
Company profile

Avis Engineering Ltd.

Electrification of transport

Фирмена презентация

Авис Инженеринг ЕООД

Електрификация на транспорта

Bulgaria, 4006 Plovdiv
4 Udrou Uilsan street, second floor 

tel. / fax +359 32 620 125
Email:  info@avis-eng.eu

България, 4006  Пловдив
ул. Удроу Уилсън 4, етаж втори
тел./ факс +359 32 620 125
Е-поща: info@avis-eng.eu

www.avis-eng.eu



Avis Engineering Ltd is a private Bulgarian company. It
was  established  in  1996  in  Plovdiv.  Our  major
activities  are  connected  with  construction,
reconstruction  and  modernization  of  electric  power
networks  and  equipment  for  any  kind  of  electrical
transport - railway, mining, metro, tram and trolley bus
transport.

The company cooperates with specialists and workers
who have the necessary qualifications and many years
of  experience  to  enable  the  company  to  offer  its
customers high quality and secure partnership.

For  its  activities  the  company  has  at  its  disposal
various specialized building machinery and equipment.

We want to continue to develop our company and we
are  looking  opportunities  for  the  continuous
improvement of our activities to meet our clients and
partners needs.

Авис Инженеринг ЕООД е частно дружество, основано през
1996  година  в  град  Пловдив.  Наша  основна  дейност  е
изграждането,  реконструкцията  и  модернизацията  на
захранващи  мрежи  и  съоръжения  за  всякакъв  вид
електротранспорт  –  железопътен,  трамваен,  тролейбусен,
минен и метро-транспорт. 

Във  фирмата  си  сътрудничат  специалисти  и  работници,
които  притежават  необходимата  квалификация  и
дългогодишен опит, за да може компанията да предложи на
своите клиенти високо качество и сигурно партньорство.

Разполагаме  с  голям  брой  специализирана  строителна
механизация,  необходима  за  реализацията  на  проекти  в
областта на електротранспорта.

Ние  желаем  да  продължим  да  се  развиваме,  за  това
непрестанно подобряваме и разширяваме нашата дейност и
се  стремим максимално да  удовлетворим изискванията  на
нашите клиенти и партньори.
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Avis  Engineering  Ltd.  has  participated  in  many
projects for building of transport infrastructure, which
includes the following activities:

In the field of railway building:

 construction  and  reconstruction  of  overhead
lines;

 electrification  and  centralization  of  railway
trucks;

 construction  of  automatic  and  electronic
systems in control of railway transport;

 security installations;
 installation  of  optic  telecommunication  mobile

net .

In the field of public electrical transport:

 construction  and  reconstruction  of  trolley-  bus
and tram overhead lines;

 construction of power supply .

In the field of metro transport:

  railway  track  and  electric  contact  line  for
platforms;

 radio wiring installation, telecommunications and
video surveillance;

In the field of mining transport:

 construction and reconstruction of  contact lines;
 security installations;
 radio wiring and telephoning installation;
 heating of switches .

In 2021, in its quest to develop and create value,
both  for  customers  and  society  as  a  whole,  the
company  Avis  Engineering  Ltd.  expanded  its
activities by organizing and certifying a production
structure for the manufacture of structural elements
and components of metal construction.

All technological processes for implementation and
control  of  the  types  of  work  are  provided,
guaranteeing  the  constancy  of  the  operational
indicators  in  the  production  of  bearing  steel  and
aluminum structures.

Avis  Engineering  Ltd.  has  concentrated  its
production in the implementation of:
•  structural  elements  and  components  of  metal

Авис Инженеринг ЕООД участва в проекти по изграждането на
транспортна инфраструктура в цялата страна, което включва
следните направления и дейности:

в областта на железопътното строителство:

 изграждане и реконструкция на контактни мрежи;
 изграждане на маршрутно-релейни централизации;
 изграждане  на  автоматизирани  и  електронизирани

системи в управлението на железопътния транспорт;
 изграждане на осигурителни инсталации;
 инсталиране  на  оптична  телекомуникационна  преносна

мрежа.

