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   А В Т О Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я 

 

 

1. Представяне на „ТАСИ” ООД. 

  
a. Данни за фирмата 

 

„ТАСИ” ООД 

Адрес: ул. „Стоян Заимов“№39, гр. Долни Дъбник, Област Плевен, Република България 

www.tassy.bg,  

office@tassy.bg 

 

b. Профил на фирмата 

 

 „ТАСИ” ООД е основано през 1995г. Седалището и производствените помещения 

на дружеството се намират в гр. Долни Дъбник.  

 Основния предмет на дейност на „ТАСИ” ООД е в сферата на предпроектното 

пручване, проектирането, доставката на оборудване и материали, изграждането, въвеждането 

в експлоатация и сервизно обслужване на линейни, енергийни и промишлени обект, обекти 

за преработка на петролни продукти, обекти за подготовка на природен газ, когенерации, 

компресорни станции, автомобилни газозарядни станции и др. Дружеството е вписано в 

Централния професионален регистър на строителя с протокол №0167/08.10.2009г.  

 Дружеството е изградило значителен брои промишлени, обществено 

административни и битови обекти, като част от тях са показани в Приложение 1 към 

настоящата автореференция. 

 „ТАСИ” ООД е съосновател и съсобственик на три газоразпределителни дружества 

в рамките на общините Каварна, Долни Дъбник и Кнежа. 

 „ТАСИ” ООД е член на Българска асоциация природен газ и Местен орган на 

Българска стопанска камара на територията на община Долни Дъбник. 

   

 

c. Професионален опит 

Процедури по опазване на околната среда и изработка на устройствени схеми и планове 

За всички свои изпълнени обекти в условията на пълен инженеринг „ТАСИ”ООД 

изработва уведомление за инвестиционно предложение, материали за преценка 

необходимостта от Доклад за оценка въздействието върху околната среда и уведомяване на 

заинтересованата общественост за инвестиционното предложение. 

„ТАСИ” ООД изработва и процедира, в съответствие изискването на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), проекти за подробни устройствени планове – парцелеарни 

планове (ПУП-ПП), планове за регулация и планове за застрояване (ПУП-ПРЗ).   

http://www.tassy.bg/
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„ТАСИ” ООД е изработило схеми за газификация като приложение към подробните 

устройствени планове на градовете Севлиево, Каварна, Генерал Тошево, Кнежа и Долни 

Дъбник и е провело всички процедури по одобряване на устройствените схеми. 

Извършили сме избор на трасета на газопроводи извън населени места, утвърждаването 

им от междуведомствена комисия в съответствие със Закона за опазване на земеделските 

земи и Закона за горите в общините Каварна, Генерал Тошево, Шумен, Кнежа, Долни 

Дъбник Червен бряг, Луковит, София и др. За тези трасета сме провели всички процедури по 

утвърждаване и сервитути през държавни, общински и частни земеделски и горски 

територии. Извършили сме съгласуване на проектната документация с всички 

заинтересовани държавни и общински организации, експлоатационни предприятия и 

заинтересовани лица. 

Преносни газопроводи с максимално работно налягане 5,5 МРа и автоматични 

газорегулаторни станции към тях. 

„ТАСИ” ООД има натрупан професионален опит и изграден капацитет в изграждането 

на газови съоръжения и инсталации с високо налягане. Като ключови обекти могат да се 

посочат: 

- Преносен газопровод с дължина 5 км. и АГРС към Петролна рафинерия „ИНСА 

ОЙЛ”, с.Белозем, Община Раковски, Област Пловдив; 

- Преносен газопровод с дължина 14 км. и АГРС към Оранжерии в гр.Кресна Област 

Благоевград, собственост на „Алт ко”АД гр.София 

- Автоматичната газорегулаторна станция „Българево”, с.Българево, Община Каварна, 

Област Добрич, собственост на ПДНГ АД. 

 

 

 



 

 

 



 

Разпределителни газопроводи и съоръжения към тях. 

Разрастването на дейността на фирмата и натрупания опит позволиха “ТАСИ”-ООД да 

стане съучредител на три газоразпределителни  дружества - в градовете Каварна, Долни 

Дъбник и Кнежа. Фирмата е автор на концепции за цялостна газификация на градовете 

Севлиево, Каварна, Долни Дъбник, Кнежа и Генерал Тошево, приети от съответните 

общински съвети. 

На територията на трите газоразпределителни дружества сме проектирали, изградили и 

въвели в експлоатация 120 000 метра газопроводи, от които повече от 20 000 м. са 

стоманени, а останалите 100 000 м са полиетиленови. Заедно с газопроводите сме изградили 

съоръженията към тях и всички необходими газорегулаторни и замерни пунктове за 

подаване на природен газ към потребителите. 

