


НДК зала 1, София

Уважаеми Клиенти, Партньори и Колеги,

Бих искал да се обърна към Вас, за да изразя своята признателеност и                                                           
удовлетворение от взаимните успехи, които постигаме в съвместната ни дейност. 
Стараем се да поддържаме традицията МСК да бъде дългогодишен еталон за качество 
и отговорност към нашите клиенти, партньори и доставчици. Обектите, които сме 
изпълнявали преди и които изпълняваме днес, носят своята индивидуалност и имидж, 
оставяйки трайна следа в българската строителна история. 

Партньорствата и отношенията, които градим, са основани на принципи, в които силно вярваме и              
споделяме:

• Честност и коректност.
• Безкомпромисно качество при изпълнение на извършваните от нас услуги.
• Цялостен подход при управление на проектите и търсене на оптимални решения.
• Сплотен и мотивиран екип, гарантиращ проактивност и гъвкавост в работата.
• Отговорност към общество и заобикалящата ни среда.
• Мисия да сме предпочитан партньор в комплексния процес по изграждане на инфраструктурни,                     

енергийни, промишлени и търговски обекти.

Вярата в нашите принципи, партньорската удовлетвореност от добре изпълнената работа, както и              
клиентския успех, са основа за възходящото развитие на МСК. 

Нашият успех е Вашия успех.

Благодаря на всички клиенти, инвеститори, партньори и колеги за оказаното доверие в изграждането 
на качествени строителни обекти, носещи значимост и успехи за развитието на българския и чужд бизнес в             
страната и региона.

Инж. Евгени Борисов
Изпълнителен директор

МСК АД



На 1.04.1965 г. с Указ на Министерския съвет към 
ДСО „Промишлено строителство” се създава Управление  
„Монтаж Строителни Конструкции” (МСК) като специализирано  
строително звено за производство и монтаж на стоманени и сглобяеми  
стоманобетонни конструкции и извършване на пилотно  
фундиране. То разполага със собствена механизация, специализиран  
автотранспорт, кулокранове, строителна лаборатория и  
професионален учебен център. 

Под ръководството на инж. Кирил Костадинов, МСК изгражда  
напълно самостоятелно първите си обекти в областта на  
металургията – Медодобивен комбинат в Пирдоп, химическата  
индустрия – Завод за автомобилни гуми „Вида” и енергетиката – 
ТЕЦ „Марица Изток 2“.

През следващите години, МСК се утвърждава като  
водещо предприятие в строителния сектор, разполагащо с опитен  
инженерно-технически персонал и висококвалифицирани  
специалисти, способни да изпълняват комплексни национални  
обекти, включително такива от стратегическо значение.  
Управлението има множество поделения в цялата страна като  
персоналът му наброява повече от 2000 служители. 
През 70-те и 80-те години, ръководеното от инж.  
Асен Градинаров дружество, участва в изграждането на  
емблематичните за България в този период Аспарухов мост - град 
Варна, Зала 1 на НДК – град София, АЕЦ Козлодуй – град Козлодуй,  
Завод за тежко машиностроене – град Радомир, КЦМ 
Пловдив – град Пловдив, Агрополихим – град Девня и  
много други.

MCK е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001: 2005 и  ВS OHSAS 18001:2007.

Под ръководството на инж. Цветан Сълев, 
МСК продължи да налага високи стандарти в  
строителната индустрия, изпълнявайки редица на 
брой промишлени, инфраструктурни, енергийни и  
търговско – логистични обекти. В сегашни дни,  
Дружеството има капацитет да предложи на своите  
клиенти услуги от целия строителен спектър,  
включително проучване, проектиране, изваждане на  
строителни разрешения, цялостно изграждане, въвеждане 
в експлоатация и последваща поддръжка. 

В своята история, МСК е участвала в изграждането 
на над 1000 големи обекта. Настоящият екип в лицето 
на инж. Евгени Борисов е силно мотивиран да продължи 
традициите и развитието на МСК като марка символ 
на качество и професионализъм в строителния сектор в 
страната и чужбина.

Аспарухов мост, Варна, 1975 г.



АЕЦ „Козлодуй“ – реактор на V блок  Република Хърватска – възстановяване на жп мост на р. Сава



Русия, Туапсе – асансьорна кула и мост

MCK има въведена система за контрол при производството на стоманени конструкции по  
БДС EN 1090-2, клас на изпълнение до EXC 4 включително и на заварени конструкции по БДС EN ISO 3834-2.



