


"Тракия-РМ" ЕООД, гр.Пловдив е търговско дружество, 
регистрирано през 1991 год.

Фирмата разполага с гъвкава и ефективна структура и 
екип от високо квалифицирани специалисти в следните 
области:

изкопна и транспортна дейност;

укрепване и водопонизяване на изкопи;

строителство на екологични обекти;

геоложки проучвания, сондажна дейност;

земеделие.

ТРАКИЯ-РМ ЕООД 



С транспортната си и строителна техника "Тракия - РМ" ЕООД учас-

тва в строителството на редица обекти. По-значителните от тях са: 

Депа за твърди битови отпадъци на гр. Пловдив, гр. Елхово и гр. Ямбол; 

Канализации на с. Брани поле, с. Крумово, с. Болярци, с. Анево и с. Радиново; 

Битова и дъждовна канализация на Логистичен склад на “Фреш Лоджик”;

“Пречиствателна станция и технически водопровод на Логистичен

склад на Фреш Лоджик”;

Техническа и биологична рекултивация на нарушени терени –

Мини Марица Изток 1;

Транспорт на земни маси;

Сондажна дейност, промишлено и техническо водоснабдяване.

ДЕЙНОСТИ



ИЗКОПНА ДЕЙНОСТ

Фирмата специализира в цялостни решения за изкопи, натоварване,
транспорт на земни маси. Нашите партньори са:

„Кристал” АД гр. Пловдив – „Изкопни и транспортни работи на земни
маси 25 000 куб.м. на обект „хотел Марица”;

„Надин” АД гр. София – „Изкопни и транспортни работи на земни маси –
15 000 куб.м.; транспорт и полагане на дренажен материал – 17 000 куб.м.
и валиране на земна основа – 7 000 кв.м.;

„Търговски център” – ул. „Кап. Райчо” гр. Пловдив – 10 000 куб.м.;

МОЛ гр. Пловдив - Изкопи, натоварване, транспорт на земни маси –
70 000 куб.м.;

Логистичен склад на “Фреш Лоджик” ООД - Изкопи, натоварване, 
транспорт на земни маси – 50 000 куб.м.;



ИЗКОПНА ДЕЙНОСТ

“Международен панаир” АД, гр. Пловдив – Изкопи, натоварване и
транспорт на земни маси – 30 000 куб. м.

Изграждане на път с. Ясно поле, община Марица – доставка, насипване
и валиране на трошен камък – 4000 куб. м.

Жилищни сгради “Райски кът – 2” – Изкоп, натоварване и транспорт на
земни маси – 7000 куб. м.

Изграждане на дренажна система за “Херос Марица”.

Търговски център “Деком” – Изкоп, натоварване и транспорт на земни
маси – 17 000 куб. м.

Жилищни сгради “Марица Гардънс” – Изкоп, натоварване и транспорт
на земни маси – 15 000 куб. м.



УКРЕПВАНЕ И ВОДОПОНИЗЯВАНЕ НА ИЗКОПИ

Тракия-РМ специализира във водопонизяването на изкопи. Ние предлагаме 
цялостни решения за:

Строителство на водовземни съоръжения;

Изграждане на сондажни кладенци;

Изготвяне на хидрогеоложки доклади;

Изграждане на пилотни сондажи за жилищно и промишлено строителство,

при тръбна конструкция на пилоните с диаметър на тръбите до 500 мм;

Експлоатационни хидрогеоложки сондажни кладенци за питейни,

промишлени и земеделски нужди;

Извършване на геофизични изследвания, включващи стандартен електро

каротаж, гамаестествен каротаж, кавернометрия и други методи за 

проучване;



СОНДАЖНА ПИЛОТНА МАШИНА 

Тракия-РМ ЕООД разполага с сондажна пилотна машина BAUER BG 28 H 

произведена през 2008 г. със следните параметри:

сертификат СЕ;

мощност 354 KW;

Kelly BK 28/419/3/33 I;

хидравличен чук за набиване на метални пилоти FAMBO HR 7000;

Машината сондира на следните диаметри:

без обсадни тръби Ø 520 и Ø 720, с обсадни тръби Ø 620 и Ø 820. 



"Тракия-РМ" ЕООД притежава разрешение за извършване на дейност

по управление на битови и производствени и опасни отпадъци.