в областта на градския електротранспорт:

 изграждане и реконструкция на тролейбусна и трамвайна
контактна мрежа;

 изграждане на захранващи съоръжения.

в областта на метро - транспорта:

 полагане  на  контактна  релса  за  ел.  захранване  на
коловози;

 изграждане  на  инсталации  за  радиовръзка,
телекомуникации и видеонаблюдение.

в областта на минния транспорт: 

 изграждане и реконструкция на контактни мрежи;
 изграждане на осигурителни инсталации;
 инсталиране на радиоозвучаване и телефонизация;
 отопление на стрелки.

През  2021  г.  в  стремежа  си  за  развитие  и  създаване  на
стойност,  както  за  клиентите,  така  и  за  обществото  като
цяло,  фирма Авис Инженеринг ЕООД разшири дейностите
си  с  организиране  и  сертифициране  на  производствена
структура  за  изработване  на  конструктивни  елементи  и
компоненти от метална конструкция.

Осигурени са всички технологични процеси за изпълнение и
контрол  на  видовете  работи  гарантиращи  постоянство  на
експлоатационните показатели при изработката на носещи
стоманени и алуминиеви конструкции.

Фирма  Авис  Инженеринг  ЕООД  е  съсредоточила  произ-
водството си в изпълнение на:
•  конструктивни  елементи  и  компоненти  от  метална
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construction of the railway. cаtenary, including:
   − fastenings for cantilevers;
   − fastenings for upper and lower fixing ropes;
   − fasteners for surge arrestors;
   − fasteners for disconnectors;
   − groundings;
   − protection from birds and from climbing persons
to poles;
   − fastening units;
• anchor blocks / devices for foundations of poles;
• reinforcement packages.

The relations of Avis Engineering Ltd. with bulgarian
and  foreign  investors  are  characterized  by
correctness  and  excellent  coordination.  The
projects  performed by us,  as  well  as the created
production  structure,  meet  current  standards  and
regulations, and are a guarantee for meeting high
requirements from customers and partners.

конструкция на ж.п. контактна мрежа, включващи:
   − закрепвания за конзоли;
   − закрепвания за горно и долно фиксиращи въжета;
   − закрепвания за вентилни отводители;
   − закрепвания за разединители;
   − заземления;
   − защити от птици и от качване на лица към стълбове;
   − възли за закрепвания;
• анкерни блокове/устройства за фундаменти на стълбове;
• арматурни пакети.

Взаимоотношенията  на  фирма  Авис  Инженеринг  ЕООД  с
български и чужди инвеститори се отличават с коректност и
отлична координация. Изпълнените от  нас обекти, както и
създадената  производствена  структура,  отговарят  на
действащи стандарти и нормативи, и са гаранция за отговор
на високи изисквания от клиенти и партньори.
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Specialized rail machines 

Description: 
Rail machines for installation and
maintenance of rail overhead line,
as  well  as  contiguous
infrastructure  of  iron  track  and
overhead lines - permanently fixed
on iron track 

Model:
ADM

Специализирани
железопътни машини
Описание: 
Монтажни  машини  за  изграждане  и
поддръжка  на  железопътна  контактна
мрежа,  както  и  прилежащата
инфраструктура  към  железния  път  и
контактната мрежа - трайно установена
върху железен път. 

Модел: 
Автомотриса  АДМ  (Автомотриса
дизелова монтажна)

Rail-road specialized
machines
Description: 
Rail-road specialized machines for
installation  and  reconstruction  of
overhead line for tram, trolley bus
and railway.

Models:
Mercedes Benz - Atego 1523
Mercedes Benz 1414
Mercedes Benz 1113

Двупътни специализирани
машини
Описание: 
Двупътни  специализирани  машини  за
монтаж  и  поддръжка  на  трамвайна,
тролейбусна и железопътна контактна
мрежа.