ПРОИЗВОДСТВО 
НА СТОМАНЕНИ 
КОНСТРУКЦИИ



ПРОМИШЛЕНИ  
И ЕНЕРГИЙНИ 
ОБЕКТИ



2016 - 2018 г. Индустриален Парк София Изток, Елин Пелин
Сгради 1, 2, 3 и 4, главен изпълнител, РЗП: 40 000 м2



2017 - 2018 г. Предприятие за производство на салати,
готови храни и консерви, Елин Пелин, главен изпълнител, РЗП: 9 435 м2

2017 - 2018 г. Складово-логистична база на Кооперация Панда 
(Office 1 Superstore), Елин Пелин, главен изпълнител, РЗП: 8 975 м2



2016 - 2017 г. Инса Ойл, Белозем, 
Изграждане на Стоково-суровинен резервоарен парк, главен изпълнител

2017 - 2018 г. Агролоджик, Белчин
Реконструкция на склад за селскостопанска продукция, главен изпълнител



2016 - 2017 г. ЕКСОН МОБАЙЛ – Рафинерия в Антверпен, Белгия 
Монтаж на стоманени конструкции – 510 т

2012 - 2015 г. Лукойл Нефтохим, Бургас
Монтаж на стоманени конструкции - 5 500 т



2016 г. ТЕЦ Марица Изток 2, Монтаж на стоманени конструкции

ТЕЦ „Марица Изток 2“ – Помпена станция 2, Раднево

Завод за автомобили „Литекс моторс“, Ловеч



АЕЦ „Козлодуй“, 
Хранилище за съхранение на 
сухо отработено ядрено гориво

„Марица Изток 3“, Раднево, Склад за гипс и транспортна система

„Аурубис“, Пирдоп, 
Рафинерия за електролитна мед



АГРОПОЛИХИМ, Девня

ТЕХНОГИПС, Раднево, Инсталация за  
производство на сухи строителни смеси 

Завод за месопреработка „Маджаров“, Пловдив



ЗТМ Радомир МК „Кремиковци“ – КНРС 



ГРАЖДАНСКИ 
ОБЕКТИ



2017 - 2018 г. Бизнес център „Ричхил“,
София, главен изпълнител, РЗП: 28 861 м2



2017 - 2018 г., Практикер - Люлин, София, главен изпълнител 2016 г. Болница в Акра, Република Гана, 
Производство на стоманени конструкции за козирки

2016 г. Практикер, Русе, главен изпълнител



МОЛ Галерия Варна 

2016 г. Сграда със смесено 
предназначение „СПС Тауър”, София,

 Производство и монтаж на 
стоманени конструкции

2016 г. Бизнес център „Сити тауър”, София,
Производство и монтаж на стоманени конструкции

2016 г. Търговски център на Кооперация Панда 
(Office 1 Superstore), Варна, главен изпълнител



София ринг МОЛ 
2016 г. Логистичен център на Хаглайтнер България, София

Монтаж на стоманобетонни конструкции



KАРПЕТ МАКС

Спортна зала, Русе



Шумозаглушителен екран, Летище София

Технополис, София (Младост и Люлин), Варна,
Пловдив, Плевен, Шумен и Стара Загора

Технополис, Складова база, Елин Пелин



Ръководство въздушно движение, София

БИЛЛА, Габрово, Русе, Враца, Ловеч, Монтана и София

МЕТРО Младост, София 



МЕГА МОЛ Русе МОЛ Варна 

Хангар за самолети, летище Враждебна, София Изграждане на инсинераторно отделение на българска антарктическа база, о. Ливингстън

Автосервиз и шоурум Фолксваген, Плевен



ИНФРАСТРУКТУРНИ
ОБЕКТИ



Мост на бул. „Ан. Сахаров“ и бул. „А. Ляпчев“, София

Аспарухов мост, Варна

Мост на бул. „Ан. Сахаров“ и бул. „А. Ляпчев“, София



Метростанция „Мусагеница“

Метрополитен, Мост естакада, бул. „Драган Цанков“ Метростанция „Ломско шосе“ 



Изпълнени над 250 000 пилота в страната и чужбина.

ФУНДИРАНЕ  
СЪС ЗАБИВНИ  
ПИЛОТИ



Монтаж Строителни Конструкции АД

София 1756
Бизнес център “Литекс Тауър”

ул. Лъчезар Станчев №3, ет. 4

www.mck.bg
www.facebook.com/mck.bg


