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ПРЕДСТАВЯНЕ  НА  АРХЦЕНТЪР-  А  ЕООД  

BAUZENTRUM е лидер на строителния пазар 

 

“Ако трябва да опиша с една дума нашата компания Архцентър- А, 

(Bauzentrum) тази дума би била “оригинален”, в истинския смисъл на 

думата. Както в бизнеса, така и в ежедневието това е най- 

същественото качество, с което ние бихме желали да ни описват 

нашите колеги и партньори, конкуренти и приятели. Ние никога не 

ще забравим или подценим нравствените ценности, които ни 

направиха силни и конкурентноспособни. За всичко в бизнеса можем 

да преговаряме, но не и за качеството. За нас думи  като истиност и 

почтеност не са просто думи, а основи, така както тухлите и бетона са 

основи на нашите сгради.  

Ние имаме силна вяра в човечеството като цяло, в неговия талант, 

умение и сила. Изграждайки различни обекти, ние се стремим да 

постигнем хармония във взаимоотношенията си с хората, 

съдружничество за цял  живот, породено от доверие и уважение. Ето в 

това се състои философията на нашият бизнес. Важно е това, което 

правиш, а не това, което казваш.Има неща, които е прието да ги 

виждаш всеки път. Например добрия дизайн. 

      Живейте красиво” 

                                             Управител: 
           
               

Арх. Тодор Абаджиев 
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“Бих могъл да кажа, че е заложено           “Политиката, която следваме   

 в същността на нашата фирма да             е базирана на ефективност.   

създава истински, изградени                      Вниманието ни е фокусирано  

изцяло на доверие и уважение                   изцяло върху работата, като 

взаимоотношения. Ние се стараем           неразрина част от нашия екип  

да използваме максимално                          са самите клиенти. Слабостта 

времето необходимо ни, за да                     на рационалното трябва да  

разберем от какво точно се                          бъде преодоляна със силата 

нуждаят нашите клиенти и правим          на интуитивното.” 

всичко необходимо за доброто на всички...”      

 

Генерален мениджър:                                           Директор:   

 

            Йоаким Каламарис, MSE, MIQA                                     Хрони Абаджиев 

 

                        

 

                     

Често отбелязват професионалното 

ни отношение и желание да постигнем 

съвършенство. Лично удовлетворение 

 изпълва мен и моите колеги, когато 

съумеем да  изпълним и дори надминем 

очакванията на нашите клиенти. 

 

 Главен инженер:               

                           

Инж. Никoлай Гълъбов 
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1. Основна дейност:  
 
• Проектиране дизайн, офис обзавеждане; 

• Строително- монтажни работи, инженеринг и строителни системи; 

• Търговия на едро и дребно със строителни системи, елементи и 
материали. 

 Търговията е отделена от инженеринга, който е познат под 

запазената марка BAUSYSTEM       

 

 

   Фирмата има свои представители в над 10 града на България. 
Успешно  се сертифицира по ISO 9001:2000, основен критерий за ефективност на 
процеса, в който наличните записи осигуряват 
обективни доказателства за ефективното и ефикасно 
протичане на процесите на Системата за управление  
на  качеството, както и за непрекъснатото й 
подобряване. Отговорността на ръководството в 
лицето на управителя се изразява в определяне 
кадровата политика на фирмата, назначаване на нови 
сътрудници, проучване на потребностите от обучение, 
повишаване и поддържане на квалификацията.  

   Стандартите ISO допринасят за развитието, 
производството/доставката на по-безопасни и 
опазващи околната среда продукти и услуги, които улесняват международната 
търговия и правят икономическите участници безпристрастни. Стандартите 
помагат за пренасяне на технологиите към развиващите се страни. Те защитават 
ползвателите и консуматорите и правят живота им по-сигурен. 