Модел: 
Мерцедес Бенц – Атего 1523
Мерцедес Бенц 1414
Мерцедес Бенц 1113
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Rail-road excavators
Description: 
Rail-road excavator

Models:

ATLAS 1604

Equipment :
Small  and  big  excavator  shovel,
pneumatic  hammer,  used
equipment for foundation works –
type Shnek

Двупътни Багери
Описание: 
Двупътен багер 

Модел: 
АТЛАС 1604

Оборудване:
Малка  и  голяма  кофа  за  багер,
пневматичен  чук,  земекопно
устройство–тип шнек.

Excavators
Description: 
The  Excavators  are  used  for
carrying out construction work as
of roadway, and the rough terrain.

Models:
JCB 3CX
JCB Mini 8018

Багери
Описание: 
Багерите се използват за извършване
на строително-монтажни работи, както
от  пътно  платно,  така  и  от  пресечен
терен.

Модели:
JCB 3CX
JCB Mini 8018

Rotary telescopic loaders

Description: 
Rotary  Telescopic  loader  is
extremely  flexible  and  versatile
machine  with  a  wide  range  of
applications  in  construction  and
assembly works in the building of
catenary systems.

Model: 
Merlo 45.19

Телескопични ротационни
товарачи
Описание: 
Телескопичният ротационен товарач е
изключително  гъвкава  и
многофункционална машина с широка
гама  на  приложение  при  строително-
монтажните работи при изграждане на
контактни мрежи.

Модел: 
Меrlo 45.19
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Machines  for  transporting  and
laying of concrete mixtures
Description: 
Machines  for  transportation  and
application  of  concrete  mixtures,
which help in the work related to
the  installation  of  poles  and
foundations  for  the  contact
network. 

Models: 
Mercedes  Benz  3244  Aktros,
Concrete mixer
Trolley with Concrete  Mixer  BSH
051
Wagon with Concrete Mixer BSH
051
Buckets for concrete

Машини за транспорт и
полагане на бетонни смеси

Описание: 
Машини  за  транспорт  и  полагане  на
бетонни  смеси,  които  спомагат  при
работите,  свързани  с  монтажа  на
стълбове  и  фундаменти  за  контактна
мрежа. 

Модели: 
Мeрцедес  Бенц  3244  Актрос,
Бетоносмесител 
Вагонетка с Бетоносмесител BSH 051
Вагон с Бетоносмесител BSH 051
Kюбели за бетон

Тrucks
Description: 
Trucks - on boards and dumpers
are used in construction works

Мodels:
2531  Mercedes  Actros  platform
truck with a crane
M  1117  on-board  dumper  with
crane
M 811 on-board dump truck with
double cab
M 812 on-board dump truck with
double cab
Mercedes  Sprinter  313  on-board
8153 Man wagon

Камиони
Описание:
Kамиони  -  бордови  и  самосвали  се
използват  при  строително-монтажните
работи.

Модели: 
Мерцедес  Актрос  2531  бордови  с
кранова уредба 
М  1117  бордови  самосвал  с  кранова
уредба 
М  811  бордови  самосвал  с  двойна
кабина 
М  812  бордови  самосвал  с  двойна
кабина
Мерцедес Sprinter 313 бордови
Ман 8153 фургон 

Wagons
Description: 
Wagons for constructing of railway
overhead  lines,  as  well  as  the
contiguous  infrastructure  to  track
and overhead lines - permanently
fixed on track.

Model:
Two-axis unfolding wagon – Ua
Four-axis platform loading wagon
with side shutters type RES

Вагони
Описание: 
Вагони за изграждане на железопътна
контактна мрежа, както и прилежащата
инфраструктура  към  железният  път  и
контактната мрежа - трайно установени
върху железен път.

Модел:
Двуосен разкатъчен вагон - Уа
Вагон товарен платформен четириосен
със странични капаци тип RES
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Trolleys
Description: 
The trolleys  are  reassigned  to
work  on  the  infrastructure  of
NRIC.  They  are permanently  set
at the track and have a distance
between the rail-track 1435 mm. 

Models:

Trolley type board dumper 
Platforms without boards 
Hand trolley
Trolleys type Mamatej

Вагонeтки
Описание: 
Вагонетките са преназначен за работи
по инфраструктурата на НК ЖИ. Те са
трайно установени на железния път и
имат  междурелсово  разстояние  1435
мм.

