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Още със създаването на компанията през 2002 г. си поставих 
една основна мисия и линия на развитие – да създаваме продукт, 
който да налага тенденции и да бъде сочен като пример за 
подражание. Всеки от обектите, които изпълняваме, е еднакво 
значим и му отдаваме нужното внимание. Независимо дали 
работим обект на частен инвеститор, обществена поръчка или 
наш инвестиционен проект, ние използваме еднакъв подход, 
отношение, висок критерий за качество на материали иотношение, висок критерий за качество на материали и 
изпълнение и, не на последно място, разглеждаме начинанието 
като кауза. Нещо, което всеки член на екипа ми знае е, че 
социалният и обществен ангажимент, който носим с продукцията, 
която оставяме след себе си, е изключително значим. Ето защо, 
независимо от препятствията и трудностите, с които се 
сблъскваме ежедневно, основната ми цел е ИНЕКС ТРЕЙД да бъде 
символ на качество, устойчивост и стойност на продукта, в койтосимвол на качество, устойчивост и стойност на продукта, в който 
сме ангажирали внимание и усилия. 

УПРАВИТЕЛ НА ИНЕКС ТРЕЙД
ИЛИАН ЦВЕТКОВ
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ПРИЕМАМЕ РАБОТAТА СИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТГОВОРНО И СЕРИОЗНО. 
ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА СА ПОСТРОЕНИТЕ ОТ НАС ОБЕКТИ, 

ДОВОЛНИТЕ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ.



ИНЕКС ТРЕЙД

Политиката на ИНЕКС ТРЕЙД е насочена към наблюдение и непрекъснато 
подобряване на цялостната работа на фирмата по отношение на здравето и 
безопасността при работа, качеството и условията на труд на базата на 
основните принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 и ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018, отразяващи спецификата на 
дейността на дружеството. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА ГРАДСКА СРЕДА

РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

СТРОИТЕЛСТВО НА 
ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

СТРОИТЕЛСТВО НА 
ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

СТРОИТЕЛСТВО НА 
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

СТРОИТЕЛСТВО НА 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

НАШИТЕ ПРОЕКТИ
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СТРОИТЕЛСТВО НА 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Изграждане на груб строеж, всички видове довършителни 
работи, ремонт и преустройства, ВиК инсталации,
ОВК инсталации, газификация, eлектроинсталации,

реставрация и модернизация, проектиране и узаконяване,
шлайфане на бетон, обзавеждане на баня.

Съвети и решение за интериора
и екстериора.



ИНЕКС ТРЕЙД

РАЗГЪРНАТАТА ЖИЛИЩНА ПЛОЩ
НА ПОСТРОЕНИТЕ ДО МОМЕНТА
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

40 000+
кв.м.



7 НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СА ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА НАС

БРОЯТ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ
АПАРТАМЕНТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ
ГОДИНИ

200+



ИНЕКС ТРЕЙД



9 НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СА ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА НАС

15+
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, 
КЪДЕТО СМЕ ИМАЛИ
УДОВОЛСТВИЕТО 
ДА РАБОТИМ



ИНЕКС ТРЕЙД
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СТРОЕЖ НА КЪЩИ ЗА ГОСТИ

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

СТРОЕЖ НА ЕДНОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩА И КЪЩИ



ИНЕКС ТРЕЙД

СЪВЕТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ
НА ИНТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ



2



ИНЕКС ТРЕЙД

ТЪРГОВСКО-
АДМИНИСТРАТИВЕН

ЦЕНТЪР

Сградата се намира в пешеходната зона на Враца и е с 
разгърната площ от 2221.74 кв.м. На първо ниво са 
разположени търговски обект, кафене и три магазина, а на 
втори, трети и четвърти етаж са разположени 33 офиса с 
различна площ. В сутерена е разположено второ ниво на 
търговския обект, складове към два от магазините и площ 
за обществен център, включващ художествена галерия.



