
Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в Община Перник 
 

№ 

 
Име на участника в конкурса 

 

 Обособена позиция 

1. „ВМЛ – КОНСУЛТ“ЕООД 

гр. София, ул. „Черковна” № 7 офис 21  

e-mail: vml.consult@abv.bg 

лице за контакти: Владимир Лаков Петков 

тел.02/4923883 

позиция 2, включваща следните обекти:       

1. бл.36, находящ се в гр.Перник, кв.Изток, 

ул.Бл.Гебрев“;                                                   

2. Бл. 1, находящ се в гр.Перник,  ул.Лом 

кв.Изток,  вх.В,Г                                               

3. Бл. 64, находящ се в гр.Перник ул.Благой 

Гебрев, вх.Е,Ж,З. 

   

2. „ИКАР КОНСУЛТ“АД 

гр. София, кв. Витоша,ул. „Димитър 

Шишманов” № 11 

e-mail: p_vladimirov@ikarconsult.com 

 лице за контакти: Пламен Василев 

Владимиров 

тел.02/8624585 

позиция 7, включваща следните обекти:         

1. Бл. 10, находящ се в гр.Перник,  

кв.Проучване;                                                    

2. Бл. 12, вх. А, Б и В, находящ се в гр. 

Перник, кв.Проучване                                       

3. Бл. 80 вх.А, Б, В, Г, Д, Е и Ж, находящ се в 

гр. Перник, ул.”Струма”. 

3. „ЕНЕРГЕТИКА  -  ЛД“ЕООД 

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 8 ет.9  

e-mail: office@energetika-ld.com 

лице за контакти:Димитър Райчев 

Йорданов 

тел.02/9789893, 02/9789189 

позиция 9, включваща следните обекти:          

1. Бл.21, вх.А и Б, находящ се в гр.Перник, кв. 

Димова махала, ул.Добруджа;                        

2. Бл. 27, находящ се в гр. Перник, кв. Димова 

махала, ул.Добруджа;                                      

3. Бл. 17 вх.А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З, находящ се 

в гр. Перник, кв. Димова махала, 

ул.Добруджа                                                      

4. Бл. 31 вх. А и Б, находящ се в гр. Перник, 

кв. Димова махала, ул.Добруджа. 

 

4. „ХЕЛИОС ЕНЕРДЖИ“ЕООД 

гр. Плевен, ул. „Дойран” № 65 офис 201 

e-mail: helios_energy@mail.bg 

лице за контакти:Християн Терзиев 

GSM:0888624861 

позиция 5, включваща следните обекти:      

1. Бл. 44, находящ се в гр.Перник, кв. Изток, 

ул. „Юрий Гагарин“, вх.А, Б, В, Г, Д, Е и Ж                                                               

2. Бл. 38, находящ се в Перник, кв. Изток, ул. 

„Юрий Гагарин” 

5. Обединение по ЗЗД „Обновен дом за 

Перник“ 

гр. София, ул. „Добруджа” № 1 офис 7 

e-mail: office@bacc-jsc.org 

 

позиция 10, включваща следните обекти:    

1. Бл.106, вх.А и Б, находящ се в гр.Перник, 

ул.Отец Паисии                                                

2. Бл. 20, находящ се в гр. Перник,  

ул. ”П.Каравелов” 

 лице за контакти:Цветана Иванова 

Наньова 

тел.02/9871899, 02/9872629 

позиция 3, включваща следните обекти:         

1. Бл. 3, находящ се в гр.Перник, 

ул.“Бучински път“, вх. Б и В;                          

2. Бл. 27, находящ се в гр.Перник кв.Изток 

ул.”Юрий Гагарин”                                           

3. бл.12, находящ се в гр.Перник, ул.”Юрий 

Гагарин” 
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6. ДЗЗД“Солар Консулт“ 

 гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 8 

e-mail: op@cps.bg 

лице за контакти: Таня Бонева 

тел.02/8109178 

позиция 1, включваща следните обекти:         

1. бл.58, находящ се в гр. Перник, кв. 

„Изток”, ул. ”Бл.Гебрев”,                               

2. бл.56, находящ се в гр. Перник, кв. 

„Изток” ул.”Бл.Гебрев”                                      

3. бл.32 вх. А-Е, находящ се в гр. Перник, кв. 

„Изток” ул.”Бл.Гебрев” 

 

7.  „Стройнадзор“ООД 

гр. Перник, ул. „Кадиевка” № 52 

e-mail: mkmihailov@abv.bg; 

             stroinadzormkm@abv.bg 

лице за контакти: Михаил Кирилов 

Михайлов 

GSM:0888717148, 0887790781 

Тел.076/590252   

позиция 4, включваща следните обекти:        

1. Бл. 10, находящ се в гр.Перник, 

кв.”Изток”,  ул. ”Максим Горки”                  

2. Бл. 60, находящ се в Перник, ул. 

„Бл.Гебрев“, вх.А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З 

 

8. Обединение „Консис – Зенит“ 

гр. Перник, ул. „Найчо Цанов” № 22 

e-mail: konsis.eood@gmail.com 

лице за контакти:София Младенова 

Василева 

GSM:0888645213 

Тел.076/585170 

позиция 6, включваща следните обекти:        

1. Бл. 69-70, находящи се в гр.Перник, 

кв.Тева;                                                              

2. Бл. 42, вх. А и Б, находящ се в Перник, 

ж.к.Тева;                                                           

3. Бл. 8, вх. А и Б, находящ се в Перник, 

ж.к.Тева;                                                           

4. Бл. 3, находящ се в Перник, ж.к.Тева;          

5. Бл. 50, вх. А и Б, находящ се в Перник, 

ж.к.Тева;                                                           

6. Бл. 1 и бл. 2, находящи се в Перник, 

ж.к.Тева,                                                            

7. Бл. 80, вх. А и Б, находящ се в гр.Перник, 

кв.Тева                                                                

8. Бл. 79 и бл. 81, находящи се в гр.Перник, 

кв.Тева 

 

9. ДЗЗД „ТАУЪР ЕНЕРДЖИ” 

гр. София,Студентски град, ул. „Йордан 

Йосифов” № 4 офис 3 

e-mail: slavov_tower@mail.bg 

лице за контакти:Светослав Трифонов 

Славов 

GSM:0898914330 

 

позиция 8, включваща следните обекти:      

1. Бл. 15, находящ се в гр.Перник,  кв. Хумни 

дол;                                                                      

2. Бл.14, вх.А, Б, В, Г, Д и Е, находящ се в гр. 

Перник, кв. ”Димова махала”                             

3. Бл. 29,  находящ се в гр. Перник, кв. 

Димова махала, ул.”Добруджа” 
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