Модели:

Вагонетка тип бордови самосвал
Платформи без бордове
Ръчна вагонетка
Вагонетки тип Маматей

Trailers
Description: 
Trailer for transport and unfold of
cable  drums.  Trailer  is  equipped
with an air brake system. 

Model:
Fetter

Ремаркета
Описание: 
Ремарке  с  хидравлична  система  за
транспорт  и  развиване  на  кабелни
барабани. 

Модел:
Фетер 

Mobile air-compressors 

Description: 
Compressor  is  suitable  for
everyday use and high load

Model: 
Mannesmann Demag SC 40 DS-2

Мобилни въздушни
компресори
Описание: 
Компресорът  е  подходящ  за
всекидневна  употреба  и  високо
натоварване.

Модел:
Манесман – Демаг SC 40 DS-2
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Object:
"Electrification of railway track Dupnitsa – Kulata"

Client:
NRIC

The chief executive:
Glavbоlgarstroy PLC - SPJS

Subcontractor:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Електрификация на железопътна
линия Дупница – Кулата”

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител:
Главболгарстрой АД - СПЖС

Подизпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Railway tracks for complete  stock
from "Railway Post 3 to “TPP 2 -
Estakadi” railway station – mine
Trayanovo-north "

Client:
Mini Maritsa Iztok Ltd. - Radnevo
town

The chief executive:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Железопътни коловози за пълни 
състави от „Железопътен Пост 3” до
гара „ТЕЦ 2 – Естакади” – рудник
Траяново-север ”

Инвеститор:
Мини Марица Изток ЕАД – гр.
Раднево

Главен изпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Mechanical renewal of railway track in
section Strupets – Roman"

Client:
NRIC

The chief executive:
ZS Brno – Filial JSC 

Subcontractor: 
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Механизирано подновяване на
железния път в отсечката Струпец-Роман”

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител:
ЖС БЪРНО АД – Клон

Подизпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД
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Object:
"Renovation and electrification of  railway  track-  Voluyak –
Kalotina – West Border"

Client:
NRIC

The chief executive:
Transstroy Varna PLC

Subcontractor: 
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Подновяване  и  електрификация  на  ж.п.  линия  Волуяк  –
Калотина (запад) – Сръбска граница”

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител:
Трансстрой – Варна АД

Подизпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Restoration of a railway line to a gypsum storage facility at
the Maritsa Iztok 3 Power Plant"

Client:
Еnel Maritsa Iztok

The chief executive:
Boneti Ltd.

Subcontractor: 
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Възстановяване на железопътна линия до склад за гипс в
електроцентрала „Марица Изток 3”

Инвеститор:
Енел Марица Изток

Главен изпълнител:
БОНЕТИ ООД

Подизпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Repair works of railway and road lines along Shipchenski
prohod Blvd – part overhead lines"

Client:
The capital city municipality 

The chief executive:
OHL ZS PLC – Branch

Subcontractor: 
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Ремонт на релсов път и пътни платна на ул. „Шипченски
проход” – част „Контактна мрежа”

Инвеститор:
Столична община

Главен изпълнител:
ОХЛ ЖС АД – клон 

Подизпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Railway track and electric contact line –depot Obelya"

Client:
Metropoliten PLC

The chief executive:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Железен път и контактна релса с ел. захранване в депо
„Обеля”

Инвеститор:
Метрополитен ЕАД

Главен изпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД
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Object:
"Restoration of trolley bus overhead lines – along A.Saharov
Blvd "

Client:
Metropolitan PLC

The chief executive:
Trace –Sofia PLC

Subcontractor: 
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Възстановяване  на  тролейбусна  контактна  мрежа –  бул.
„Андрей Сахаров”

Инвеститор:
Метрополитен ЕАД

Главен изпълнител:
Трейс София ЕАД

Подизпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Repair  of  cables  from  TIS  “Medical  Academy"  to  "Ruski
Pametnik – “Skobelev" in the part  "Cable network – direct
current cables 600 V" 

The chief executive:
Metropolitan  Electric  Transport  PLC,  subdevision
Transenergo and RP