15 ВНИМАНИЕ КЪМ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ



ИНЕКС ТРЕЙД

РЕМОНТ И
ПРЕУСТРОЙСТВО
НА РЕСТОРАНТ

В съществуващата сграда е извършен цялостен ремонт на 
отделните помещения съгласно дизайнерски проект. 
Подменена е ел. инсталацията, изградена е нова ВиК 
инсталация, за функционирането на кухнята изцяло се 
подменя и изгражда нова ОВК инсталация. Застроеният 
обем на обекта е 546.15 кв.м.
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КАФЕ-ПИЦАРИЯ
За този проект клиентите ни се довериха изцяло - както за 
строителството, така и за цялостната реализация на 3D проекта.  
Пицария Омерта се намира във Враца, ж.к. “Дъбника”.
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МАГАЗИНИ И 
СКЛАДОВЕ НА ЕДРО

През април 2013 г. завършихме построяването на магазини и 
складове за промишлени стоки "1" и "2" с местонахождение в 
гр. Враца, Промишлена зона. Складовите бази са една до 
друга с площ от 560 кв.м. и 370 кв.м.

АГРОЦЕНТЪР
Изграждането на Агроцентър за селскостапанска техника  
започна през 2014 г. и обектът бе построен за 9 месеца. В 

него се включват три подобекта: аминистративна монолитна 
сграда, изложбена зала и работилница с висящ кран.



ИНЕКС ТРЕЙД

МАГАЗИНИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ
СТОКИ И МЕХАНА

Проект, който реализирахме през 2009 г. 
Магазин за промишлени стоки и механа, 

находящ се на бул. "Втори Юни" в гр.Враца.

ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ, 
СЛАДКАРСКО АТЕЛИЕ И 
КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА

Сградата включва еднофамилно жилище, сладкарско 
ателие и кафе-сладкарница в гр.Вършец - пета 
категория. Строежът е завършен за 120 работни дни. 
На първия етаж се помещава сладкарското ателие и 
кафе-сладкарницата, а на горните два етажа е развито 
еднофамилно жилище. Общо РЗП 439.25 кв.м.
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СТРОИТЕЛСТВО НА 
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Строеж, ремонт, обновяване и всички видове  
довършителни работи. Реставрация и модернизация на 

сградния фонд, съвети и решения за
интериор и екстериор.



ИНЕКС ТРЕЙД

МБАЛ „СВ. ГЕОРГИ“
гр. Монтана 

Само за 9 месеца е построена 5-етажната сграда на 
болницата с площ от 3800 кв.м. Оборудвани са над 60 зали 
и операционни. Във всички отделения и структурни блокове 
са вложени висококачествени материали, използвана е 
най-модерната технология, която гарантира дълга и 
безпроблемна експлоатация на помещенията. 



23 ВСЯКО НАЧИНАНИЕ Е НОВА КАУЗА

ЛЕКАРСКИ
КАБИНЕТ

Сградата е разположена на два етажа и сутерен. В нея се намират: 
чакалня, 5 лекарски кабинета, регистратура, 2 манипулационни, 
превързочна, офис, помощно помещение, стая за почивка, тоалетни, 
асансьор, 2 архива, помещения за чистач, котелно, помещение за 
вредни отпадъци, машинно помещение. Сградата е с два входа и 
отпред са обособени паркоместа. РЗП на обекта 386.5 кв.м.

САНИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ

Проектът включва разработване на работни проекти 
и упражняване на авторски надзор по време на 
строителство във връзка с реализацията на НПЕЕ на 
многофамилните жилищни сгради на територията на 
Община Враца. Инекс Трейд беше най-високо оценен 
с 9.5 точки от общо 10 за санирания блок на бул. 
“Втори Юни” 70. Оценката е за удовлетвореността на 
живущите в блока относно извършените дейности по живущите в блока относно извършените дейности по 
проекта.



ИНЕКС ТРЕЙД

САНИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ

Проектното решение на мерките за енергийна 
ефективност включва следните енергоспестяващи 
мерки: топлоизолиране на външни стени, смяна на 
дограма, топлоизолация на покрив, подмяна на 
стълбищното осветление. Обектът е многофамилна 
жилищна сграда в гр. Мездра, блок Леденик 4, ул. 
“Индустриална” 17, 21.
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СТРОИТЕЛСТВО НА 
ПРОМИШЛЕНИ 

СГРАДИ

Фирмата има богат опит в строителството на 
промишлени сгради и халета. Специализираната 
техника, механизация, оборудване и специалисти, 

с които разполагаме, гарантират спазване на сроковете
и качествено изпълнение на проектите.



