
Ди Пи Кънстракшън ЕООД 

Строителни решения 
 



Ди Пи Кънстракшън ЕООД е основано 

официално през 2011 година, като зад 

гърба му стои дългогодишен опит в сферата 

на строителството и реконструкцията на 

частни и обществени сгради и съоръжения.  

Дружеството е регистрирано по ЗДДС. 



 Мисията ни е да предоставяме качествени, комплексни      

решения в областта на строителството, с индивидуален  

подход към всеки наш клиент.   

 Стремим се не просто да бъдем в крак с динамично 

развиващия се строителен сегмент в България, а да 

предлагаме първи на нашите клиенти иновативен, модерен 

и професионален подход при реализацията на техните 

проекти.  

 Високите изисквания на нашите клиенти ни мотивират 

всеки път да надскачаме очакванията им. 

 



Ди Пи Кънстракшън ЕООД предоставя следните услуги: 

 професионално консултиране; 

 проектиране; 

 строителство до ключ; 

 пълен инженеринг; 

 интериорни решения; 

 вертикална планировка; 

 геодезическо заснемане; 

 енергийна ефективност; 

 изграждане на системи за отопление, климатизация и вентилация; 

 авторски и технически надзор. 

 



 Ди Пи Кънстракшън е модерно и динамично развиващо се 

дружество, с поглед напред – към световните тенденции и 

достижения в областта; 

 Предлагаме комплексни, иновативни строителни решения – 

превръщаме идеите на нашите клиенти в реалност; 

 Нашият персонал е високо квалифициран и мотивиран. 

Разполагаме с тесни специалисти във всички области на 

строителството. Насърчаваме новаторското мислене; 

 Амбицирани сме да налагаме високо качество в строителното 

инвестиционно проектиране;  

 



 Изпълняваме всяка задача качествено и в поставения срок; 

 Подходът ни на работа спрямо всеки клиент е индивидуален и 

гъвкав – възприемаме работата си „в развитие”, а не като 

„съвкупност от отделни задачи”, като по този начин гарантираме 

висок професионализъм; 

 Коректни сме по отношение на сроковете и начините на 

изпълнение на всеки обект и безкомпромисни по отношение на 

качеството. Лоялни сме към своите клиенти; 

 Отворени сме за нови професионални предизвикателства и 

полета на развитие. 

 



Представяне на избрани обекти 



 

Инвеститор:  

 Метатрон МТ ООД 

Дейност: 

 Монтаж на метална носеща 

конструкция тип “ТУБУСИ“ 

 Обличане на “ ТУБУСИ“ с композитен 

материал ETALBOND 

 



 Монтаж на композитен материал ETALBOND по колони и 

греди;  

 Монтаж на окачен таван тип “CLIP IN” по вестибюли 1 и 2; 

 Монтаж на таван тип HUNTER DUGLAS 300L над перон. 

 



Инвеститор:  

 Метатрон МТ ООД 

Дейност: 

 Обшивка на носещите колони с алуминиев 

композитен материал ETALBOND по перони. 

 



 Цялостен монтаж на окачен таван HUNTER DUGLAS 300L по 

вестибюли 1 и 2. 

 



Инвеститор:  

 Конфедерацията на независимите       

синдикати в България (КНСБ) 

Дейност: 

 Вътрешен интериор 

 Монтаж на окачен таван - тип HUNTER DUGLAS 

 Предстенни обшивки  

 Ремонт на ВиК инсталация 



 Вертикална планировка: 

o Цялостен ремонт на входни стъпала и парапети 

o Ремонт на плочник 

 



Инвеститор:  

 Дума 2008 ЕООД 

Дейност: 

 Вертикална планировка  

 Облицовка на подпорна стена 

 



Инвеститор:  

 Дума 2008 ЕООД 

Дейност: 

 Преустройство на 17 помещения в офиси за служители на 

редакцията; 

 



 Цялостна подмяна електро инсталацията, смяна на настилки и 

облицовки по стени; 

 Нова хидроизолация на покрива; 

 Монтаж на нови климатични и отоплителни системи. 

 



 

Инвеститор:  

 Българо-Американски инвестиционен фонд 

Дейност: 

 Демонтаж на стари настилки, инсталации и 

дограми; 

 Проектиране и изграждане на нова електро, ВиК и 

ОиВ инсталации; 



 Полагане на нови настилки; 

 Възстановяване на стари орнаменти по таван; 

 Цялостно обновяване по интериорен проект. 



Инвеститор:  

 ЕСПО ГРУП ЕООД 

Дейност: 

 Цялостно изграждане на магазина 



Референтни обекти  
 











 

 Адрес: София, жк. Изток, ул. Юрий Гагарин № 27 

 Тел. +359 896 669 085; +359 2 443 96 40 

 E-mail: office@dpconstruction.bg 

 Web: www.dpconstruction.bg 

 Facebook: www.facebook.com/DPConstruction.bg 

 

http://www.facebook.com/DPConstruction.bg

