


"Термотехника" АД е наследник на 
традициите на Завода за топлотехнически 
съоръжения „Н. Й. Вапцаров” - Пловдив в 
производството на оборудване за
енергетиката, топлофикацията, химическата 
промишленост, екологията и други отрасли.

"Термотехника" АД притежава разрешение за производство
на съдове под налягане издадено от ДИТН. Има внедрена
система за управление на качеството ISO 9001-2000.
Заварчиците са сертифицирани по стандарт EN 287 и EN 288.
Дружеството  предлага изделия сертифицирани съгласно 
изискванията на Наредба за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на съдове работещи под
налягане - Постановление №204 от 03.9.2002 г.



• Газокислородно рязане на листов материал от въглеродни стома-
ни до 120мм-управление на оборудването цифрово-програмно

• Плазмено рязане на листов материал от неръждаема стомана до
10 мм–ръчно управление

• Гилотинно рязане на листов материал до 16 мм

• Заваряване на листов материал полуавтоматично под слой
от флюс по одобрени процедури от сертифициращ орган

• Огъване на листов материал на студено с дебелина до
20 мм-ширина до 2000 мм

• Хидравличен апкант до 12 мм

• Безразрушаващ контрол на заваръчните шевове по
капилярен метод, ултразвук и ренгенов контрол

• Хидравлични изпитвания

• Нанасяне на защитни покрития

Производство



Изделия, на които „Термотехника” АД издава „Декларация зa съответствие”: 

• Резервоари за пропан бутaн

• Напорни резервоари за въздух и азот

• Резервоари за СО2

• Ресивери за амоняк

• Съдове работещи под налягане

• Инсталации за химическата промишленост

• Резервоари за течни горива - едностенни и двустенни

• Всякакъв вид топлообменници – обемни и скоросни, подгрявани с пара, 
гореща вода, ел.ток, както и комбинирани: подгрявани с ел. ток и гореща 
вода

Продукти 



 Решаване на проблеми с изгарянето на дървестни отпадъци 
в съществуващи котелни инсталации

 Инсталации за водоподготовка на котелни централи

 Филтри за нафта, бензин, мазут, вода, с и без подгряване с 
вода, пара или електричество

 Водопомпени и компресорни станции

 Метални конструкции

 Всички съоръжения се изработват
по собствена документация или по
документация, предоставена от клиента.

Продукти



Нашите цели са:

• Удовлетворяване изискванията на клиента

• Нови технически решения

• Разширяване на производствените възможности

• Технологично развитие

Политика



Политиката на дружеството е изцяло насочена към удовлетворя-
ване изискванията на клиентите чрез нови технически решения, 
разширяване на производствените възможности и технологично 
развитие. Наши клиенти са не само български, но и чуждестранни 
фирми.

“Еко Петролиум” ООД, гр. София
„Станчев – Русе“, гр. Русе
„Ритейл инженеринг“, гр. София
„Булфайер“, ЕООД гр. София
„Стимекс“, ООД гр. Хасково
ДП „Строителни Войски“,
поделение гр. Пловдив
„Каммартон България“ ЕООД, гр. София
„Меакомп“, гр. Пловдив
„Термосист“, гр. Пловдив
„Лукойл“, гр. София

Клиенти

„Топливо“, гр. София
„GOTMAR“ Ltd. , гр. Съединение
„Градус – 1“, гр. Стара Загора
„Геосис”, гр. Пловдив
„TM INOX”, гр. Пловдив
„МBS“, гр. София

„Либхер Хаусгерете“,
гр. Пловдив
„Шала Газ“, Косово, Сърбия
„Тега инженеринг“,
гр. Скопие, Македония



Адрес: Област Пловдив, гр. Пловдив,

ул. "Братя Бъкстон" № 136
Телефон: 032/69 61 35
Факс: 032/ 69 71 53
E-mail: info@termotehnica.com

Изпълнителен Директор: инж. Халина Пейчева
Телефон: 032/ 69 50 30

Главен инженер: инж. Елена Вълчева
Телефон: 032/ 69 71 51

За контакти