ИНЕКС ТРЕЙД

ПРИСТРОЙКА НА 
ШИВАШКА ФАБРИКА

Частично преустройство и пристройка на шивашка 
фабрика в гр.Враца. Пристроява се нова сграда на
1 етаж с обособени следните помещения:

- Битови помещения за 120 човека;
- Санитарни помещения; 
- Столова за 72 човека;
- Складове;
- Депо за пух с машини;- Депо за пух с машини;
- Сервизни помещения;
- Моделна работилница;
- Заседателна зала с шоурум;



27 НОВИ СТАНДАРТИ В РАЗБИРАНЕТО ЗА ЦЯЛОСТЕН ИНЖЕНЕРИНГ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ШИВАШКА ФАБРИКА

Проектът по израждане на шивашки цех, гараж и 
диагностичен пункт е започнат през 2014 г. и е завършен 
през 2015 г., като за построяването му бяха необходими 7 
месеца.



ИНЕКС ТРЕЙД

ОВЦЕФЕРМА
ЗА 1000 ОВЦЕ

Комплекс от селскостопански сгради, представляващи 
овцеферма с капацитет до 1000 млечни овце, разположена 
с. Руска Бела, oбл. Враца. Разработен по съвременна 
технология, като са спазени всички изисквания за 
отглеждане на животните в България и ЕС. Овцефермата се 
състои от 1 едроплощна основна селскостопанска сграда и 
няколко други спомагателни сгради и съоръжения за 
техническата инфраструктура. РЗП: 4879 кв.м. Инвеститор на техническата инфраструктура. РЗП: 4879 кв.м. Инвеститор на 
проекта е ВИП АГРО МИЛК ООД.
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ПРИСТРОЙКА
НА ЦЕХ

Обектът е пристройка на цех за студена обработка на метали в 
гр. Враца. Сградата е определена с една функционална зона - 
студена обработка на изделията и разполагането на 
технологичното оборудване за дейността. 
Административно-битовият тракт е разположен в действащата 
част на обекта. Сградата е едноетажна, без сутерен. Застроената 
площ е 690.49 кв.м., а застроеният обем - 8145 кв.м.



ИНЕКС ТРЕЙД

РЕМОНТ НА 
ПРОМИШЛЕНА 

СГРАДА

Ремонтът е извършен в рамките на 40 работни дни. За периода 
сградата беше обновена отвън и отвътре, поставиха се настилки 
от мразоустойчив гранитогрес, ремонтираха се всички бани и 
тоалетни, архива и офисите.

ПРИСТРОЙКА НА
ЦЕХ ЗА СТУДЕНА 

МЕТАЛООБРАБОТКА

Сградата е с една функционална зона – студена обработка 
на изделията и разполагането на технологичното 
оборудване за дейността.
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ОВЦЕФЕРМА

Комплекс от селскостопански сгради, представляващи 
овцеферма в с. Спанчевци, община Вършец. Комплексът на 
овцефермата е до 1000 млечни овце и техните приплоди, 
разработен по съвременна технология като са спазени всички 
изисквания за отглеждане на животните в България и ЕС. 
Инвеститор на проекта е Монт 7 Агро ООД.

ИЗЛИВАНЕ И 
ШЛАЙФАНЕ
НА БЕТОН

Инекс Трейд е професионалист в изливането и шлайфане на 
бетон, разполага със специализирана техника, която е 
предпоставка за качественото изпълнение. 



ИНЕКС ТРЕЙД

ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕНА 

БАЗА 

Разширение и модернизация на съществуващи производствени 
мощности за производство на метални детайли. Настоящата 
разработка е първи етап от мащабно инвестиционно намерение 
на Възложителя, което включва и бъдещо разширение на 
производствените сгради. РЗП на обекта е 24 352 кв.м. 
Обектът е условно разделен на база технология, функция и Обектът е условно разделен на база технология, функция и 
конструкция. На два етажа са разположени 
административно-битова сграда, трафопост и технически 
помещения. Желанието на Възложител и Проектант бе с 
настоящото преустройство да се създаде модерен архитектурен 
образ, който да съответства на високотехнологичния имидж на 
фирмата възложител, както и да отговаря на съвременните 
естетични и топлотехнически стандарти. В интериора се естетични и топлотехнически стандарти. В интериора се 
премахват голяма част от неносещите преградни зидове с цел 
оформяне на по-големи, просторни помещения, предпоставка 
за по-висок комфорт по време на труд. На първо ниво са 
разположени санитарно-битови помещения, зона за релакс и 
зали за обучения. На второ ниво се обособяват модерни 
еднопространствени офиси с голяма зона за релакс, отворена 
към новото стълбище, две конферентни зали, зала за обучение към новото стълбище, две конферентни зали, зала за обучение 
и нови санитарни възли.