ISO 9001 е важен инструмент за предприятията в развиващите се страни и тези с 
икономики в преход, за да може да доказват на своите купувачи, особено на 
външните пазари, че са способни да произвеждат в съответствие с техните 
изисквания. 
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Нашата фирма Архцентър- А EOOД (Bauzentrum) подкрепя изцяло идеята и 
философията на движението “Международната асоциация за справедлива търговия”  
(англ. Faird Trade), и взима участие в него:  
 

 

Fair Trade е организирано обществено движение, което  предлага 
установени  международни стандарти, подкрепящи усилията на хората 

и цени високо качествения краен продукт, като обяснява човешкото поведение със 
средата, в която се намира, а не с наследствените фактори. Самият символ на 
търговската марка изобразява социалната подкрепа, която оказваме на по-слабия от 
нас, и символизира идеята за корпоративна отговорност.  

 
  Подкрепяйки системата на справедлива търговия, ние, потребителите, 
напомняме на търговците за нуждата от социална ангажираност... 
Движението бързо отваря очите за това какво точно се случва в 

развиващите се страни и към днешна дата системата на справедлива търговия 
обхваща повече от един милион работници в 50 страни. Също така се опитва да 
разчупи статуквото с конференция на търговците в различни страни на света.  

 

 
Организацията е символ на международното партньорство, което се 
базира на диалог, хармония и уважение, равенство в интернационален 

аспект. Fair Trade не е просто обикновена организация, защото съумява да покаже 
на света, че е справедливостта в търговските взаимоотношения не е просто мит, а 
реалност...  

 

 

    Стратегията на Международната асоциация за справедлива търговия 
се  базира на стремежа към това изцяло съзнателно и отговорно да се работи с 
маргинални, слаби производители и търговци, с цел да им се помогне да се 
преместят от позицията на уязвими и неконкурентноспособни на позицията на 
независими, силни и конкурентноспособни на световния пазар.
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Изхождайки от горепосочените квалификации на екипа от инженери и 
монтажници може да се разчита за: 

 

 Прецизно изпълнеие на архитектурните и дизайнерските решения; 
 Технонологичност, ефективност и качетсво на строителния процес. 

 

Архитектите на фирмата са с богат опит в търсене на нови идеи и 
професионални решения за интериора. Те са на разположение за: 
 

 Нестандартни интериорни пластични решения 
 Изящни и неповторими форми 
 Комфорт и оригинално осветление 

 

 
 “Архцентър- А” ЕООД специализира главно с изготвянето на готов 
строителен продукт- цялостно завършени обекти “до ключ” интериорни 
решения, дизайн и обзавеждане. Дейността на дружеството обхваща всички 
етапи на строителния процес- в това число проучване и комплексно 
проектиране, изпълнение на всички видове строителство- монтажни 
работи, интериорни решения, дизайн и обзавеждане. 

 

 2. Структура и инфраструктура. 
 

“Архцентър- А” ЕООД притежава три собствени строй-маркета в страната 
под запазената марка BAUZENTRUM  с обща РЗП около 10 000 кв.м. площ 
съответно:  

• BAUZENTRUM 1 / 4000 Пловдив, бул. “Васил Априлов” 124 А        - 5 500 кв.м. 

• BAUZENTRUM 2 / 4000 Пловдив, бул. “Асеновградско шосе” 3       - 2 500 кв.м. 

• BAUZENTRUM 3 / 1582 София, бул. “Цариградско шосе” 319          - 2 000 кв.м. 
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Заедно с прилежащите площи и добрата инфраструктура те са се превърнали в 
идеални търговски центрове със запазена марка - BAUZENTRUM. Фирмата притежава и 
изложбена зала с 250 м2 изложбена площ. Предстои откриване на втори търговски 
център в гр. София на Околовръстния път. Строй-маркетът ще е с разгъната застроена 
площ 3000 - 4000 кв.м. В същия парцел се проектира и изграждането на  мебелен 
център, като представителство на няколко италиански фирми. 

 
      3. Партньори и дистрибуция. 
 

