„ЛОЗЕНЕЦ-КОНСУЛТ”АД
София 1680, ж.к.”Бели брези”, бул.”Кюстендил”№21,
Тел. +359 2 850 50 51
E-mail : lozkons@consultant.bg ; office@lozenetzconsult.com
www.lozenetzconsult.com

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

№

Обект

Инвеститор

1

2

3

Година за
изпълнение
4

СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

“Полски
1
посолски комплекс”, София,
ж.к. “Бели брези” с трафопост и
кабели ВН
Банкови клонове и офиси в София и
страната

Посолство на Р Полша в
София

Банков клон на банка „Биохим”
“Реконструкция и модернизация на
“Спортна зала”Фестивална”, София
“Реконструкция и модернизация на
“Спортна зала”Универсиада”, София

Банка „Биохим”
Администрация на зала
“Фестивална”
Администрацията на зала
“Универсиада”

Реконструкция и
ремонт на “Административна сграда
на МВР”, София
“Реконструкция и ремонт на
Административна сграда на МВР, кв.
Младост, София

Отдел “Капитално
строителство”
МТОСО-МВР
Отдел “Капитално
строителство” МТОСО-МВР

“Реконструкция на сграда на
Посолството на Р Полша” ул. “Хан
Крум”, София
Реконструкция на “Административна
сграда” - стадион “Академик”-София

Администрацията на Полско
посолство в София

“Магазин клас “Супермаркет” в
ж.к.”Разсадника”, София
Ресторант в ж.к. „Разсадника”, София
Магазин клас “Супермаркет” на
ул.”Кюстендил”№21, София
“Офис-сграда на
“Лозенец-Консулт” ООД, София с
трафопост и кабели ВН
Реконструкция и ремонт ХVполиклиника

1993-1995 г.

Управление “Инвестиционна
политика” на ПЧБ-АД,София
1993-1996 г.
1993-1994 г.
1992 г.
1992-1993 г.

1992-1993 г.
1994-1995 г.

1994-1995 г.
Министерство на
образованието,
Науката,и технологиите,
София

1992-1993 г.

“Лозенец-Консулт” ООД

1995 г.

“Лозенец-Консулт” ООД
“Лозенец-Консулт” ООД

1995 г.
1997 г.

“Лозенец-Консулт” ООД

1995-1997 г.

Столична община- Район
“Лозенец “

1996 г.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

Довършителни работи на
жил.сгради, кв.
“Разсадника”бл.2,5,6,7,8, кв.
“Орландовци” бл.7,8,9,10 жк “Св.
Троица”бл.34,36, София
Жилищна сграда на ул.”Искърски
пролом” - гр.София
“Реконструкция и модернизация на
“Женски пазар” сектори В и Г, София

МТОСО-МВР“Капитално
строителство”

1992-1995 г.

“Лозенец-Консулт” ООД

1993-1995 г.

Столична община Район
“Възраждане”

1996-1997 г.

“Реконструкция и модернизация на
“Складова база”, с.Морава,
Плевенско
“Административна сграда, гр.
Челопеч
“Банков клон”, гр. Видин

Главно у-ние “Държавен
резерв и военновременни
запаси” при МС
“Бимак” АД

“Текущи ремонти на студентски
обежития”, Студентски град, София
Реконструкция на улична
инфраструктура
Жилищна сграда на бул. „Иван Евст.
Гешов”, гр.София
Жилищна сграда на ул.”Балчик”,
гр.София
Ресторант на ул.”Житница” –
гр.София
“Ремонт и реконструкция на
съществуващ сграден фонд”, кв.
“Овча купел”
Ново жилищно строителство в гр.
Вайдхауз и гр. Вайден
Изпълнение на СМР на обект “Линия
2” на матрополитен в гр. Мюнхен,
Германия
Еднофамилни жилищни сгради в
южните райони на гр.София
Жилищни сгради в южните райони ,
гр.София с два трафопоста и кабели
ВН
Пазар за животни –Севлиево
Реконструкция за лабораторни цели
на първия етаж на Столична
хигиенноепиде-миологична
инспекция
“Реконструкция и модернизация на
“Женски пазар”
сектор А, София
Ремонт на топлопреносната мрежа
“Жил.сграда ул. “Смърч”, район
“Красно село”
Ремонт на VIP зала в сградата на
Президентството на РБългария

1997 г.
1995-1997 г.