 На различни места в страната сме проектирали, изградили и въвели в експлоатация още 

около 50 000 м метални и полиетиленови газопроводи, заедно със съоръженията към тях. На 

металните газопроводи сме изградили пасивна и активна електрохимична защита. 



 

 

 

Промишлени и сградни газови инсталации. 

Би било доста трудно да се направи пълен обзор на изпълнените от дружеството обекти.  

Изброените по-долу илюстрират разнообразието на изпълняваните от „ТАСИ” ООД задачи.  

Например в металургията дружеството има дългогодишно сътрудничество с „МОНБАТ” 

АД, „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД гр.Перник, „СОФИЯ МЕД”АД гр.София и Комбината за 

цветни метали в гр.Пловдив.  

В „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД, „ТАСИ” ООД газифицира новата технологична линия 

„ДАНИЕЛИ” и изгради множество локални котелни, инсталации за битово горещо 

водоснабдяване и лъчеви отопления.  

В заводите на Комбината за цветни метали, „ТАСИ” ООД е проектант и изпълнител на 

преустройствата за работа на природен газ на множество технологични инсталации – за 

пържене на ВЕЛЦ-окиси, за леене на сребро, за оловни сплави и др. Пуска и въвеждането в 

експлоатация на всички тези инсталации е осъществен от специалисти на фирмата в 

сътрудничество с технолозите на завода. 

В Оранжерии Кресна, собственост на АЛТ-КО-АД, освен преносен  газопровод с 

дължина 14 км и Автоматична газорегулаторна станция, „ТАСИ” ООД проектира и изгради 

две котелни централи с обща мощност 24 MW, на течно и газово гориво,  вътрешните газови 

инсталации на котелните и когенератор, топлопреносната мрежа  и система за максимално 



използване на топлинната енергия на когенератора, управлявана от автоматизирана 

компютърна система. 

В двете оранжерии около гр.Пазарджик по проекти на „ТАСИ” ООД са реализирани 

когенераторни инсталации за производство на електрическа енергия с мощност около 5 MW 

при максимално използване на остатъчната топлинна енергия. На тези инсталации „ТАСИ” 

ООД изпълни всички газови и топлотехнически съоръжения. 

В оранжериен комплекс гр.Левски, „ТАСИ” ООД проектира и изгради напълно (до 

ключ) когенераторни инсталации за производство на електрическа енергия с мощност 3 MW 

при максимално използване на остатъчната топлинна енергия. 

В петролната рафинерия на „ИНСА ОЙЛ” ООД в с.Белозем „ТАСИ” ООД е изгради  

Котелна централа за промишлена пара, в която са инсталирани два броя котли по 4580kW. 

Освен на природен газ, „ТАСИ” ООД е изградило и въвело в експлоатация и множество 

инсталации на втечнен газ - пропан-бутан – КОДАК ГРАФИК КОМЮНИКЕЙШЪНС в 

гр.София, в Обувната фабрика КОМФОРТ ШУС в с.Ведраре, в Завода на ХАЙПРО в 

гр.Павликени , Хотел „ЦЕНТЪР“ в гр.Априлци. 

Дружеството е изпълнило газификацията на множество асфалтови бази на територията 

на цялата страна. Повечето асфалтови бази са изградени около изграждащите се магистрали и 

пътища и са разположени отдалечено от съществуващи газопроводи. Реализацията на 

газификацията е на базата на транспортиране на компресиран природен газ и включва 

изграждане на бутилкови инстанции и инсталации за декомпресиране на природен газ. 

В условията на пълен инжнеринг, „ТАСИ” ООД газифицира заводите на „АМЕРИКАН 

СТАНДАРТ” в гр.Севлиево, на „МИНЕРАЛИ ИНДУСТРИАЛИ” АД в гр.Севлиево и 

гр.Каспичан, Завода на „Булгартабак” ЕАД в с.Ясен, производствената база на КНАУФ в 

гр.Видин и много други. 

В производствената база на СТИМЕКС – ООД в гр.София, „ТАСИ” ООД изгради 

котелна централа за пара – високо налягане със затворена парокондензна система и 

инсталация за декомпресиране на природен газ. 

Отопление с лъчеви отоплители „ТАСИ” ООД изпълни в различни по характер обекти – 

производствените помещения на „Спарки-Елтос” гр.Ловеч, спортна зала гр.Каварна, Спортна 

зала на Баскетболен клуб „СПАРТАК“-Плевен, Църквата Св.пророк Илия в гр.Долни Дъбник, 

много птицезаводи.   

„ТАСИ” ООД  газифицира сушилни за тютюн в градовете Кнежа, Бяла Слатина и Долни 

Дъбник. 