2

Модернизиране на сградния фонд, ВиК 
инсталации, електроинсталации, 

пожароизвестителни инсталации, подмяна на 
облицовки и реконструкция на покриви.

РЕМОНТ И 
ОБНОВЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ



ИНЕКС ТРЕЙД

РЕМОНТ И 
ОБНОВЯВАНЕ НА

АДМИНИСТРАТИВНАТА
СГРАДА НА ОБЩИНА 

ВРАЦА

Проектът представлява цялостно модернизиране на 
сградния фонд чрез обработка на всички помещения:

- Реконструкция на скатния покрив и смяна на 
ламариненото покритие с керемиди;
- Цялостна подмяна на неефективната дограма с нова 
алуминиева, ПВЦ и дървена;
- Смяна на остарелите облицовки от мокет, балатум, - Смяна на остарелите облицовки от мокет, балатум, 
тапети, дървена ламперия и окачени тавани и направа 
на нови такива;
- Осигуряване на достъп на хората с увреждания през 
главното фоайе, посредством електрически подемник, 
монтиран на централното стълбище;
- Обособяване на санитарни помещения за хора с - Обособяване на санитарни помещения за хора с 
увреждания;
- Цялостна подмяна на дефектиралите и остарели 
интериорни врати с нови , съобразени с 
противопожарните изисквания;
- Подмяна на цялата отоплителна инсталация, ВиК - Подмяна на цялата отоплителна инсталация, ВиК 
инсталация, електроинсталация, мълниезащитна 
инсталация и пожароизвестителна инсталация.



35 ИНОВАТИВНИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОД



ИНЕКС ТРЕЙД



37

РЕМОНТ И 
ОБНОВЯВАНЕ НА 
КОНЦЕРТНА ЗАЛА

Ремонтът на концертната зала е част от цялостния ремонт и 
обновяване на Община Враца, за да се създаде по-приветлива 
среда в залата. Част от подобренията са:

- Подмяна на тавана с нов, акустичен таван. Заложихме на 
Knauf Cleaneo Akustik, който е идеален за помещения, където е 
необходимо подобряване на акустиката и звукопоглъщането;
- Цялостна подмяна на дефектиралите и остарели интериорни - Цялостна подмяна на дефектиралите и остарели интериорни 
врати с нови. Всички продукти отговарят на необходимите 
изисквания за пожарозащита;
-  Подмяна на концертните столове с нови, които са с 
класически дизайн и ергономична форма за изключителен 
комфорт;
- Нова озвучителна система и осветление. Широкообхватна и - Нова озвучителна система и осветление. Широкообхватна и 
мащабна звукова картина и улавяне на звука на всеки 
инструмент и всеки глас, с достигането им до слуха на 
зрителите и в най-отдалечената точка на зрителната зала;
- Водо и пясъкоструйно почистване на каменните облицовки 
на фасадите.



ИНЕКС ТРЕЙД
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ПРЕУСТРОЙСТВО 
НА СЪЩЕСТВУВАЩ

ХОТЕЛ

Обектът включва вътрешно преустройство и ремонт на Хотел 
Житомир в гр. Монтана. 

- Подмяна на мазилки и настилки в ресторант, бар, кухненски 
блок;
- Санитарни възли;
- Окачен таван;
- Хидроизолация;
- Ремонт на покрив - хидро и топлоизолация;- Ремонт на покрив - хидро и топлоизолация;
- Полагане и топлоизолация на фасадни стени;
- Ремонт и удължаване на тераси;
- Нова ВиК инсталация с пречистващи филтри и 
канализационна инсталация.



ИНЕКС ТРЕЙД
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА ГРАДСКА СРЕДА

Обновяване на паркове, зелени пространства и улици. 
Изграждане на зони за отдих, детски площадки и  

обособяване на зелени площи.



