставка и монтаж на оборудване 110 kV, строителни, електро-монтажни дейности и 

въвеждане в експлоатация на ОРУ 110 kV. Това е вторият проект, който изпълняваме в подстанция 

"М. изток", след изградената ел. част на уредба 400 kV през 2010 г. 

СКОРОШНИ ПРОЕКТИ

Подстанция "Марица изток" 400/220/110 kV - реконструкция на ОРУ 110 kV



Разширение на подстанция Биовет 110/6,3 kV (2018 – 2019 г.) включва проектиране, инженеринг,

доставка, изграждане и пускане в експлоатация на нови съоръжения: командна сграда, ЗРУ 110 kV, КРУ 6

kV, устройства за релейна защита и система за автоматизация и управление (SCADА) на обекта, частична

реконструкция в подстанцията и кабелна връзка към нея.

В завод Биовет са изпълнени също договори за СМР (2019 г.), които включват изграждане на

разпределителна мрежа Ср.Н и цехови уредби Ср.Н и НН; модернизация на КРУ, изграждане на кабелни

трасета в п-ст Биовет.

СКОРОШНИ ПРОЕКТИ

Завод Биовет, гр. Пещера



Проектът е възложен от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" през 2020 г. Изпълнена е подмяна на

съществуващо оборудване 110 kV, подмяна на командни и релейни шкафове в ОРУ 110 kV,

саниране и изграждане на бетонови конструкции, рехабилитация и изграждане на кабелни трасета.

Изпълнени са още демонтажни, строителни, бетонови и електро-монтажни дейности (първична и

вторична комутация), монтаж и настройка на релейни защити, пусково-наладъчни дейности.

СКОРОШНИ ПРОЕКТИ

Модернизация на ОРУ 110 kV в п/ст „Росенец“



Проектът включва цялостна реконструкция на открита разпределителна уредба 110 kV – първична

и вторична комутация, както и реконструкция на закрита разпределителна 20 kV, включително

заземителна и мълниезащитна инсталации.

СКОРОШНИ ПРОЕКТИ

Реконструкция на подстанция „Ардино“ 110/20 kV



Период на изпълнение 2019 – 2023 г. Проектът включва експлоатационна поддръжка и реконструкция на

уличните осветителни инсталации в 51 населени места в Община Стара Загора. Наред с това, в проекта е

заложено изграждане на нови обекти от уличното, парковото и художествено-архитектурното

осветление в Общината.

СКОРОШНИ ПРОЕКТИ

Поддръжка, ремонт и изграждане на нови инсталации за улично осветление в 
Община Стара Загора



ФИРМЕНО РАЗВИТИЕ

От 2016 г. ЕЛ КОНТРОЛ има свой фирмен клон

в Република Германия.

EL KONTROL GmbH е регистриран в Немската

занаятчийска камара, Мюнхен –

Handwerkskammer München.

Фирменият клон е ангажиран с изпълнението

на проекти в Република Германия и партнира

с местни фирми-възложители.



ЦЕЛИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Предпочитаните от нас сфери на партньорство са следните:

▪ Производство, доставка, монтаж и въвеждане

в експлоатация на всички видове електрически табла.

▪ Изграждане и рехабилитация на електрически уредби

високо, средно и ниско напрежение.

▪ Реализация на проекти – част „Електрическа“,

в индустриални предприятия.



WWW.ELKONTROL.COM

Инж. Станимир Христов

Ръководител проекти

сл. 042 611625

е-mail: stanimir@elkontrol.com

„ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД

Бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 17А

Стара Загора, 6006