За периода на съществуването си „ТАСИ” ООД е извършило проектирането и 

цялостното изграждане на повече от 100 котелни централи за производство на пара и топла 

вода и е реконструирало и газифицирало повече от 200 котелни централи с различна 

мощност. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



Компресорни станции за компресиране на природен газ 

През 2007 г. „ТАСИ” навлиза в сектора „използване на компресиран природен газ” с 

изграждане на автомобилна газозарядна станция в гр.Бяла, обл.Русе и инвестиране в 

транспортна техника и контейнери за снабдяване с компресиран газ на отдалечени от 

газопроводите потребители. Понастоящем компресорната станция е с капацитет 4 700 

нормални кубически метра на час и компресира газа от 2,5 МРа до 22,0 МРа. 

Новаторския дух на мениджърския екип позволи да се реализира експеримента, 

природния газ по време на изпитанията на новоизграден сондаж да се компресира и да се 

използва чрез изградената през 2010 г. собствена компресорна станция в с.Девенци, вместо да 

се изгаря в атмосферата. Компресорната станция е с капацитет 4 000 нормални кубически 

метра на час и компресира газа от 2,0 МРа до 22,0 МРа. 

Освен собствените си компресорни станции за природен газ, „ТАСИ” ООД е извършило 

проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на компресорни станции за 

природен газ на: 

«Енемона» АД в гр.Гоце Делчев, обл.Благоевград; 

«Енемона» АД в гр.Симитли, обл.Благоевград (частично-газовите съоръжения); 

«МЕТАМОДУЛ» ООД в гр.Монтана.  

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ”АД в гр.Каварна, обл.Добрич 

 

 



 

 

Отоплителни и вентилационни инсталации. 

„ТАСИ” ООД е извършило проектирането и изграждането на повече от 2 000 

отоплителни инсталации в жилища, обществени сгради и  административни сгради на 

промишлени предприятия.  

Изградени са множество инсталации за отопление на производствени халета чрез топъл 

въздух, подгрят с природен газ или пропан-бутан. 

 



Технологични съоръжения 

„ТАСИ”ООД е проектирало, изработило, монтирало и въвело в експлоатация 

вертикални пещи за подгряване на нефт на три петролни рафинерии и извършва периодични 

капитални ремонти. Дружеството е участвало в изграждането на част от технологичните 

съоръжения на „ИНСА ОЙЛ” гр. Раковски, „Българска петролна рафинерия” – гр. Плевен, 

„Полисан” – гр. Русе, „Рафинерия Плама” – гр. Плевен. 

Проектирани са и изградени пещи за топене и инсталации за разливане на олово в 

производствените бази на „Монбат” АД.  

 

d. ключов персонал, общо служители 56. 

Управител – инж. Анка Петкова 

Отдел Проектиране, предпроектни проучвания и изготвяне на документация – 

Общ брой 15 

Светлозар Димитров, Станислав Петков, Николай Линев, арх.Ина Шекрова, Славян 

Николов, Калин Вешков, Слави Балабанов, Катерина Добрева и др.  

Отдел Търговия и логистика и икономика – Общ брой 8 

Валери Петров, Лъчезар Петров, Славка Вутова, Валентина Вълова и др. 

Отдел Строителство и монтаж и сервизна дейност – Общ брой 32 

Христо Петков, Иван Иванов, Анатолий Яковлев, Венелин Стефанов, Димитър 

Йорданов и електроженисти, машинни и електромонтажници, сервизни работници. 

2. Възможности за съвместно сътрудничество в процеса на проучване, 

проектиране и получаване на разрешителни за инвестиционни намерения. 



 
a. Предпроектни проучвания 

ТАСИ ООД предлага професионални услуги по предварителни, (предпроектни) 

проучвания във връзка предвиждане и изграждане на линейни обекти, енергийни 

инсталации, инсталации за подготовка и първична преработка на нефт и природен газ, 

сондажни площадки. 

b. Процедури по опазване на околната среда 

- Изготвяне на доклади и програми по опазване на околната среда.  

- Подготовка на инвестиционни предложения по Закона за опазване на околната 

среда до компетентните органи.  

- Изготвяне на Екологични оценки, Оценки за въздействието върху околната среда. 

-  Планове за управление на околната среда. 

-  Планове за управление на отпадъци. 

-  Комплексни разрешителни на предприятия и др.  

- Провеждане на процедури по съгласуване с централни и местни органи на 

изпълнителната власт и заинтересовани лица.  

- Провеждане на обществени обсъждания.  

- Провеждане на процедури по одобряване от компетентния орган. 

c. Изработка на Устройствени схеми и планове 

ТАСИ ООД предлага професионални услуги по изработване и съгласуване с държавни, 

общински органи и заинтересовани лица на проекти за устройствени схеми и планове. 

