
„МОНТАЖИ" ЕАД 

„Монтажи" ЕАД е акционерно дружество, регистрирано през 1993 г. с решение на 

СЕС и пререгистрирано през 2008 г. в Търговския регистър с основен капитал от 6 000 000 

лв. Адреса на управление на дружеството е в гр. София. 

Едноличен собственик на всички акции от капитала на „МОНТАЖИ" ЕАД е „Държавна 

консолидационна компания" ЕАД чийто принципал е Министерство на икономиката на 

Република България. Дружеството е с едностепенна система на управление - Съвет на 

директорите. 

„МОНТАЖИ" ЕАД има седемдесетгодишна производствена дейност, наследник е на 

ДСО (Държавно стопанско обединение) „Монтажи". Дружеството има значителен принос за 

развитието на българската икономика и се е утвърдило като водеща фирма в областта на 

монтажните работи. Участвало е в изграждането на цялата българска енергетика и в над 

70% от промишлените предприятия в страната. 

През годините „Монтажи" ЕАД е участвало в монтажа, настройката, изпитанията и 

пускането в експлоатация на преобладаващата част от енергийните и промишлените обекти 

в Република България, както и на множество обекти в чужбина. „Монтажи" ЕАД се е 

специализирало в извършването на редица дейности, като производство и монтаж на 

стоманени конструкции за строителството и промишлеността, пречиствателни станции за 

промишлени води, пречиствателни станции за битови отпадни води, мощности за 

преработка на твърди битови отпадъци, промишлени обекти от всякакъв вид и отрасъл - 

ново изграждане, разширения и модернизации. „Монтажи" ЕАД е участвало в изпълнение 

на редица обекти от висока обществена значимост. Дружеството е изпълнявало дейности, 

свързани с изграждането на конструкции за Метрополитен гр. София, строителни дейности 

по изграждането на метро-отсечката с кв. Надежда; различни видове строителни дейности, 

свързани с изграждането на автомагистрала „Тракия"; изграждането на конструкции на 

многофункционална спортна зала "Арена Армеец" - гр. София и др. „Монтажи" ЕАД има 

сключени редица договори с различни изпълнители, с предмет: изпълнение на строително-

монтажни дейности, доставка на материали, както и за изпълнение на дейности по 

проектиране. Посочените договори са сключени от „Монтажи" ЕАД, с оглед подпомагане на 

дейността на дружеството и реализация на голям обем от строително-монтажни дейности. 

„Монтажи" ЕАД е член на камарата на строителите и е вписано в следните групи, 
категории и строежи: 

• Строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения. Удостоверение № I - TV 018085 - Строежи от 



първа до пета категория; 

• Строежи от енергийна инфраструктура Удостоверение № III - TV 006113 - Строежи 

от първа до трета категория; 

• Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство 

и опазването на околната среда, съгласно Удостоверение № IV - TV 008722 - 

Строежи от първа до четвърта категория. 

В състава на „Монтажи" ЕАД влиза един клон - Варна и 12 бази. 

В съответствие с щатното разписание и организационната структура броят на заетите лица 

към 30.09.2021 г. възлиза на 171 бр. 

За деветмесечието на 2021 г. дружеството реализира печалба, като същевременно отчита 

и нарастване в приходите и разходите, спрямо същия период на 2020 г. Текущите 

финансовите отчети се публикуват и са общо достъпни на електронно – информационната 

система за публични предприятия в интернет страницата на Агенция за публичните 

предприятия и контрол https://reports.appk.government.bg/. 


