
 
 

„ТРТ – Д-р РУМЕН ЦВЕТАНОВ” ЕООД издава настоящото 
удостоверение на „ИНЕКС ТРЕЙД” ЕООД, гр. Враца, в уверение на това, че към 
30.08.2021 г., по Договор от 04.05.2017 г. дружеството е изпълнило 
качествено и в срок строително-монтажни работи на обект: „ЛЕКАРСКИ 
КАБИНЕТИ – ПЪРВИ ЕТАП” в УПИ ХVІІ – 131, кв.260, ж.к. ”Медковец”, 
гр. Враца. 

Сградата е изградена, в 
съответствие с одобреният първи 
етап, на два етажа и сутерен, 
като е запазена съществуващата 
сграда, която е надстроена и 
пристроена.  

Изпълнена по монолитен 
способ – скелетна ст.бет. носеща 
конструкция (колони, плочи, 
стени – в сутерен), фасадни 
топлоизолирани  и преградни 
тухлени стени.  

Фундаментите са единични и 
ивични, а под асансьорната 
шахта с фундаментна плоча, 
разликата между единичните и общите фундаменти е компенсирана на кота 
сутерен с подколонници със съответните компенсаторни височини.  

На кота ±0,00 са обособени следните помещения: чакалня, регистратура, 
2 лекарски кабинета, 2 манипулационни, превързочна, WC за персонала, офис, 
преддверие, стълбищна клетка и асансьор. На кота +2,65 са обособени: 
чакалня, 3 лекарски кабинета, манипулационна, помощно помещение, стая за 
почивка, WC за персонала, офис, WC за пациенти, стълбищна клетка, асансьор 
и тераса. На кота -2,65 са развити: 2 архива, помещение за чистач, WC за 
инвалиди, котелно, помещение за вредни отпадъци, асансьор, машинно 
помещение, стълбищна клетка. Сградата е с два входа, единия откъм бул. 
„Втори юни“, а другият от северната страна към паркинга, като пред сградата 
са обособени допълнително две паркоместа. 

Изпълнени са сградни водопроводна и канализационна, електрическа и 
мълниезащитна инсталации, изградено е котелно отделение за отопление. 
 

Общата стойност на изпълнените от „ИНЕКС ТРЕЙД” ЕООД 
строително-монтажни работи възлиза на 269 136,79 без ДДС. 

 
Сградата е със застроена площ 151,30 м2 и с разгърната застроена 

площ 386,50 м2. 
 
„ИНЕКС ТРЕЙД” ЕООД изпълни обекта професионално, в срок и в 

съответствие с нормативните изисквания, включително по отношение на 
здравословни и безопасни условия на труд, контрол на качеството на 
извършване на строително-монтажни работи и на вложените в строителния 
процес материали и продукти, и опазване на околната среда. 

При изпълнение на обекта „ИНЕКС ТРЕЙД” ЕООД осигури необходимата 
техника и инженерно-технически екип с богат опит в строителството и с 
доказана професионална квалификация. 
 