Subcontractor:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Ремонт  на  кабели  от  ТИС  „Медицинска  Академия”  до
„Руски Паметник”  –  „Скобелев”  –  част  „Кабелна мрежа –
правотокови кабели 600 V” 

Главен изпълнител:
Столичен Електротранспорт ЕАД, поделение Трансенерго и
РП

Подизпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Reconstruction  and  renovation  of  trolley  bus  overhead
lines"

Client:
Haskovo municipality

The chief executive:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Ремонт и преустройство на тролейбусна контактна мрежа”

Инвеститор:
Община Хасково

Главен изпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Emergency recovery trolley overhead lines"

Client:
Trolley transport Ltd. 

The chief executive:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Аварийно  възстановяване  на  тролейбусна  контактна
мрежа”

Възложител:
Тролейбусен транспорт ЕООД

Главен изпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

          www.avis-eng.eu page / стр. 12



Object:
"Medium-residential  building  with  shops  for  industrial
products, underground and aboveground garages – Plovdiv,
6 Кonstantin Gerov"

Client:
BG Stroy Consult Ltd. 

The chief executive:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Жилищна  сграда  с  магазини  за  промишлени  стоки,
подземни и надземни гаражи – гр. Пловдив ул. Константин
Геров № 6”

Инвеститор:
БГ Строй Консулт ООД

Главен изпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Reconstruction of trolley bus overhead lines along Istochen
Blvd-Plovdiv"

Client:
Plovdiv municipality 

The chief executive:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Реконструкция  на  тролейбусна  контактна  мрежа  на  бул.
„Източен” – гр. Пловдив”

Инвеститор:
Община Пловдив

Главен изпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Traction  substation  Aldomirovci  –  optical  cable  Sofia  –
Dragoman "

Client:
NRIC

The chief executive:
Simens Ltd

Subcontractor: 
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Тягова подстанция „Алдомировци” – оптичен кабел София
– Драгоман”

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител:
Сименс ЕООД

Подизпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Repair  of  overhead  lines  with  substitution  of  pole  lines,
affecting 3 garage tracks for EMB № 1,2,3 to repair hall for
EMB rejoin Sofia engine depot"

Client:
NRIC

The chief executive:
Trans El Engineering – PM Et

Subcontractor:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Ремонт  на  контактна  мрежа  с  подмяна  на  стълбовни
линии, засягащи 3 броя гаражни коловози за ЕМВ № 1,2,3
до  ремонтно  хале  за  ЕВМ  в  район  София  локомотивно
депо”

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител:
Транс Ел Инженеринг - РМ ЕТ

Подизпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД
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Object:
"Metropolitan – Sofia – First Sibway Radius – from Subway 7
to Subway 13"

Client:
Metropolitan PLC

The chief executive:
ITA – TRADE Ltd.

Subcontractor: 
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Метрополитен  –  София,  Първи  Метрорадиус  –  от
Метростанция 7 до Метростанция 13”

Инвеститор:
Метрополитен ЕАД 

Главен изпълнител:
ИТА – ТРЕЙД ООД

Подизпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Repair works of railway and road lines along Hristo Botev
Blvd. and Al.Stamboliiski Blvd – part overhead lines"

Client:
The capital city municipality 

The chief executive:
SK-13 Transstroy PLC

Subcontractor: 
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Ремонт  на  релсов  път  и  пътни  платна  на  бул  „Христо
Ботев” и бул. „Ал. Стамболийски” – част „Контактна мрежа”

Инвеститор:
Столична община

Главен изпълнител:
СК-13 Трансстрой АД

Подизпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Subway Sofia – I Microdiameter. Overhead lines" 

Client:
Metropoliten PLC 

The chief executive:
Repair Reconstruction Enterprise Koehne PLC 

Subcontractor: 
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Метро София – I Метродиаметър. Контактна релса”

Инвеститор:
Метрополитен ЕАД

Главен изпълнител:
Ремонтно възстановително предприятие Кьоне АД 

Подизпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Cash  center  and  KTP  UPI  XI  1247,  section  14-A,  NPZ
"KARO" – Sofia"

Client:
Strabag PLC

The chief executive: 
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Касов център и КТП в УПИ XI 1247, кв. 14-А, НПЗ „КЪРО” –
гр. София ”

Инвеститор:
Щрабаг ЕАД

Главен изпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД 
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Object:
"Repair tunnel № 3 third-rail main-line - research, design and
construction Part: Catenary"

Client:
NRIC

The chief executive:
Repair Reconstruction Enterprise Koehne PLC

Subcontractor: 
Avis Engineering Ltd.