Дружеството е директен и оторизиран ГЕНЕРАЛЕН “А” дистрибутор на всички 
материали по система “KNAUF- Австрия”, “AMF”, “BAUMIT” и други. Разполага с ноу- 
хау в сферата на сухото строителство- факт, допринасящ изключително за 
инжинеринговата и търговската дейност на “Архцентър- А” ЕООД. Други известни 
фирми- партньори на дружеството са : 
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          BAUZENTRUM е генерален дистрибутор за България: 
          STEAM работи в областта на производството на системи за слънчева енергия 
още преди 1985 г. Още в самото начало фирмата си поставя високи цели относно 
качеството и дълголетието на произвежданата продукция, доброто обслужване на 
клиента и навлизането и утвърждаването на европейския пазар.  
         Продуктите на STEAM отговарят на високите стандарти за качество, като се 
подлагат редовно на тестове по критериите на СЕ. Ефективността на колекторите е 
съобразена и с указанията на   Министерството на Финансите на Федерална 
Република Германия, относно използването на възобновяемите енергиини източници.  
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Предлагаме продукти, които носят запазена търговска марка: 

 

Запазена марка на BAUZENTRUM: BAUMAT. 
Прахообразно лепило на циментова основа за лепене на фасадни 
топлоизолационни плочи от експандиран и екструдиран пенополистирол  
при изпълнение на вътрешна или външна топлоизолация на сгради. 
 

Разход: около 4 кг./м2

                                                                                      Торба: 25 кг. 
BAUMAT за шпакловане на топлоизолации: 
Прахообразна смес за шпакловане на всички видове фасадни плочи от 
полистирол. За шпакловане на при вече залепени и дюбелирани 
топлоизолационни плоскости, за полагане на армираща мрежа и 
последваща защитна изравнителна шпакловка. 
 

Разход: около 4 кг./ м2

                                                                                   Торба: 25 кг. 
 

    Запазена марка на BAUZENTRUM: BAUPLAST. 
Топлоизолационни плоскости от експандиран пенополистирол  EPS с 
контролирана едрина на зърната, гарантирано високо качество, отлични 
топлоизолационни свойстваи устойчивост на стареене. Преданзначен е за 
изолиране на фасади, с изключително добра дифузия, разработен в 
съответствие с изискванията на съвременното строителство и 
потребностите на клиента. Използването на топлоизолационните плоскости 
BAUPLAST предотвратява разрушаването на фасадите вследствие на 
температурни разлики и неблагоприятни атмосферни условия, спомага за 
намаляване разходите за отопление и икономия на енергия, премахва 
термомостовете. 

                                                                               Размери на плоскостите: 60 х 120 см. 
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Фирмата предлага мека мебел и офис обзавеждане:  
 

        

        
 

        
 

В магазините на BAUZENTRUM  може да намерите богат асортимент на 

интериорни и входни врати:  
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“Архцентър- А” ЕООД (Bauzentrum) разполага с екипи от 
квалифицирани: 

 
• Инженери и специалисти изършващи стоителната дейност на фирмата, 
реализиращи на практика проектните идеи; 

• Търговци – консултанти, готови да предложат на клиентите цялостни 
системи в строителството; 

• Собствен отдел по ISO, който следи качеството на управление, 
упражнява контрол на експлоатация на инфраструктурата, следи 
изискванията за поддържането  й, прави анализ на ефективността, 
определя фирмената политика по отношение на предлаганите продукти и 
процесите свързани с клиентите; 

• Квалификация на персонала по ISO; 

• Провеждани са обучения и квалификационни срещи на инженери от 
фирмата във Германия, а монтажниците притежават сертификати от 
немския институт; 

• Посещават се квалификационни семинари в страната и чужбина; 

• Посещение на изложения за строителни материали, интериорни 
решения и строителство в и извън странта.  

