
Партньорство по пътя 
към успеха

Partnership through 
the way to success



Безопасна работа преди всичко
Ефективност при изпълнението 

на задачите
Без компромиси в качеството
Екологосъобразни дейности
Почтеност и високи стандарти 

about usза нас

Дисциплинираност на 
персонала

Висококвалифицирани екипи и 
ръководители

Постоянно обучение и усъвър-
шенстване

Като партньорски фирми ние споделяме общи ценности:

Safety first
Efficiency in fulfilling our 

commitments
No compromise on quality
Environmental-friendly activities
Employees' discipline

Unlike other business partners we share common company values:

Highly qualified teams and team 
leaders

Continuous training and 
improvement

Honesty and high standards

www.powerent-ltd.com



about usза нас

POWERENT и DALINA GROUP са 
бързо развиващи се, модерни компании, 
създадени, за да удовлетворят нарас-
налото търсене на надеждни, отговорни 
и коректни доставчици на услуги за 
изпълнението на големите енергийни 
проекти в България и Европа. Двете 
фирми извършват дейности предимно 
на индустриални строителни обекти 

като рафинерии, електроцентрали и 
заводи, а също така и в сферата на граж-
данското строителство. Имаме дока-
зано успешни реализирани проекти в 
България и Европа, и натрупахме 
безценен опит като подизпълнители на 
едни от най-големите фирми в бранша, 
като Alstom Power, ENEL, Iberdrola, 
Kinetics Technology и др.
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POWERENT and DALINA GROUP are 
fast-growing modern companies which 
were founded to satisfy the increasing 
demand for reliable, responsible and 
upright service providers, for the 
realization of large-scale industrial 
projects around Bulgaria and other 
European countries. Both companies are 
mainly focused on activities in industrial 
types of projects such as refineries, 

power plants and factories as well as in 
the field of civil construction. 

We have time proven experience in 
project realization around Bulgaria and 
other European countries, and we have 
acquired invaluable experience as 
subcontractors to one of the biggest 
EPC contractors in the field, such as 
Alstom Power, ENEL, Iberdrola, Kinetics 
Technology, etc.



www.powerent-ltd.com

  Complete solutions related to modular and 
external scaffoldings.
– Scaffolding installation, dismantling and 
modification
–  Scaffolding rental
–  Scaffolding supplies
      Health and Safety solutions and services
–  HSE management
–  HSE trainings
    General: initial and periodic safety inductions, 
work on high constructions, work in confined 
spaces, etc.

   Specific: IOSH trainings, HSE leadership, 
Accident Investigation, Risk Analysis, Scaffolding 
Erection, Train the Trainer etc.
– Complete HSE documentation: safety plan, 
method statements, etc.
–  HSE Audits
      Qualified manpower supply: Management, HSE 
inspectors, QA/QC inspectors, scaffolders, pipe 
fitters, welders, etc.
    Work on high constructions with rope access 
including security ropes and rope access rescue 
on construction sites.

    Цялостни решения, свързани с модулни и 
фасадни скелета:
– монтажни, демонтаж и модификация на 
скелета
–  отдаване под наем на скелета
–  продажба на скелета.
     Решения и услуги в сферата на трудовата 
безопасност:
–  цялостно  управление по ЗБУР на обекти
–  обучение по ЗБУР

– основни - инструктажи, работа на височина, 
работа в ограничени пространства и др.
– специфични – IOSH обучения, лидерство в 
сферата на ЗБУР, разследване на инциденти, 
оценка на риска, изграждане на скелета и др.
– изготвяне на документация по ЗБУР – план по 
безопасност и др.
–  одити по ЗБУР.
       Осигуряване на квалифицирана работна ръка 
и ръководни кадри, инспектори по ЗБУР, 
инспектно качество, монтажници на скеле, 
тръбари, заварчици и др.
   Височинни дейности по въжен (алпийски) 
способ, включително осигуряване и спасителни 
дейности по алпийски способ на строителни 
обекти.

key competencesключови компетенции
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Impulse lines and steam tracing installation
Water sprinklers and drenching installations
Fire alarms
Construction site warehousing and logistics: complete organization of supply, 

storage, preservation and transportation of materials/equipment from and to storage 
areas, laydowns, construction site(s) and scrap yards.

Electrical and C&I cabling works: 
– Cable trays installation
– Cable pulling and termination

key competencesключови компетенции

Монтаж на импулсни тръби и пароспътници
Спринклерни и дренчерни пожарогасителни инсталации
Пожароизвестяване
Логистични и складови дейности на строителни обекти – цялостна организация по 

осигуряване на материали и оборудване от склада до работната площадка
Електромонтажни работи:
– монтаж на кабелни трасета
– полагане и присъединяване на силови и контролни кабели.



our advantagesнашите предимства
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Силен мениджмънт с основен акцент върху безопасността.
Ние поставяме безопасността като основен принцип. Вярваме, че всички инциденти могат да 

бъдат избегнати, а също така, че знанията по ЗБУР трябва да бъдат внедрени във всяка дейност и 
бизнес план. Нещо повече, нашите служители демонстрират пълна ангажираност и прилагат 
стриктно фирмените политики и добрите практики в тази област. В допълнение, единият от 
управляващите партньори в Powerent и Dalina Group е с над 10 годишен професионален стаж в 
сферата на безопасността (ЗБУР) на големи индустриални обекти.

Солиден опит и квалифициран персонал.
В хода на работата на мащабни международни проекти в България и чужбина, нашите 

служители натрупаха безценен опит и професионализъм.
Силен финансов и логистичен капацитет относно осигуряване на материали, оборудване и 

работна сила.
Осигуряване на допълнителни ресурси и ноу-хау чрез наши партньорски фирми от Европа и 

Турция.



our advantagesнашите предимства

Strong management with main focus on safety!
We put safety first and foremost. We believe that all accidents are preventable and that HSE 

knowledge must be implemented in every activity and business plan. Moreover, our employees are 
fully committed and strictly follow the company guidelines and good safety practices. In addition, 
one of the two managing partners in Powerent has over 10 years of professional HSE experience on 
huge industrial projects.

Solid experience and qualified personnel.
On the way to carrying out their job activities on large-scale international projects in Bulgaria 

and abroad, our employees have gained vast experience and professionalism.
Strong financial and logistical capacity on providing materials, equipment and manpower
Ability to provide additional resources and know-how through our partners from Europe and 

Turkey.
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completed projectsот нашите обекти
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completed projectsот нашите обекти



some of our referencesреференции
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Stara Zagora, Bulgaria
www.powerent-ltd.com

Rise confidently

Растем уверено


