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ФИРМЕН ПРОФИЛ 

 
Име на организацията: КОМОС ООД 

Създаване: 1990 

Правно-организационна 
форма: 

Дружество с Ограничена отговорност 

Ръководство: Управители: 
                         инж. Стамен Стаменов 
                         инж. Цоло Котарански 
                         инж. Жори Стаменов 

Адрес за кореспонденция 
и седалище: 

София 1271, Илиенци, ул. Витошко лале № 12 
тел: +359 2 / 439 24 00; 439 24 01 
факс: +359 2 / 439 24 01; 439 06 55 
e-mail: komos@komos-bg.com 
www.komos-bg.com 

Член на:  Българска Търговско Промишлена Палата 
 Камара на Строителите в България 
 Български Атомен Форум - Булатом 

Сертификати и лицензи:  Регистър на Камара на Строителите в България  
III група строежи от енергийната инфраструктура –  
от I до III категория 
I група – от I до V категория 
IV група – II до III категория 

 Лиценз от Комитета по Енергетика на Република 
България 
 Сертификат за качеството, здравословни и безопасни 
условия на труд и опазване на околната среда – EN ISO 
9001:2008; OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001: 2004 
 Сертификат от Шкода АД за извършване на електро- 
монтани дейности в АЕЦ 

 
Финансови резултати за 
последните години: 
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КОМОС ООД е регистрирано през 1990 г. в гр. София с изцяло частен капитал. 
Основната дейност на фирмата е насочена към повишаване на безопасността в 
сферата на енергетиката, строително-монтажни работи електрическо захранване и 
инсталации. Изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, 
поддръжка на дихателни апарати. 
 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 
    КОМОС ООД работи и се развива в следните направления на дейност: 
 

 Строително-монтажни работи - електрически инсталации, системи за 
автоматично управление за технологическия процес, машинно-
инсталационни дейности, метални конструкции, промишлено строителство и 
ремонт на обществени сгради; 

 Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации – проектиране, 
монтаж, реконструкция, гаранционен и следгаранционен сервиз и 
поддръжка, Проектиране и монтаж на системи SERGI за предотвратяване на 
взрив и пожар в силови трансформатори;  

 Въздушни дихателни апарати - продажба и сервиз на въздушни дихателни 
апарати, дружеството е представител и оторизиран сервиз на Чешката фирма 
„МЕВА” – производител на дихателни апарати „Сатурн” и „Плуто” и на 
Американската компания МСА АУЕР производител на апарати „АУЕР”; 

 Реконструкция и модернизация на силови устройства; 
 Фотоволтаични системи за захранване на улично осветление и 

видеонаблюдение 
 Компютърна дейност – компютърни системи, периферия, мрежи и сервиз; 

 
 Основни принципи в дейността на фирмата са стриктно спазване на всички 
изисквания по качеството на извършваните работи, крайните срокове, пълно 
задоволяване изискванията на нашите партньори (клиенти) и същевременно 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите и 
опазване на околната среда. Фирмата е сертифицирана спрямо изискванията на 
стандарта за контрол на качеството ISO 9001 и стандартите ISO 14001:2004 системи 
за управление по околната среда и OHSAS 18001:2007 системи за управление на 
здравето и безопасността при работа. 
Спазвайки тези принципи КОМОС ООД се стреми да създаде здрави основи за 
дългосрочно сътрудничество със своите партньори и сътрудници. 
  
ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ 
 
   Електрически инсталации и устройства  
КОМОС ООД има високо-квалифицирани 
и опитни специалисти за реализация и 
извършване на работи по електрически 
инсталации и уребди. Фирмата вече е 
инсталирала такова оборудване в АЕЦ 
„Козлодуй”, ТЕЦ „Марица Изток 2”, БТК, 
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ЕПР „Плевен” ВИК Монтана, ЧЕЗ България, E.ON България, Цехове за билкови 
екстракти в гр. Кнежа, училища в община Мизия и община Берковица, Кауфланд 
Враца, МОЛ - Русе и др.  
 
   Изграждане на системи за автоматизация на управлението – дружеството има 
богат опит в инсталирането на уреди за контрол и автоматизация на технологичния 
процес. 
 
   Изграждане и сервиз на пожароизвестителни и пожарогасителни системи с 
различни гасителни агенти с българска, чешка, английска, немска и други 
апаратури. 
 
 Специалистите на КОМОС ООД са проектирали, 
изградили и пуснали в експлатация 
пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации на 
много обекти - АЕЦ „Козлодуй”, ТЕЦ „Марица Изток 
2”, „ВЕЦ Група Родопи”, „ВЕЦ Група РИЛА”, „Мрежи 
Високо Напрежение”, Националната Художествена 

Галерия, Бритиш 
Американ Тобако, 
Националният Исторически Музей, MOODY 
International и др. включително военни селища в 
Русия, финансирани и контролирани от немски 
специалисти. Фирмата извършва гаранционен и 
следгаранционен сервиз на тези инсталации. 
 