 
- 12 то Международно Изложение на Строителни Материали 

в Китай. Организатор е Adsale Exhibition Services Ltd. 
- Expo Германия: Традиционно концепциите на тези панаири се 

базират на стандартите и концепциите на водещите търговски 
изложения в Германия и по този начин дават възможност на 
изложителите да достигнат успех дори и на по-трудни и 
неразработени пазари. Разширението на Европейския съюз на 
вече осигури нови импулси за германската панаирна индустрия 
участието от нови страни членки се е увеличило за 2003 г. с 
повече от 5 на сто, т.е. почти 4 хил. изложители. Много компании 
искат да получат добра стартова позиция за нарастване на износа 
на западноевропейския пазар и на други континенти, за което 
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германските панаири и високият процент на чужди посетители 
осигуряват добра платформа; 

- Международен панаир Пловдив; 

                                                   

 

• Посещават се срещи с фирми от различни страни, организирани в 
България: 

 
 

 Участие  във форума, организиран от Италиянският 
Институт в България – “Bravo Italia”; 

 Участие в организираната среща между 
строителни фирми от Германия, в хотел Шератон; 

 Участие в организираната среща между 
строителни фирми от Тайван, в хотел Шератон. 

 Участие в организираната среща между 
строителни фирми от Гърция, в хотел Шератон; 

 BBW – Експо изложението в София, България; 
 СТРОЙКО 2000- пролет 2007 
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СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПО-ЗНАЧИМИ ОБЕКТИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ ГОДИНИ 
 

• Проектиране и цялостно изпълнение на интериорното строителство и 
обзавеждане на наградената за “ Бизнес сграда на годината 2005“- EAST PARK 
TRADE CENTER –София, РЗП 6500м2 , 

инвеститор  , , лице за контакти-инж. Венета Новакова. 

                                

                                 

               Награда за обществена сграда с бизнес предназначение   

• Проектиране и цялостно изпълнение на интериорното строителство 

банков офис на банка ПИРЕОС,  в бизнес сграда “-EAST PARK 

TRADE CENTER – София. Инвеститор , лице за контакти-инж. Венета 

Новакова; 

• Комплекс  ROYAL GARDEN, РОЙАЛ ГАРДЪН - к.к. Слънчев бряг, РЗП 

85 000м2. 

            Инвеститор “Галакси Пропърти Груп“ ООД, лице за контакти-инж. Златка Хаджийска. 

                    

Цени за предприемачи  TM 
 

За повече информация посетете http://bauzentrum.bg  

 
                   

12



• Комплекс PORT PALACE, ПОРТ ПАЛАС, к. к. Слънчев ден , РЗП 28 000 м2,  

   Инвеститор “ Парк хотел Санкт Петербург“ АД, Стоян Стоянов- Технически  

Директор. 

                      
• Интериорно строителство на обект : ”Основен ремонт на фоайета и 
виенска сладкарница – ‘’НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ”. 

•             

•         
 

ТRADE CENTER PLOVDIV, ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ - 27000m2

 

 

                               

Посетителите винаги печелят  TM 
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• Хотел АСТОРИЯ, Слънчев бряг 

 

                            

 

 

 

 

• Хотел РОДИНА, София 

                         
• Кафе СИМФОНИЯ, Пловдив 

                       
 

• Главен изпълнител на реконструкция на офис център Пощенска банка - клон 

Надежда, гр. София, , лице за контакти- инж. Л. Цинандова. 
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• Главен изпълнител на реконструкция офис център Пощенска банка- клон  

Тракия, гр. Пловдив,  , лице за контакти инж. Л. Цинандова. 

                           
• Главен изпълнител на Реконструкция и модернизация на ПАЛАТА 7 в 

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР,   – гр. Пловдив, 

инвеститор “ Международен панаир “ ЕАД, инж.Илиана Ахчиева.  

                    

• Административна сграда на FILKAB, , гр. Пловдив 

Инвеститор “Филкаб“АД, Никола Аврамов. 

• Хотел РЕЗИДЕНС- к. к. Пампорово. 

                         
• Хотел “ SEVEN HILLS”- гр. Пловдив, инвеститор Петър Станчев.  

                                 

Живейте красиво   TM 
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• Хотел “ЕВРИДИКА”, Пампорово 

                                 
• Хотел “СОКОЛ”, Слънчев бряг  

                                           
 

• ПАЛАТА 6 в МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР –Пловдив, инвеститор “ 

  Международен панаир “ ЕАД, инж. Илиана 

Ахчиева.  

• Проектиране и изпълнение на ремонт на сградата на община Раковски , 
зам. кмет Бурова. 