ИНЕКС ТРЕЙД

ПАРКОУСТРОЙСТВО И 
БЛАГОУСТРОЙСТВO
НА ПАРК „ОГОСТА“

Проектите със социална насоченост са сред любимите ни. 
Предсрочно, за срок от 12 месеца от предвидените 15, 
завършихме изцяло обект Паркоустройство и 
благоустройство на парк „Огоста“ в гр. Монтана по проект 
"Обновяване на паркове, зелени пространства и улици”, 
финансиран по процедура Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020-Монтана. Част от дейностите, извършени по 2014-2020-Монтана. Част от дейностите, извършени по 
проекта, включват изграждане на новопроектирана алейна 
мрежa, зони за отдих, детски и спортни площадки, 
въвеждане на енергоспестяващо осветление, видео 
наблюдение и автоматична напоителна система, монтиране 
на антипаркинг елементи на входовете на парка, изграждане 
и възстановяване на зелени площи.
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www.sm-inex.com

СТРОЙМАРКЕТ
ИНЕКС

През 2017 г. отворихме най-големия специализиран 
магазин за строителни материали в Северозападна 
България. Фирмата е директен вносител, директен 
дистрибутор и официален представител на утвърдени 
български и европейски производители.



ИНЕКС ТРЕЙД

Богат асортимент от над 20 000
продуктa на изключително достъпни 
цени и в големи складови наличности.

Категории продукти: склад за метали и 
строителни материали, оборудване и 
инструменти, ВиК и отоплителни 
системи, бои и латекси, фасадни 
покрития, електроматериали, ел. 
инструменти и машини, лепила и сухи 
смеси, осветителни тела, ламиниран 
паркет, настилки и павета, фаянс и паркет, настилки и павета, фаянс и 
теракота, санитарен фаянс, смесители, 
стоки за обзавеждане на баня и кухня
и др. 

Склад за метали. Бързо и професионално обслужване и 
компетентна помощ.

Директен дистрибутор на: Knauf, Knauf 
Insolation, Technogips, Intercom Grup, 
Technopanel, Vestal, Deken, Semmelrock, 
Technocim, Tondach, Bramac, Boro, 
Baumit, Sika, Ceresit, Marisan, Mapei, 
Roefix, Fibran, TKK, Tytan, Vitex, Kra, 
Kolor Line, Ninachim, Selt, Bochemit, 
Rothenberger, Sola, Viessmann, Immergas, Rothenberger, Sola, Viessmann, Immergas, 
Bosch, Makita, DeWalt, Raider, Vivalux, 
Schneider, Panasonic, Osram, Ultra Lux, 
Tesa, Wurt, KAM – 04, Koelner, OWA, 
Grunfos, Wilo, Krause, Drabest, Betafence, 
Vox, Nolina, Chronospan, Eldom, Tessy, 
Diplomat и др.
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МАГАЗИН ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ
НА БАНЯ

гр. Враца
ул. Околчица 37а

Магазинът е отворен през 2007 г. и е с площ от 995 кв.м. Това е най-големият специализиран 
магазин за обзавеждане на баня в региона. Освен продажби на дребно, фирмата има 
собствен внос на керамични плочки за баня от Испания, Италия, Полша и Турция; внос на 
мебели и аксесоари за баня от Китай и е дистрибутор и официален представител на 
фабрики. Инекс Трейд е изградила дистрибуционна мрежа от над 100 магазина в цялата 
страна, където доставя продукти и материали от собствения си внос.

Наши клиенти са редица строителни фирми, с които работим по довършване и обзавеждане Наши клиенти са редица строителни фирми, с които работим по довършване и обзавеждане 
на техни обекти. От друга страна, обзавеждаме наши собствени обекти “до ключ”. В магазина 
работи добре обучен и квалифициран персонал, който изготвя 3D проекти и предлага 
професионална консултация на клиентите.



ИНЕКС ТРЕЙД

гр. Враца
ул. Хр. Ботев 79А

МАГАЗИН ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ
НА БАНЯ

За по-голямо удобство на нашите 
клиенти отворихме втори магазин за 
обзавеждане на баня. В него може да
се открие голямо разнообразие на се открие голямо разнообразие на 
продукти на водещи български 
производители на плочки за баня, 
теракота и гранитогрес, санитарен 
фаянс и смесители. Двата магазина се 
допълват, предлагайки стоки в 
различен ценови диапазон.