Първа частна банка АД У-ние
“Инвестиционна политика”
Министерство на
образованието науката и
технологиите “Студентски
столове и общежития” ЕООД
Столична община- Район
“Средец”, Район “Лозенец”
“Лозенец-Консулт” ООД

1995-1997 г.
1997 г.

1997 г.
1993-1996 г.

“Лозенец-Консулт” ООД

1993-1996 г.

“Лозенец-Консулт” ООД

1994 г.

Министерски съвет на Р
България- Национално бюро
за териториално убежище и
бежанци” при МС
Предприемачески фирми от
ФР Германия
Частни инвеститори
Предприемачески фирми от
ФР Германия Техническите
служби на кметството на гр.
Мюнхен
Частни инвеститори

1997 г.

1995-1996 г.
1995-1997 г.
1994-1996 г.

“Лозенец Консулт”АД
1996-1997 г.
Министерство на земеделието
, горите и аграрната реформа
– Програма ФАР
Столична хигиенноепидемиологична инспекция
Столична община Район
“Възраждане”
„Топлофикация”ЕАД
Народно събрание на Р
България
Администрация на
Президента на РБългария

1997-1998 г.
1998-1999 г.

1998-1999 г.
1999-2000 г.
1996-1999 г.
1999 г.

37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.
51.
52.

53.

54.
55.
56.
57.
58.

Ресторант на ул.”Кюстендил”№21
Жилищна сграда на ул.”Кюстендил”
No13
Ремонтни работи на производствени
халета и административна сграда
Жилищен район в гр.Астрахан, Русия
Изграждане на лабораторен
комплекс чрез основен ремонт в
район “Красна поляна” , бул.”Горнобански”120
Изграждане на деривация
ВЕЦ”Клисура” – язовир „Среченска
бара” – област Монтана
Реконструкция на Женски пазар зона
при църквата “Св.Св.Кирил и
Методий”Сектор Д1
“Жил. Сграда на ул. “Хайдушка
гора”8-12
Жил.сграда на ул.
“Хайдушка гора” Nо 17
Пристройка и надстройка сграда на
ДСК-Дряново
Жил. Сграда с трафопост на
ул.”Чепино” №1-7
Реконструкция и модернизация на
помещения за „Център за
пропагандиране на
информационното общество (ЦПИО)
в сградата на Министерство на
транспорта и съобщенията –
Централна поща, София,
ул.”Гурко”№6
Реконструкция и модернизация на ІV
ОРБ „Д-р Нено Църуланов”, София
„Жилищна сграда на ул.”Ворино” София
Разширение на ІV ОРБ „Д-р Нено
Църуланов”, София
Канализация с пречиствателно
съоръжение – с.Букова поляна,
общ.Мадан
Ремонт на техникум по
дървообработване и облекло –
гр.Смолян
„Жилищна сграда на бул.”Ген.
Тотлебен” - София
Реконструкция на общинска болница
гр.Разлог
Реконструкция на сграда на „Гьоте
институт – София, ул.”Будапеща”№1”
„Жилищна сграда на ул.”Охрид” Пловдив
Комитет
по
стандартизация
и
метрология

“Лозенец Консулт”АД
“Лозенец Консулт”АД

1999 г.
1997-1999 г.

„Топлоремонтстрой”

1997-2000 г.

Администрацията на
гр.Астрахан
Министерство на
земеделието, аграрната
реформа и горите

1997-2001 г.

Топлоремонстрой

1999-2000 г.

Столична община
Район”Възраждане”

1999-2000 г.

“Лозенец Консулт”АД

1996-2000 г.