•  АВТОГАРА РОДОПИ– гр Пловдив и проектиране и изпълнение на ремонт на 

АВТОГАРИ СЕВЕР И ЮГ. 

• “Реконструкция на сграда Национална Aгенция по Приходите –  Пловдив 

• МИТНИЦА- Пазарджик 

• МИТНИЦА – Пловдив  
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Офис сгради  INSA,  - гр.Раковски , INSA OIL- Белозем, 
Инвеститор “ИНСА“ ЕООД , И.Самуилова. 

 

                      
• Проектант и изпълнител на интериора и обзавеждането на    резидензия  

INSA, , инвеститор “ИНСА“ ЕООД, И.Самуилова. 

 

                       
 

• Изпълнение на интериорен проект на изложбена зала в сградата на 
Държавен архив – Пловдив.  

- Проектиране и изпълнение на студио на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА,  София, 

• Проектиране и изпълнение на верига бутици за елитна мода, 

        
                                  

•         Верига бутици “ ЕЛИТ МОДА” 
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• През изминалата година фирмата проектира и завърши изпълнението на   
10 луксозни частни резиденции и къщи. 

 

    
 

 

• През изминалата година Архцентър- А проектира и завърши 

иззпълнението на елегантни и луксозни офиси. 

 

                        
 

• НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ (тяло С ) гр. Пловдив, 
     Подизпълнител на  “СИЕНИТ“ООД , инж. Боян Джамбазов  
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• Проектиране и изпълнение на Нова градска художествена галерия-  
гр.Пловдив, инвеститор община Пловдив , инж. Дичо Дафов. 

 

• Проектиране и изпълнение на туристически информационен център-  
                      гр., Пловдив, инвеститор община Пловдив, инж. Дичо Дафов. 

 

                         
 

• Банка “Токуда”     

 

• Банка “Биохим”         
 

 

• Главен изпълнител на реконструкция на офис център Пощенска банка,      

, клон Надежда, гр. София , инж. Л. Цинандова. 

 

                      
 

• Автосервиз RENAULT, , Пловдив 

      Инвеститор ”ОМНИКАР”ООД, Иван  Ангелов 

• MARBRO TOURS, Пловдив 
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• MOЛ София, София 

 

                                       
 

• Хотел Кемпински Зографски, София 

 

                    
 

• Ресторант ФОНТАНА, Пловдив 
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• Рилон Център, Пловдив 

 

                     
 

 

                     

 BAUZENTRUM , София 
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ПРЕДСТОЯЩИ ОБЕКТИ: 

 Колодрума, Пловдив 

 

В Пловдив ще бъдe изграден първият в България покрит 

колодрум и многофункционална спортна зала. 

Съоръжението ще бъде построено върху земя - собственост 

на колоездачното дружество "Цар Симеон", Разработката е 

на холандския архитект Сандер Думан, който единствен в 

света притежава лиценз за проектирането на подобни съоръжения. Поледната му 

реализация беше открита наскоро в Палма де Майорка. На местно ниво 

проектът се адаптира от арх. Тодор Абаджиев. Спортният комплекс ще се състои 

от закрит колодрум с олимпийски размери, мултифункционална зала с 

капацитет от 5000 места за 24 вида спорт. Предвижда се към спортния комплекс 

да бъде изграден хотел със 140 легла и търговски обекти. Колодрумът и 

спортната зала ще бъдат разположени на площ от 2500 квадратни метра, а 

търговската част ще бъде на 3500 квадратни метра. В спортния комплекс ще 

бъдат изградени още зали за тренировки, модерни съблекални, складови 

помещения, модерен пресцентър. Предвижда се и паркинг с 400 места.  

 

 МОЛ Пловдив, Пловдив 

 

Търговско-развлекателният център ще бъде триетажен с 

разгърната застроена площ от 12 000 квадратни метра на 

всеки етаж. Това ще е първият търговски обект с подобни 

мащаби в Пловдив.  Ще има едно подземно ниво за гараж. 

