
50 години традиция, качество, 
професионализъм



Основана през 1965 година, МСК е строителна компания, специализирана в
изграждането на промишлени, енергийни, инфраструктурни и обществени обекти.

Компанията покрива целия строителен процес по проектиране, изваждане на
строителни разрешения, строителство и разрешение за ползване. МСК разполага със
собствена механизация и производствени бази в София, Перник, Девня, Пловдив,
Плевен и Русе.

В 50 годишната си история, компанията е участвала в строителството на над 900
големи обекти на енергетиката, инфраструктурата и тежката промишленост в
България и чужбина, както и в изграждането на редица от най-големите търговски и
граждански обекти.

Традиция



Система за управление 
на качеството в областта 
на строителството (ISO 
9001) 

Система за управление 
на здравето и 
безопасността при 
работа (BS OHSAS 18001)

Система за управление 
по отношение на 
околната среда (БДС EN 
ISO 14 001).

Качество



МСК АД е член на Камaрата на строителите 
в България и е регистрирана в следните 
групи строежи: 

 Първа група - строежи от високото 
строителство, прилежащата му 
инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения - от 
първа до пета по значимост категории

 Втора група - строежи от транспортната 
инфраструктура - от първа до четвърта 
по значимост категории 

 Трета група - строежи от енергийната 
инфраструктура - от първа до трета по 
значимост категории

Професионализъм



МСК предлага цялостен пакет услуги, свързани с
реализацията на строителни и инфраструктурни
проекти.

Натрупаният дългогодишен опит и квалифициран
персонал, позволяват на компанията да покрие
цялостния процес по проектиране и планиране:

 разработване на идеен проект

 издаване на разрешителни

 материално-техническото обезпечаване

 строителството

 въвеждане в експлоатация

 окончателното приемане на обекта

Цялостен строителен инженеринг



Изградени обекти

ПромишлениГраждански Инфраструктурни



МОЛ Варна

Граждански обекти



София Ринг МОЛ

Граждански обекти



Граждански обекти

Спортна зала Русе Логистичен парк Русе

Мега МОЛ Русе



Граждански обекти

Биснес Парк София - Сграда 13 Бизнес Парк София - Контролен цeнтър Теленор



Граждански обекти

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

Складова база ТЕХНОПОЛИС - Елин Пелин

Техномаркет Добрич



Граждански обекти

BILLA Габрово, Русе, Враца, Ловеч, Монтана, 
София

КАУФЛАНД - Пловдив и Видин

Автосервиз и шоурум на Ситроен - Пловдив



Енергийни и промишлени обекти

ТЕЦ Варна

Софарма 
Трейдинг, 
Варна

Солвей Соди, 
Девня

АГРОПОЛИХИМ - Цех за производство 
на разтвор на амониев нитрат - Девня



Енергийни и промишлени обекти

Завод за автомобили Литекс моторс – Ловеч



Енергийни и промишлени обекти

Лукойл Нефтохим – Бургас, комплекс за преработка на тежки отпадъци 



Енергийни и промишлени обекти

Техногипс - Инсталация за производство на сухи 
строителни смеси - гр. Раднево

АЕЦ Козлодуй -
Хранилище за сухо 
съхранение на 
отработено ядрено 
гориво



Енергийни и промишлени обекти

Аурубис България - гр. Пирдоп

Нова рафинерия за електролитна мед

Денел ООД - инсталация за сушене, фракциониране и мелене 
на речен силициев и кварцов пясък - Равно поле



Енергийни и промишлени обекти

Помпена станция 2 на ТЕЦ Марица изток 2 Склад за гипс и транспортна система - Марица изток 3



Енергийни и промишлени обекти

Предприятие за производство на изсушен 
обезалкохолен зърнен остатък - с. Катуница 

Фабрика за преработка на вълна – Първомай



Инфраструктурни обекти

Мост за кръстовище на две нива – град София, бул. "А. Сахаров“ и бул. "А. Ляпчев", дължина 85 метра, ширина 10 
метра.



Инфраструктурни обекти

Автомагистрала „Марица” - Укрепване на терен със забивни пилоти на км. 15+260



Инфраструктурни обекти

МЕТРОПОЛИТЕН - МОСТ ЕСТАКАДА, кв. НАДЕЖДА и Метростанця



Инфраструктурни обекти

МЕТРОПОЛИТЕН - МОСТ ЕСТАКАДА MEТРОСТАНЦИЯ 11, MEТРОСТАНЦИЯ 12, 



Централен офис:
София 1756,
Бизнес център Литекс Тауър,
ул. Лъчезар Станчев № 3, ет. 4

Контакти

office@mck.bg

www.mck.bg

mailto:technical.department@mck.bg
http://www.mck.bg/