ЖЕЛЕЗАРИЯ
гр. Враца

бул. Стоян Ц. Даскалов 13
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ПРИЗНАНИЯ ЗА НАШИЯ УСПЕХ

Нашата политика, 
мисия и ценности 
ни помагат да 
вървим все 
по-напред, да 
създаваме все 
по-качествен 
продукт и да бъдем продукт и да бъдем 
търсен и желан 
партньор.

На 5.12.2019 г. на тържествена 
церемония Търговско-промишлена 
палата Враца връчи призове за 
„Новаторство, индустриален подем и 
социална отговорност“, носещи името на 
видния врачански индустриалец Мито 
Орозов. Фирма Инекс Трейд бе отличена 
в категория в категория “Инвестиции и устойчиво 
развитие”.

На 21.12.2018 г. се проведе 
официална церемония по 
награждаване на класираните 
фирми в конкурса: “Работодател, 
инвестирал в здравословни и 
безопасни условия на труд” за 
2018 г. в Областна 
администрация гр. Враца. Инекс администрация гр. Враца. Инекс 
Трейд бе наградена в 
категорията “Инвестиции в 
подобряване на работната 
среда с цел опазване на 
живота, здравето и 
работоспособността на 
работниците и служителите”работниците и служителите”. 



ИНЕКС ТРЕЙД

На тържествена церемония на 24.02.2018 г. в гр. София се проведе 7-мия рожден ден 
на Българска бизнес Група Холдинг АД. На нея Инекс Трейд беше отличена с награда 
за “Партньор с най-голямо развитие за 2017”.

“Сграда на годината” за 2017 г. в категориите  “Жилищни сгради и хотели” и 
“Къщи за гости и вили”.

“Работодател на годината – 2017” в категорията “Работодатели със значим принос 
за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар”.
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 КОРПОРАТИВНА
СОЦИАЛНА

ОТГОВОРНОСТ

Инекс Трейд участва в редица благотворителни каузи и 
инициативи. Ние вярваме, че силата на успеха се състои в 
повишаване на социалната отговорност, в подпомагане 
развитието на града и качеството на живот на хората. 
Фирмата членува в различни дарителски фондации и 

клубове, включва се в инициативи както на
Община Враца, така и на неправителствени

организации, подкрепя каузи,организации, подкрепя каузи,
в които вярваме.



ИНЕКС ТРЕЙД

АНГЕЛ НА БЛАГОДАРНОСТТА

Една от каузите, в които вложихме сърце и душа е на Фонданция “Искам бебе” за направата на 
Национален кабинет по репродуктивно здраве. Подаръкът на Инекс Трейд бе ремонтът на 
помещението, в което ще се извършват консултации и прегледи от най-добрите специалисти по 
репродуктивно здраве. Управителят на фирмата Илиан Цветков получи специална награда от 
фондацията “Ангел на благодарността” за безвъзмездната помощ.

ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ

Първата по рода си площадка за деца със специфични потребности в региона бе открита официално 
в двора на Дневния център за деца и младежи с увреждания “Зорница” /ДЦДМУ/ във Враца. 
Люлките, пързалките и катерушките са направени по начин, по който да бъдат безопасни и 
възможни за използване от деца с физически проблеми. Площадката е с площ от 100 кв.м., с мека 
настилка, сензорна пътека, люлки-гнездо и първата люлка за инвалидни колички във Враца. Инекс 
Трейд беше част от дарителите, които помогнаха тази площадка да стане факт. Участваме в 
различни дарителски инициативи, но за нас здравето и бъдещето на децата са един от основните 
приоритети при избор на кампания, зад която да застанем.приоритети при избор на кампания, зад която да застанем.



Още новини и актуална информация за нашите проекти ще намерите на:
WWW.INEX-BUILD.COM
WWW.INEX-BG.COM
WWW.SM-INEX.COM

Или използвайте QR кода по-долу
 за бърз достъп през мобилно устройство.
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КОНТАКТИ

Враца, ул. Околчица 37а
тел: 092/659 995
email: oice.inex@gmail.com
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