Oбект:
„Основен  ремонт  на  тунел  №  3  по  трета  главна
железопътна линия –проучване, проектиране и изграждане
Част: Контактна мрежа”

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител:
Ремонтно възстановително предприятие Кьоне АД

Подизпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
Project  "Reconstruction  and  electrification  of  railway
Svilengrad - Turkish border " 

Client:
NRIC

The chief executive: 
OHL ZS AD - Czech Republic

Subcontractor:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Проект  „Реконструкция  и  електрификация  на  ж.п.  линия
Свиленград - Турска граница” 

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител: 
ОХЛ ЖС АД - Р. Чехия

Подизпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Rehabilitation of railway infrastructure along sections of the
railway line Plovdiv – Burgas" Part Catenary on Rоad 1 in
section between stations Mihaylovo - Kaloyanovets with a
total length of 7.988 km

Client:
NRIC

The chief executive: 
Trace - Sofia AD

Subcontractor:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Рехабилитация  на  железопътната  инфраструктура  по
участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас” Част
Контактна  мрежа  по  Път  1  в  междугарието  Михайлово  -
Калояновец с обща дължина 7,988 км

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител:
Трейс - София АД

Подизпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД
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Object:
"Dismantling of sections of  dysfunctional  overhead contact
line (OCL) of trolley transport - Plovdiv city"

Client:
Plovdiv Municipality

The chief executive:
Avis Engineering Ltd.

Обект: 
„Демонтаж на участъци от  нефункциониращата въздушна
контактна  мрежа  (ВКМ)  на  тролейбусен  транспорт  -  гр.
Пловдив”

Инвеститор:
Община Пловдив

Главен изпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Rehabilitation of the railway infrastructure on the sections of
the railway line Plovdiv - Bourgas", LOT 2 - 

Client:
NRIC

The chief executive:
Trace - Sofia AD

Subcontractor:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Рехабилитация  на  железопътната  инфраструктура  по
участъците  на  железопътната  линия  Пловдив  –  Бургас”,
LOT 2

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител:
Трейс - София АД

Подизпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Rehabilitation of the railway infrastructure on the sections of
the railway line Plovdiv - Bourgas", LOT 3 - 

Client:
NRIC

The chief executive:
Trace - Sofia AD

Subcontractor:
Avis Engineering Ltd.

Обект: 
„Рехабилитация  на  железопътната  инфраструктура  по
участъците  на  железопътната  линия  Пловдив  –  Бургас”,
LOT 3

Инвеститор:
НК „ЖИ”

Главен изпълнител:
Трейс - София АД

Подизпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД
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Object:
"Major repair of the track and traffic ways on Krakra Str. in
the section from Dondukov Blvd. to Yanko Sakazov Blvd."

Client:
Sofia Municipality

The chief executive:
Trace - Sofia EAD

Subcontractor:
Avis Engineering Ltd.

Обект: 
„Oсновен  ремонт  на  релсов  път  и  пътни  платна  на  ул.
„Kракра  в  участъка  от  бул.  „Дондуков”  до  бул.  „Янко
Сакъзов”

Инвеститор:
Столична Община

Главен изпълнител:
Трейс - София EАД

Подизпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Reconstruction  of  tramway  track,  roadways  and  contact-
cable  network"  Knyaz  Al.  Dondukov  "Blvd.  in  the  section
from "Krakra" Street to "Mladejki Teatar"

Client:
Sofia Municipality

The chief executive:
Trace - Sofia EAD

Subcontractor:
Avis Engineering Ltd.

