
„Млечен рай”АД - С О Ф И Я-

 

Гр.София , ул.Радецски№18, бл.1, ап.6                                                                                   

ЕИК 201788611 

                                УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТ 

„МЛЕЧЕН РАЙ” АД, в качеството си на Възложител  издава настоящето Удостоверение за 
добро изпълнение  на „ИНЕКС ТРЕЙД”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Враца 

3000, ул.”Цар Симеон” №58 , представлявано от Илиан Йорданов Цветков в уверение на това , че 
дружеството е изпълнител по Договор за строителство   на обект:”Кафе-аперитив и три броя 
магазини”находящ се в УПИ ХХ, п.и.12259.1010.381, кв.23, ж.к.”Дъбника”, ул.”Околчица”по 

плана на гр.Враца, Община Враца, Обл.Враца. 

 
 Строежът е пета категория.Обектът е изпълнен по Договор от 11.04.2016 г. на стойност 
182 545 лв.без ДДС, с Разрешение за строеж№21/06.02.2015 г. - Въведен в експлоатация с 
Удостоверение №60/19.09.2018 г. 

Застроена площ   - 272.2 кв.м. 
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Разг.застр.площ  - 296.5 кв.м. 

    
 Конструкцията на сградата е масивна монолитна-по част СК.Външните стени са от 
кухи керамични блокове 25 см.Извършена топлоизолация, мрежа, шпакловка и външна минерална 
мазилка.Направа окачени тавани от гипсокартонени плоскости върху скара от метални профили 
на светла височина 2.80 м.В търговските зали и залите за консумация подовата настилка е от 
гранитогрес, а стените и таваните са боядисани с латекс.В мокрите помещения, предверията, 
гардеробите и кухните са с окачени тавани от гипсокартон, подовата настилка от теракот, 
облицовка на стените с фаянс до 1,80 м от пода и  боядисване с латекс до тавана.Покривът е 
плосък с борд 40 см.-направена външна топлоизолация и двупластова битумна 



хидроизолация.Фасадните стени са с цокъл, облицован с мраморни плочи до кота 0,00(ниво готов 
под), външна минерална мазилка и фасадна дограма от стъклопакет с PVC профили. 
 Електрозахранването, водоснабдяването и канализацията са изпълнени съгласно 
съответните проектни части. 

                             
 Цялото СМР беше изпълнено професионално в съответствие с нормативните 

изисквания и съгласно внедрените в Дружеството Система за управление на качеството (СУК), 
съгласно изискванията на ISO EN 9001:2008, внедрена е също система за управление на околната 
среда SR EN ISO 14001:2005/2004 и система за управление на здравето и безопасността при 
работа в съответствие с изискванията  на SR OHSAS 18001:2008/2007.  
 „ИНЕКС ТРЕЙД”ЕООД  показа отговорно и коректно отношение, същият е надежден 
партньор, финансово стабилен и с репутация на перфектен изпълнител. 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 


