СОФИЯ

„ЕМУ”АД КЛОН СОФИЯ
е създадена през 2002 г. с основен предмет
на дейност електроизграждане. Фирмата е
клон на „ЕМУ” АД, гр. ТЪРГОВИЩЕ –
водеща в областта на проучвателните,
проектни
и
консултантски
работи,
строителство на кабелни линии, уредби и
въздушни линии до 400 kV.

„ЕМУ”АД Клон София се представлява
от г-н Драган Танев Георгиев – Управител.
Дружеството
разполага
с
висококвалифициран
инженернотехнически и изпълнителски персонал,
наброяващ
над
40
души.
Административното
звено
включва
квалифициран
инженерен
състав,
специалисти
и
администратори.
Производственият сектор е съставен от
опитни електромонтажни и строителни
кадри
с
дългогодишен
опит
в
изграждането
на
електропроводи,
трансформаторни постове, кабелни линии
и подстанции.

Основен предмет на дейност на фирмата е:
Цялостно изграждане, реконструкция и
преустройство на мрежи НН и СрН.
 Строителство на кабелни и въздушни
линии ВН, СрН и НН.
 Изграждане
и
реконструкция
на
трафопостове.
Оборудване на разпределителни уредби
ВН, СрН и НН.
Присъединяване на нови абонати към
електроразпределителната мрежа на ниво
ВН, СрН и НН.
Абонаментна поддръжка на трафопостове и кабелни линии.
Охранно и улично осветление.

„ЕМУ”АД Клон София има на разположение собствена строителна механизация и
МПС: това са леко и тежкотоварни автомобили, автокранове, верижен булдозер,
автовишка, няколко автобагера и мини – багера, няколко к-та теглително – спирателни
машини OMAC за теглене и регулиране на проводници; собствени машини, инструменти
и оборудване, позволяващи качественото и срочно изпълнение на възложените
строително – монтажни дейности.
„ЕМУ” АД Клон София разполага със собствена модерна административна сграда и
производствена база, ситуирани на територията на град София.
Фирма „ЕМУ” АД Клон София е
лицензирана в изпълнението на
строежи със следния обхват:
ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото
строителство,
прилежащата
му
инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
-строежи от първа до пета категория;
ВТОРА ГРУПА – строежи от
транспортната инфраструк- тура;
-строежи от първа до четвърта
категория;

ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната
инфраструктура;
- строежи от първа до трета категория;
ЧЕТВЪРТА ГРУПА – строежи от
благоустрой- ствената инфраструктура,
хидротехническото строител- ство и
опазването на околната среда;
-строежи от първа до четвърта
категория.

За периода 2012-2014 година фирмата
има
спечелени
и
възложени
обществени поръчки и сключени
Договори с ключови Инвеститори: „ЧЕЗ
Разпределение България” АД; „НЕК”
ЕАД; „Булгартрансгаз” ЕАД; “Асарел
Медет”АД,
гр.
Панагюрище,
„Софийска вода” АД.
Други наши Инвеститори са още:
„Агро Инвест Инженеринг” ЕАД,
„Лендмарк Пропърти Мениджмънт”
ЕАД, „Монтажи-Ко” ЕООД, „Комплексен Онкологичен Център Враца”
ЕООД, „Био Фарминг” ООД, „Билд
Системс България” АД, „Елтранс
Инженеринг” ЕООД, “Улично осветление” ЕАД, “Интер Експо Център” АД и
др.

Дейностите,
възложени
ни
от
Инвеститорите,
включват
цялостно
изграждане на мрежи СрН и НН на обекти
на територията на град София и страната;
абонаментно обслужване на електропроводи;
изграждане
и
реконструкция
на
трафопостове; реконструкция на ВЛ 20kV и
110kV;
подмяна
на
съществуващи
мълниезащитни въжета с нови, с вградени
оптични влакна (OPGW); ремонт на
фундаменти за съоръжения; доставка и
монтаж на КЛ НН и СрН; присъединяване на
БКТП; охранно и улично осветление.
Дружеството има изпълнени Договори за
направа на фундаменти на СРС 110kV,
монтаж на СРС 110kV и изтегляне на
проводници; направа на фундаменти за
съоръжения в подстанции (изводни портали,
разединители, прекъсвачи, ТТ и НТ),
абонаментна
техническа
и
планова
профилактика на електрически уредби и
съоръжения
(КРУ
20
kV;
силови
трансформатори 1000 kVA,20/0,4 kV, главни
разпределителни табла); извършване на СМР
за КЛ 10kV СрН, Площадкови кабелни
линии НН и присъединяване на БКТП;
закабеляване на ВЛ 20kV;

свързване на подстанции към локална оптична мрежа чрез подмяна на съществуващи
мълниезащитни въжета С70 на ВЛ 110kV с мълниезащитни въжета с оптични влакна
(OPGW) ; външно ел. захранване – КЛ НН и СрН; СМР за присъединяване на нови
потребители от кабелна електроразпределителна мрежа СрН и НН; изграждане и
реконструкция на трафопостове; абонаментно обслужване на електропроводи.

През 2012 г. в „ЕМУ” АД Клон София е внедрена интегрирана система за управление на
качеството, отговаряща на стандарт ISO 9001:2008, както и система за управление на
околната среда: ISO 14001:2004, система за управление на здравословни и безопасни
условия на труд: BS OHSAS 18001:2007.

.

Дружеството
притежава
собствена
лицензирана лаборатория за измервания
с придобит сертификат за акредитация
от Българска Служба за Акредитация с
обхват на акредитация за контрол на
електрически уредби и съоръжения до
1000 V; кабели и кабелни линии до 35
kV, релейни защити; трансформаторно
масло; силови, токови и напреженови
трансформатори до 750kV; въртящи се
електрически машини с напрежение до
24 kV, силови прекъсвачи и разеди- нители до 750 kV вкл., въздушни електропроводни
линии, открити и закрити разпределителни уредби до 750 kV вкл.; оптични кабели,
оптични кабелни линии

Административен адрес и адрес за
кореспонденция:
гр. София, п.код 1612,
район „Красно село”, ж.к„Хиподрума”
ул. „Ами Буе” № 72, ет. 1, офис 5
тел.: +359 2 9505 665;
факс +359 2 9505 665
e-mail: office@emusofia.com

Производствена база:
с. Казичене,
ул. “Серафим Стоев” № 3,