Обект: 
„Реконструкция  на трамваен  релсов  път,  пътни платна  и
контактно-кабелна  мрежа  бул.  „Княз  Ал.  Дондуков”  в
участъка от ул. „Кракра” до „Младежки театър”

Инвеститор:
Столична Община

Главен изпълнител:
Трейс - София EАД

Подизпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Rehabilitation  of  the  contact  network  in  Section  №  810
Belozem  Railway  Station"  of  Lot  1:  "Rehabilitation  of
Skutare-Orizovo  railway  section"  on  PROJECT:
"Rehabilitation  of  railway  infrastructure  on the railway line
Plovdiv-Bourgas - Phase 2"

Client:
NRIC

The chief executive:
Trace - Sofia EAD

Subcontractor:
Avis Engineering Ltd.

Обект: 
„Рехабилитация на контактната мрежа в УЧАСТЪК № 810
ЖП  Гара  Белозем“  от  Обособена  позиция  1:
„Рехабилитация на железопътен участък Скутаре-Оризово“
по  ПРОЕКТ:  „Рехабилитация  на  железопътната
инфраструктура по жп линията Пловдив-Бургас- Фаза 2”

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител:
Трейс - София EАД

Подизпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД
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Object:
"Modernization of the railway section Septemvri- Pazardzhik"

Client:
NRIC

The chief executive:
Swietelsky - Baugesselschaft m.b.H 

Subcontractor:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Mодернизация  на  железопътната  линия  Септември-
Пазарджик”

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител:
Свителски - Баугезелшафт м.б.Х

Подизпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Restoration  of  the  design  speed  in  the  Rеbrovo  Svoge
span, road 2 from km 24+589 to km 32+ 573 with a length of
7 984 m"

Client:
NRIC

The chief executive:
GP Group AD

Subcontractor:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Възстановяване  на  проектната  скорост  в  междугарието
Реброво -  Своге,  път № 2 от  км 24+589 до км 32+573  с
дължина 7 984 м”

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител: 
Джи Пи Груп АД

Подизпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Reorganization  of  the  contact  network  Dolno  Tserovene
Closed Station"

Client:
NRIC

The chief executive:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Преустройство  на  контактната  мрежа  на  закрита  гара
Долно Церовене”

Инвеститор:
НК „ЖИ”

Главен изпълнител:
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Reorganization  of  the  contact  network  Makresh  Closed
Station"

Client:
NRIC

The chief executive:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Преустройство  на  контактната  мрежа  на  закрита  гара
Макреш”

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД

          www.avis-eng.eu page / стр. 18



Object:
"Reconstruction  of  the  catenary  at  the  closed  station
Bunovo"

Client:
NRIC

The chief executive:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Преустройство  на  контактната  мрежа  на  закрита  гара
Буново”

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Reconstruction  of  the  catenary  at  the  closed  station
Gabarevo"

Client:
NRIC

The chief executive:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Преустройство  на  контактната  мрежа  на  закрита  гара
Габарево”

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД

Object:
"Replacement of inclined and off-gauge reinforced concrete
poles in the section Dimovo - Oreshets"

Client:
NRIC

The chief executive:
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Подмяна  на  наклонени  и  негабаритни  железобетонови
стълбове в участъка Димово - Орешец”

Инвеститор:
НКЖИ

Главен изпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД
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Object:
"Sofia  Subway  Expansion  Project:  Third  Metro  -
Botevgradsko Shose Depot - Vladimir Vazov Blvd. - Central
City - Ovcha Kupel, First Stage"

Client:
Metropoliten PLC

The chief executive:
Trace-Sofia PLC

Subcontractor: 
Avis Engineering Ltd.

Обект:
„Проект  за  разширение  на  метрото  в  София:  Трета
метролиния - депо “Ботевградско шосе” – бул. „Владимир
Вазов” – Централна градска част – жк „Овча купел”, Първи
етап”

Инвеститор:
Mетрополитен ЕАД

Главен изпълнител: 
Трейс - София ЕАД

Подизпълнител: 
Авис Инженеринг ЕООД
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