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Фирма "Елит-КНС" ЕООД извършва следните дейности :
- Проектиране
- Строителство
- Довършителни работи
- Ремонтни работи
- Саниране

Фирмата гарантира високо качество на изпълнение на строителните работи и точно
спазване на уговорените срокове.

"Елит-КНС" ЕООД разполага със складова площ , дърводелска работилница ,
висококачествено машинно оборудване , собствен автомобилен парк (товарни ,
лекотоварни и леки автомобили) и съвременни компютърни системи.
Целта на създаването на "Елит-КНС" ЕООД е да осигури пълния цикъл на
строителните работи , архитектурата и дизайна на обществени и жилищни сгради
според изискванията и желанията на нашите клиенти.Фирмата работи в областта на
комплексното строителство , вътрешното обзавеждане , архитектурата и дизайна на
жилищни и административни сгради."Елит-КНС" е инженерингова - извършва пълния
цикъл от строежа до обзавеждането.Фирмата се финансира с частен капитал , не
ползва кредити и няма задължения към банки.
Вътрешната структура в изградена на базата на малки и средни предприятия с
минимален постоянен числен състав от 12 високо квалифицирани специалисти по
отделните строителни части.Във фирмата работят инженери , проектанти ,
специалисти и квалифицирани работници.Работниците се наемат на граждански
договор в зависимост от обема на изпълнявания проект , както и при партньоство с
други фирми.

"Елит-КНС" ЕООД е регистрирана в камарата на строителите с протокол №0022 от
31.01.2008г. и може да извършва строежи до 5000м2 реално застроена площ.

Водещи принципи:
КАЧЕСТВОТО на нашите услуги се дължи на качествени продукти и професионализъм.
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ЦЕНАТА, която предлагаме на нашите клиенти е еквивалентна на услугата.
АНГАЖИРАНОСТТА към нашите колеги се изразява в непрекъсната
професионална подготовка, последователност при реализацията на личността и
социална осигуреност. Успехът на нашата философия се гради на:
ЛИЧНОСТТА, умееща да работи в екип.
ПРОДУКТА - това са удовлетворените потребности и желания на нашите клиенти.
ПЕЧАЛБАТА, която е резултат, за да бъдем още по-добри.

Фирма „Елит – КНС” ЕООД е сертифицирана по:
ISO 9001:2008 система за управление на качеството с обхват строителство на жилищни,
административни и промишлени сгради,
ISO 14001:2004 система за управление на околната среда с обхват на дейности
свързани със строителство на жилищни, административни и промишлени сгради и
прилежащата им инфраструктура.
ISO 18001:2007 OHSAS система за управление на бепосността и защита на здравето с
обхват на дейности свързани със строителство на жилищни, адиминистративни и
промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура.
Удостоверение за вписване в "Агенция по енергийна ефективност" - "Елит-КНС"
разполага с всички необходими уреди и квалифицирани специалисти за обследване на
сгради , изработка на енергийни , технически паспорти и сертифициране.

През периода 1996-2011 година “ЕЛИТ–КНС”ЕООД е предала самостоятелно
следните по-големи обекти:
-

1.Хотел “Феникс” – Слънчев бряг
2.Хотел-Ресторант “ЕЛИТ-ГУЛДЕНБУРГ”
3.Пенсионен отдел на община “Оборище”
4.Централно Управление на ДЗИ – София
5.Приемна на ДОО – София
6.ДЗИ – клон Перник
7.ЖСК “Успех”
8.Магазин JVC ул.”Граф Игнатиев”
9.Магазин “Самсунг” ул. “Раковски”
10.Клуб-ресторант VІІ-ми етаж ДЗИ
11.Цялостен ремонт и поддръжка на “Студентски общежития и столове”
12.Хотел “Берлин”-кк”Златни пясъци”-част ВиК
13.Сграда на ДСК-гр.Плевен
14.Офис на СУСО - София
15.Енофамилни къщи - гр.Банкя и кв.Симеоново
16.Офис сграда "Тетра-Инс"-София
17.Водно развлекателен център Кокаляне
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- 18.Национална спортна база
- 19.Министерство на финансите
- 20.Жилищна сграда "ОВЧА КУПЕЛ"
- 21.Основен ремонт на ВСК "Белмекен"
- 22.Приемна НОИ - София
- 23.Почивен дом "Витоша"
- 24.Еднофамилни къщи кв."МАЛИНОВА ДОЛИНА"
- 25.Комплекс газ-бензиностанция "ПОДУЕНЕ"пл.ПИРДОП
- 26.Две еднофамилни къщи в гр. Балчик
- 27.Админастративна сграда на площад Пирдоп-кв.Подуене
- 28.Жилищно админастративна сграда в ж.к.Младост 2
- 29.Приемна на Столична община
- 30.Обществена баня гр. Банкя
- 31.Жилищна сграда, гр. Банско
- 32.Административно – стопанска сграда в гр. София
- 33. Детска градина, с. Казичене, район „Панчарево”
- 34. Жилищна сграда в кв. „Подуяне”, гр. София
- 35. Производствена сграда в гр. София
- 36. Еднофамилна къща в гр. София, кв. „Драгалевци”
- 37. Търговски комплекс в гр.София, ж.к. „Дружба” 2
- 38. Реконструкция на покрив в гр.София, кв. „Подуене”
- 39. Реконструкция на покрив в гр.София, ул. „Оборище”
- 40. Пристройка към сграда гр.София, кв. „Захарна фабрика”
- 41. Жилищна сграда с РЗП 3900 м2. гр. София , кв. Сухата река
- 42. Жилищна сграда с РЗП 1700 м2. гр.Мец, Франция
- 43. Реконструкция и модернизация на инст. за разделяне на въздух в завода на ЕР
ЛИКИД България
- 44. Реконструкция и модернизация на ЖП Гара Саранци
- 45. Дом за стари хора гр.София , ул. „Тодорини кукли" 1В - Удостоверение за
регистрация № 1224-01
- 46. Подобряване на туристическата инфраструктура в местността ”Над село” – с.
Антон.
- 47. СМР на обекти на Национална спортна академия „Васил Левски” – гр. София:
- 48. Направа на футболно игрище съгласно изискванията на УЕФА и ФИФА на НСА
„Васил Левски”

Фирмата от 31.01.2008. е регистрирана в Камарата на строителите в първа група
строежи от трета до пета категория.

Контакти:
гр.София , ул.Стоил Войвода №17 , ап.4
office@elite-kns.com
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