“Лозенец Консулт”АД

1997-2000 г.

Банка ДСК

1998-2000 г.

“Лозенец Консулт”АД

1997-2001 г.

Министерство на транспорта и
съобщенията и Изпълнителна
агенция „Национална
съобщителна система”

Столична община
„Лозенец – Консулт”АД

1998-1999 г.

2001 г.

1998-2001 г.
2001 г.

Столична община

1999-2001 г.

Министерство на околната
среда и водите

2000-2003 г.

Министерство на
образованието и науката

2000-2002 г.

“Лозенец Консулт”АД

1998-2002 г.

Фонд за регионални
инициативи - МТСП
Министерство на културата

2002 г.
2002 г.

“Лозенец Консулт”АД
Изграждане на лаборатории
„Разход на газ” и „Дължина и
лазер”

1999-2002 г.
1999-2001 г.

59.

Комитет
по
метрология

60.

“Авариен ремонт на покрива на
сградата на БАН-ЦУ на ул."15-и
Ноември"№1, гр.София”
“Авариен ремонт на покрива на
сградата ИБИР – БАН - гр.София на
бул.”Цариградско шосе”№73
Дом за стари хора – с.Главиница,
общ.Пазарджик
Проектиране и ремонт на еталонни и
проверочни лаборатории в гр.София,
Пловдив, Плевен и Бургас

61.
62.

63.
64.

65.

66.

стандартизация

и

“Ремонт на административна сграда
в язовирен район “Искър”
Ремонт на съществуваща улична
инфраструктура и изграждане на
нови подпорни стени в област
Смолян
Ремонт на фасадата и покрива на
Академично издателство
„проф.Марин Дринов”, блок 6 - БАН
Екпертизи на СМР по части
„Архитектурна”, „Конструктивна”,
„Отопление, вентилация и
климатизация” за „Административна
сграда с адм. Адрес гр.София,
ул.”Димитър Хаджикоцев” №52-54

Изграждане на лаборатории
„Променливо напрежение и
ток” и „Постоянно напрежение
и еталон Джозефсон” и
„Събиране на газообразен
хелии”
Българска академия на
науките

1999-2001 г.

Фонд за регионални
инициативи
Министерство на финансите,
Държавна агенция по
метрология и технически
надзор
НЕК-ЕАД, Предприятие
“Язовири и каскади”
Министерство на държавната
политика при бедствия и
аварии, Община Смолян

2003 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.
2005-2006 г.

Българска академия на
науките

2008 г.

„Ти Би Ай Файненшъл
сървисиз”

2011 г.

Саут Йист Юропиън
Уайн енд Спиритс" АД АД

2015 г.

Саут Йист Юропиън
Уайн енд Спиритс" АДАД

2015 г.

Община Девин

2015 г.

Община Девин

2016 г.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ОЦЕНКА
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ,
ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
67.

68.

69.

70.

Оценка на съответствието на
инвестиционен проект за обект
„Изграждане на нова винарна и хале
в УПИ 43.11 по к.к. на гр. Каварна“
Оценка на съответствието на
инвестиционен проект за обект
„Изграждане на къща за гости в УПИ
43.11 по к.к. на гр. Каварна“
Строителен надзор на строеж:
„Подпорна стена за укрепване на път
Девин-Осиково на км.11+100“ –
С.Осиково, общ.Девин
Оценка
на
съответствието
на
инвестиционен проект за обект
“Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на обект“Многофамилна
жилищна сграда – жилищен блок К1,
находящ се в ПИ 206.503.781,
ул.“Васил Левски“№23, гр.Девин,
общ.Девин, обл.Смолян“

71.

Организиране
на
конкурс
за
„Изработване на Генерален план и
Архитектурна
идея
на
бъдещ
винарски комплекс в землището на с.
Хърсово заедно с индикативни
стойностни
сметки
за
целия
комплекс, разбити по отделни сгради“

Саут Йист Юропиън
Уайн енд Спиритс" АДАД

2016 г.