На първия етаж ще бъдат събрани супермаркет и ателиета за 

различни услуги. Вторият е изцяло търговски. В комплекса ще има 3D IMAX кино, 

кафенета и ресторанти. Молът ще разполага с над 100 обекта, които ще се дават под 

наем между 35 и 50 евро квадратът. 

 

 РОЙАЛ СИТИ, ROYAL CITY, Пловдив 
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4. За контакти: 
                                                   

 BAUZENTRUM 

    BAUSYSTEM     
 

Централен офис: 
Архцентър- А ЕООД (Bauzentrum)    
4000 Пловдив 
бул.: “Васил  Априлов” 124А 
tel.: + 359 32 96 95 94 
fax: + 359 32 96 00 48 
gate: + 359  899 920 815 
gate: + 359 888 641 039        
e-mail: bauzentrum@abv.bg
e-mail: headoffice@bauzentrum.bg

 

 

бул.Марица

бул.Бълг
ария

бул. В
асил  А

прилов

        BAUZENTRUM 1  
 
4000 Пловдив 
бул.: “Васил  Априлов” 124А   
tel.: + 359 32 94 55 67 
fax: + 359 32 96 68 57 
gate: + 359  899 920 815 
gate: + 359 888 641 039        
e-mail: bau1@bauzentrum.bg
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Bauzentrum 2

Асеновградско  ш
осе 

Ос
во
бо
жд
ен
ие

ул.Константин Величков          BAUZENTRUM 2 
 
4000 Пловдив 
бул.: “Асеновградско шосе” № 3 
тел.: + 359 32 62 77 69 
факс: + 359 32 62 77 69  
gate: + 359 887 64 89 92 
e-mail: bau2@bauzentrum.bg          

 

 

      BAUZENTRUM  3    
       
1582 София                                                                          
бул. “Цариградско шосе” № 319                                       
тел: + 359 2 979 45 60                                                             
факс: + 359 2 979 45 61    
gate: + 359 899 920 816 
gate: + 359 887 641 719 
e-mail: bausofia@bauzentrum.bg
e-mail headoffice@bauzentrum.bg                                                     
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Банкови сметки на Архцентър- А ЕООД (Bauzentrum): 
Банка ОББ АД гр. Пловдив 
BIC код на банката е: UBBSBGSF 
IBAN: BG35UBBS78211010392410 / разплащателна сметка в лева / 
IBAN: BG31UBBS78211210392417 / разплащателна сметка в евро / 
ALPHA BANK 
SWIFT code:  "CRBABGSF" 
IBAN: BG 45 CRBA 9898 1400776053 / euro / 
IBAN: BG 56 CRBA 9898 1001005293 /leva/ 
 
  
Банкови сметки на Баусистем  ООД: 
Пощенска банка 
BIC код на банката е: BPBIBGSF 
IBAN: BG75BPBI79241062201901 /разплащателна сметка в лева / 
Юнион банк 
BIC code: CBUNBGSF 
IBAN: BG 30 CBUN 9195 1000 0589 01 / разплащателна сметка в лева / 
ALPHA BANK 
SWIFT code:  “CRBABGSF” 
IBAN: BG 81 CRBA 98981001005328 / leva / 
IBAN: BG 98 CRBA 98981400776069 / euro / 
 
www.bauzentrum.bg

 

Предлагаме следните услуги за нашите клиенти: 

 

                                                                   
    рязане               гаранционен              транспорт            паркинг          тониране бои                стоки 
гипскартон               сервиз                                                                                                                на кредит 
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         UniCredit                                JET CREDIT                 Bulbank Clarima               Transcard  
 

                                               
 Euroline(Postbank)                  Opendoor               Energy Efficiency Credit              BORICA 
 

           
    / Предстои/                                                                                                                       
     

 

 

 

 За нашите бъдещи партньори: имате уникалната възможност, наречена:   

            За повече информация не се колебайте да се свържете с нашия екип: 
 

tel.: + 359 2 979 45 60                  gate: + 359 899 920 816                        
fax: + 359 2 979 45 61                  gate: + 359 887 641 719 

            или ни пишете на: headoffice@bauzentrum.bg                                                     
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