Фирмата специализира в привеждане и поддържане на съществуващи и

нови екологични обекти в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004

за подобряване на постигнатата резултатност в управлението на околната

среда. Ние предлагаме комплексни решения за:

строителство на депа за твърди битови отпадъци;

строителство на депа за опасни отпадъци;

строителство на депа за строителни отпадъци.



ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ПЛОВДИВ

Изграждане на котловани на обект с площ от 196 дка;

Полагане на геотекстил и  фолио;

Изграждане на  дренажна система;

Предепониране на всички стари отпадъци в новопостроените котловани;

Завършване на всички етапи от строителството на котлованите съгласно

нормативните изисквания;



ДЕПО ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ГР. ЕЛХОВО

На ДТБО Елхово са извършени следните дейности: 

Изграждане на дренажна система, стопански двор, пътища,

водопровод, оросителна система и кантар;

Изграждане на котлован с площ от 17 дка;

Полагане на геотекстил и  фолио;

Изграждане на  дренажна система;

Направа на вертикална планировка на обекта;

Изграждане на канализация за обратни и повърхностни води;



ТЕХНИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ

Техническа и биологична рекултивация на 19 руднични обекта:

"Чукарово " – община Елхово; "Момино", "Раковски" и "Белозем" – община
Раковски; "Окоп" и "Тенево“, община Тунджа; "Царимир" – община Съедине-
ние; "Дебър" – община Първомай; "Троян", "Марица" и "Навъсен" – община
Симеоновград; "Чешмата" – община Хасково; "Владимирово" и "Орлов дол“
– община Тополовград; "Трилистник" – община Марица; "Селище" – община
Велинград, "Бялата вода" – община Костенец и "Мъдрец" – община Гълъбово. 

Техническа рекултивация на насипище „Староселец” – 250 дка грубо подрав-
няване, фино подравняване и рекултивация – „Мини Марица Изток” ЕАД

Събиране на хумус пред фронтовете на минните работи и техническа
рекултивация по обект: Рудник “Трояново 1” – "Мини Марица-Изток" ЕАД и
рудник “Трояново – север”.

Всички приключени рекултивирани терени са приети съгласно 
нормативните изисквания за рекултивация на нарушени терени. 



Тракия-РМ ЕООД предлага на своите клиенти специализирани решения:

Мониторингови пиезометри

Мрежи за комплексен мониторинг на околната среда на 18 броя

участъци за "Екоинженеринг-РМ" ЕООД – София;

Мрежа за комплексен мониторинг на депо за ТБО – гр. Карлово;

Мониторингови пиезометри на "Акватех" ООД – гр. Пловдив.

Геофизични измервания 

Геофизични измервания за "Геосервизинженеринг" АД – гр. Асенов-

град, "Акватех" ООД - гр.Пловдив, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД – гр.

София и "ВиК" – гр.Пловдив

Геоложко проучване посредством ядково сондиране за

“Пещерска гроздова” АД



ЗЕМЕДЕЛИЕ

В момента фирмата обработва земи в село Момино, община Раковски и в 

село Съединение, община Братя Даскалови. Фирмата отглежда пшеница и 

рапица. През 2008 година Тракия-РМ ЕООД кандидатства и в момента 

изпълнява проект по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени 

лозя” в село Съедиднение община Братя Даскалови.

Тракия-РМ ЕООД спазва добрите агротехнически и растително защитни 

практики в модерното земеделие.



Тракия-РМ ЕООД е редовен член на Камарата на Строителите в България, 

Националната транспортна камара, Българската минно-геоложка камара и 

Съюза на специалистите по качеството в България.

Дружеството разполага с висококвалифицирани кадри, инженери и 

специалисти в областта на строителството, геологопроучвателната и 

сондажна дейност, автотранспорта, и земеделието. 

Тракия-РМ ЕООД е сертифицирана по три международни стандарта ISO 

9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2002 и поддържа интегрираната 

система за управление на качеството, околната среда и здравословните 

условия на труд.



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА:

Адрес:

Тракия-РМ ЕООД.
Ул. Братя Бъкстон 136
Пловдив, 4004, България

Нашият e-mail е:
office@trakia-rm.com

На телефони:

Телефон: +359 32 69 50 30

Факс: +359 32 67 24 80

Мобилни телефони: +359/ 88/ 5 700 392; +359/ 88/ 6 760 013