 КОМОС е единствената фирма в България специализирана в проектирането и 
изграждането на „Бързодействащи системи за предотвратяване на взрив и пожар на 
силови трансформатори чрез впръскване на азот в трансформатора”, на френската 
фирма SERGI. 
Това е система, която няма аналог в света и се внедрява за първи път в България. 
Такива системи сме изградили в повече 
от 30 обекта между които: 
 ТЕЦ Варна, 
 ВЕЦ Ивайловград, 
 Подстанция „Столник” 
 Подстанция „Бургас” 
 Подстанция „Благоевград” 
 Подстанция „София Запад” 
 Подстанция „София ЮГ” 
 Подстанция „Пловдив” 
 Подстанция „Казичане” 
 Подстанция „Бойчиновци” 
 Подстанция „Русе” 
 Подстанция „Горна Оряховица” 
 Подстанция „Балкан” – гр. Габрово 
 Павец „ОРФЕЙ” 
 ВЕЦ „Девин” 
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    КОМОС ООД има дълъг опит в инсталация, реконструкция и модернизация на 
уреди и системи за контрол, управление и автоматика в АЕЦ „Козлодуй” и други 
енергийни обекти. 
 
  Нова дейност на фирмата е изграждане на Фотосоларно улично осветление. 
 
Соларно улично осветление представлява стълб върху който е монтиран слънчев 

панел. През деня този панел превръща слънчевата 
енергия в електрическа и зарежда акумулатори. Тези 
акумулатори запалват през нощта диодни лампи, които 
осветяват улиците. Чрез програмируеми контролери 
може да бъде регулиран интензитета на светене на 
светодиодния осветител в различните часове на нощта. 
Така живота на акумулатора и светодиодния осветител 
може да бъде удължен допълнително.  
От естетична гледна точка, стълбовете могат да бъдат 
вписани в архитектурата на града. 
 
 
 

 
Фотосоларни осветители сме монтирали в: 
 
- гр. Копривщица 

- с. Долни Окол 

- с. Бели Искър 

Реализирането и експлоатацията на соларна 
система за улично и парково осветление има 
следните предимства пред конвенционалното електрическо улично осветление: 

         10 пъти по-дълъг живот от съвременните енергоспестяващи лампи. 
         Практически БЕЗ разходи за обслужване. 
         Лесна инсталация без свързване с електрическа мрежа. 
         Съвременна технология, с предпазно покритие на всички компоненти. 
         Приемлива инсталационна цена, бързо и лесно настройване. 
         БЕЗ свързване към електрическа компания. 
         БЕЗ подземни канали за окабеляване.  
         БЕЗ разходи за електричество. 
         Лесно обслужване на батериите. 
         25 годишен период на експлоатация. 
         Спестяване на средства за изграждане на захранваща кабелна мрежа и 

автоматика за управление на осветлението. 
         Спестяване на средства за възстановяване на разкопаната инфраструктура. 
         Спестяване на средства за поддръжка на кабелната мрежа.. 
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 Нова област, в която фирмата работи и има опит и авторитет са компютърните 
системи и мрежи. Дружеството извършва асемблиране, доставка, сервиз, 
изграждане на компютърни мрежи. 

Нашите служители са доставяли компютърни системи и са изграждали 
мрежи в Национално Управление по Горите към Министерството на 
 земеделието, редакциите на вестниците „Стандарт” и „7-дни спорт”, Хотел 
„ЕВРОПА”, вестник „Сега”, Списание „ЗА МЕН”, „Франц Велц 
Интернационале Транспорте”, фондация „ФУЛБРАЙТ”, МБАЛ „Света 
София”, както и на много отделни фирми и организации и частни лица. 

 Дружеството е оторизиран партньор на MICROSOFT. 
 
    Сервиз на въздушни дихателни апарати 
 
 Само нашата фирма в България има стенд  за тестване и сервиз на дихателни 
апарати – „Saturn”, „Pluto”. От 2005 година КОМОС е оторизиран сервиз на 
въздушни дихателни апарати „AUER”. Нашите специалисти са обучени в 
централата на AUER в Берлин и в поделението на AUER за Източна Европа във 
Вaршава.  
 Разполагаме също със мобилен компютърен стенд за диагностика на всички 
видове дихателни апарати произвеждани от немската фирма. 
 Сред нашите клиенти са: 

 ЧЕЗ България Разпределение АД 
 Е.ОН България  
 ТЕЦ „Марица Изток 2” 
 ВЕЦ Група Рила 
 ВЕЦ Група Родопи 
 Министерство на Извънредните 

ситуации 
 АЕЦ Козлодуй 
 „Софийска вода” АД 
 Топлофикация София 
 ТЕЦ „Бобов дол” и много други. 

  
ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗВЪРШВАНИТЕ РАБОТИ 
 
    КОМОС ООД има внедрена и действаща система за контрол и управление на 
качеството ISO9001:2008; ISO14001 и ISO18001 
 
    Дейността на КОМОС ООД по гарантиране на качеството се извършва на 
базата на приетите в АЕЦ „Козлодуй” оперативни програми за гарантиране на 
качеството. 
 
    За всички останали дейности на фирмата съществуват конкретни програми за 
гарантиране на качеството, които също са координирани с тези на АЕЦ „Козлодуй” 
и Държавна Агенция за Ядрено Регулиране. 
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СТРУКТУРА НА КОМОС ООД 
 
    КОМОС ООД има пет клона базирани съответно в: 
 София  Козлодуй 
 Плевен 
 Враца 

 Разград 

 
Което гарантира срочно и качествено изпълнение на възложените поръчки. 
    Дружеството разполага с високо квалифициран персонал за осъществяване на 
основните си дейности. 
    КОМОС ООД има на разположение три автовишки, автокран, четири багера, 
товарни и леки автомобили и друга необходима механизация за безпрепятствено 
извършване на обичайните дейности. 
    Дружеството има дългогодишни отношения с голям брой доставчици на 
апаратура и материали, което осигурява навременното обезпечаване на доставките 
за възложените поръчки.  

 