Услугите включват:  

- избор на площадки и трасета на инфраструктурни и линейни обекти; 

- провеждане на процедури по право на преминаване през земеделски и горски 

територии;  

- съгласуване на проектната документация със централни и местни органи на 

изпълнителната власт и заинтересовани лица;  

- провеждане на процедура по одобряване на устройствената схема/план. 

d. Процедури по промяна предназначението на земеделски и горски територии 

Изготвяне на документация и провеждане на процедури в Министерство на 

земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите по промяна предназначението на 

земеделски и горски територии. 

e. Дейности по придобиване на земи и вещни права (сервитути, право на строеж) 

ТАСИ ООД предлага услуги по провеждане на процедури за придобиване на вещни 

права от собственици на засегнати недвижими имоти, включващи: 

- Провеждане на преговори с частни собственици, набавяне на документи и 

сключване на нотариално заверени договори.  

- Провеждане на процедури по придобиване на вещни права върху недвижими имоти 

държавна и общинска собственост. 

f. Изготвяне на Идейни, Технически и Работни проекти. 

ТАСИ ООД предлага изготвяне, съгласуване и процедиране на проектна документация 

необходима за получаване на разрешение за строеж на линейни обекти, енергийни 

инсталации, инсталации за подготовка и първична преработка на природен газ, сондажни 

площадки и др. 

g. Изготвяне на Комплексни разрешителни по ЗООС. 

ТАСИ ООД предлага изготвяне на документация необходима за получаване на 

Комплексни разрешителни от Изпълнителна агенция по опазване на околната среда. 

Съгласуване с компетентните централни и мести органи и заинтересовани лица. Провеждане 

на процедура по одобряване.  



h. Координация на дейности свързани с централни и местни органи и 

заинтересовани лица 

ТАСИ ООД предлага: 

- изготвяне на стратегии за действие и сътрудничество с централни и местни органи и 

заинтересовани лица;  

- координация по провеждане на процедури в Министерство на икономиката и 

енергетиката;  

- Министерство на земеделието, Министерство на околната среда, областни и 

общински администрации;  

- подпомагане в дейностите по съвместна работа неправителствени организации и 

граждани. 

 

3. Възможност за сътрудничество в процеса строителство и 

експлоатация на добивани съоръжения, инсталации за подготовка на 

природен газ и линейни обекти за пренос и разпределение. 

 
a. Доставка на материали и оборудване 

ТАСИ ООД предлага доставка на котли, горивни уредби, генератори на топъл въздух, 

компресори за компресиране на природен газ, машини и съоръжения за газификация, 

отопление и вентилация, тръби, фасонни части, присъединителни елементи, оборудване за 

измерване и регулиране на разход природен газ, оборудване за защита от превишаване на 

налягането. 

b. Монтаж и настройка на съоръжения и инсталации 

ТАСИ ООД предлага: 

- цялостна услуга по организирането и изпълнението на дейности по строителство, 

монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на линейни обекти, енергийни инсталации, 

инсталации за подготовка и първична преработка на природен газ и др.  

- разработване и внедряване на системи за управление и контрол на процеси, 

комуникационни системи и системи за обработка на данни. 

c. Въвеждане в експлоатация и лицензиране 

ТАСИ ООД предлага: 

- Подготовка на документация и провеждане на процедури по въвеждане в 

експлоатация на строежи.  

- Подготовка на документация и провеждане на процедури по лицензиране, в това 

число Агенция митници, ДКЕВР и др. 

d.  Сервизна поддръжка 

ТАСИ ООД предлага: 

- Гаранционна и следгаранционна поддръжка на линейни обекти, енергийни 

инсталации, инсталации за подготовка и първична преработка на природен газ и др.  

- Денонощни аварийни екипи. 

e. Търговия с природен газ и съпътстващи продукти 

ТАСИ ООД предлага дейности по дистрибутиране на CNG до крайни клиенти и 

търговия със съпътстващи продукти. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Списък с изпълнени от „ТАСИ” ООД обекти. 

2. Копия на референции за добро изпълнение. 

3. Копия на сертификати за въведени от „ТАСИ” ООД системи за управление на 

качеството, на удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на 



строителя и удостоверение по чл.36, ал.6 от Закона за техническите изисквания към 

продуктите 

 

 

 

      УПРАВИТЕЛ: 

 

       /инж.Анка Петкова/ 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

СПИСЪК 

 

С ИЗПЪЛНЕНИ ОТ „ТАСИ” ООД ОБЕКТИ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

 

КОПИЯ 

 

 

НА РЕФЕРЕНЦИИ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

КОПИЯ 

 

НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ВЪВЕДЕНИ ОТ „ТАСИ” ООД 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. 

 

НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ЦЕНТРАЛНИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ 

 

 

НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.36, АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ 

 


