БИЖУТЕРИ
В СТРОИТЕЛСТВОТО

ФИЛОСОФИЯ

За всеки от нас е важно да знае зад какво стоим и какво бихме желали да постигнем. Нашите стремежи описват нашата идентичност, дефинират факторите за успех и рисуват нашето бъдеще.

За периода от създаването ни до момента ние неспирно
се стремим да се развиваме и да усъвършенстваме бъл-

Успехът ни се базира на множество фактори. Част от тях са нашата независимост, прозрачността на фирмената структура и пазарната ни ориентация.

гарския пазар за строителни материали чрез вграждане
опита на европейските и световните технологични лидери, заедно с водещите тенденции и ноухау в сферата.

Благодарение на своя дългогодишен опит в производството и предлагането на комплексни и устойчиви системи от продукти и услуги за строителството, МАРИСАН се
утвърди на пазара като доказан лидер и надежден дос-

Като средно голяма фирма ние се стремим към дългосрочен успех. Част от
този стремеж е и ориентацията ни към продукти с бъдеще и устойчиви практики в производството. Децентрализираната структура ни позволява да поддържаме лични контакти с всички наши партньори и да оперираме гъвкаво. Вие,
нашите партньори, сте ключът към общия успех!
Изхождайки от тези наши основни нагласи, ние заставаме зад ценностите, които изповядваме, и сформираме своята визия и мисия. Разпознаваме факторите
за нашия успех и се стремим да ги доразвиваме, за да можем да достигнем
целта, която преследваме – да бъдем БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО!

тавчик с основен приоритет – да работи в услуга на своите клиенти и партньори!

Станислав Колев,
Изпълнителен Директор
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ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОСОФИЯ

КОИ СМЕ НИЕ

ПРИНЦИПИТЕ, ЗАД КОИТО СТОИМ

НАШАТА ВИЗИЯ

Ние ревностно споделяме философията, че една компания може да бъде успешна само тогава, когато е изградила трайни и устойчиви принципи. Стремежът ни да сме в постоянен контакт с пазара, да реагираме на
неговите нужди, както и да не се боим от това да бъдем иновативни, се явява събирателен образ на всички
принципи, които споделяме и решително отстояваме!

Технологичен водач в устойчивото изграждане и оформяне на енергийно ефективни жизнени пространства, близки до хората и техните нужди!

НАШАТА МИСИЯ
Съхраняването на сградите и тяхното естетическо въздействие!

ТЯСНО ПАРТНЬОРСТВО

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ

Посредством близкия личен контакт ние разпознаваме и съумяваме да отговорим на нуждите на нашите партньори. Имаме самочувствието да предоставяме
изключителни услуги във всички наши основни компетенции и сфери на дейност, вдъхновявайки по този начин постоянно нашите партньори.

Идеята, около която всички в МАРИСАН се обединяваме, е едновременно и
философия на компанията. Тя се концентрира върху разработването на иновативни продукти, системи и интегрирани комплексни решения, които осигуряват строителство, щадят природните ресурси и гарантират функционални и
комфортни условия на живот и труд. Не по-маловажно е и желанието ни за оптимизация на дейността на работещите в тази среда - инвеститори, строителни
предприемачи, майстори и др.
Доразвивайки тази философия с нови аспекти, се ангажираме с проблемите,
свързани със съхраняване живота на старите постройки и качественото изграждане на нови такива. С тази цел ние непрекъснато инвестираме в изследвания
и разработки за производство на системи от продукти и услуги, подобряващи
и дългосрочно предпазващи от повреди отделните конструктивни елементи
на сградите (фасади, стени, покриви, подове, облицовки и др.). Редом с тези
задачи се нарежда и естетическото оформяне на сградите с цвят и структура.
Казано на кратко - целта, която ние, в МАРИСАН, сме си поставили, е да бъдем
новатор в оформянето на едно екологично и функционално човешко жизнено
пространство. Именно това мотивира съвместната ни работа с клиенти и партньори, споделящи същите приоритети и цели.
Цялата политика на фирмата, както и високите изисквания, които сме си поставили, се съдържат в нашия девиз: БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО!
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ХОРАТА В МАРИСАН
Хората, които работят в МАРИСАН, определят разликата. Те са най-важният
фактор, отличаващ ни в среда на силна конкуренция и са нашата най-тясна
връзка с партньорите ни на пазара. Базиращото се на взаимен респект управление позволява на служителите да участват активно в процесите и да поемат
отговорност за предизвикателни цели.

ИНОВАЦИИТЕ ОФОРМЯТ ПАЗАРА
Като технологичен водач ние генерираме тенденции в сферата на продуктите,
системите и услугите. Иновациите от МАРИСАН устойчиво оформят пазара и
гарантират нашия бъдещ успех.

ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО И УСЛУГИ
Големият спектър на портфолиото, което предлагаме, осигурява нашата силна
и конкурентоспособна позиция на пазара. Освен висококачествени продукти
и системи ние предоставяме и избрани услуги като консултации и обучения,
продуктова документация, подкрепа на строителния обект, управление на проекти, както и логистика, съобразена с потребностите на клиента.
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ФИЛОСОФИЯ
ПРИНЦИПИТЕ, ЗАД КОИТО СТОИМ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ГОТОВНОСТ ЗА ПРОМЯНА И АКЦЕНТ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Светът се променя все по-бързо, а нуждите на клиентите стават все по-индивидуални. Гъвкавостта и готовността за промяна придобиват все по-сериозно
значение. Този факт намира своето пълно отражение в решенията, които вземаме и в стратегиите, които разработваме.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА СТОЙНОСТТА ПОСРЕДСТВОМ СИЛНИ МАРКИ
Нашите марки създават ориентация и сигурност на комплексния пазар. Тяхното последователно управление осигурява увеличаване на стойността при всички участници на пазара.

МЕЖДУНАРОДЕН РАСТЕЖ
Посредством децентрализираната ни ориентация ние постигаме голяма близост до пазара не само в България, но и в съседните държави. Респектирайки съответните културни дадености и различията в пазарните условия, ние се
възползваме от интернационалната обмяна на опит и успяваме да генерираме
растеж, минимизирайки рисковете.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Устойчивото развитие представлява дългосрочното, внимателно и икономично използване на ограничените ресурси на планетата – икономически отговорно поведение в неговия същински смисъл. Преследването на устойчиви
решения ние разглеждаме не само като наш бизнес, но и като наше социално
задължение.

УСПЕХ ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧНА ОРИЕНТАЦИЯ
Дългосрочното покачване на фирмената стойност е наша основна задача. За да
постигнем желания растеж, ние използваме разумно ресурсите, с които разполагаме, влагайки компетенцията на всички фирмени звена. Приемствеността
на управлението и съзнателното използване на нашите финансови средства ни
позволяват постоянно да увеличаваме стойността на компанията и да изпълняваме нашите социални задължения.
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Цялостната структура и организацията в една компания са от съществена
важност за нейния успех и постигането на заложените дългосрочни цели. Ние
в МАРИСАН ясно осъзнаваме важността на персоналното отношение в една
компания. Поради тази причина се стремим да създадем работна обстановка,
предразполагаща всеки към пълното разкриване на неговите потенциал и личностни качества.
В корпоративната структура и цялостната организация на МАРИСАН са преплетени принципите за равенство и свобода на действие. Стремим се всеки един
от нашите служители да чувства останалите като свое семейство. Равнопоставянето предразполага служителите ни да изразяват своите идеи и стремежи.
Всеки може да изяви своя глас, да се чувства значим и пълноценен в това, с
което се занимава. Тясната обвързаност и приятелските отношения, които се
стремим да интегрираме в корпоративната култура, водят след себе си редица
позитиви.
Ние в МАРИСАН не се страхуваме да изразяваме себе си, да споделяме и да
помагаме. Вярваме, че по този начин успяваме да изградим далеч по-здрава и
трайна връзка в екипа, трансформираща персоналните цели в общи, а общите
- в персонални. Корпоративната ни политика е следствие от взаимодействието
вътре в компанията. Визията, който всеки има, бива разглеждана, дискутирана
и прилагана. Ние искрено вярваме, че успехът се дължи на човешкия фактор и
неговата ценност и се гордеем със своя силен колектив.
За да бъде една организация успешна, всяка малка част от нея трябва да се
чувства комфортно, да дава своя максимум и перманентно да се стреми към
нови върхове. Това не би било възможно без осигуряване на уютна среда и
предразполагаща атмосфера. Организацията трябва да е едно цяло. Поради
тази причина всички в МАРИСАН изповядваме една философия, един стремеж
и една заветна цел – БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО!
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ОРГАНИЗАЦИЯ
РАЗВИТИЕ НА ФИРМАТА

РАЗВИТИЕ НА ФИРМАТА

Днес едва ли някой ще отрече предимствата, донесли за строителството, съвременните строителни материали и професионално разработените системни решения. Едва ли някой ще отрече, че развитието
на строителната индустрия през годините днес е от полза за всички
– инвеститори, строители и крайни потребители.

В 2010 г. се извършва пълна модернизация на завода за производство на сухи
строителни смеси като за партньори са избрани световните лидери KAWASAKI
ROBOTICS, MAILLIS GROUP и DANTHERM GROUP. Проектът включва роботизация и автоматизация на почти всички работни процеси, което гарантира непрекъснатото и постоянно качество на всички произведени продукти.

Ние от МАРИСАН се гордеем, че част от този път в България, е изграден от нас.
Преследвайки своето мото и идеал, следейки пулса на пазара и анализирайки
нуждите на участниците в него, ние разработихме и въведохме на пазара първата произведена в България:

През 2011 г. стартира работа и третият завод на фирмата, оборудван с напълно автоматизирана линия за производство на течни и пастообразни мазилки,
бои, грундове и лепила. След конкурс, измежду редица водещи компании, изпълнението на проекта е възложено на PROFARB. Реализацията на този проект
позволява внедряването на уникално за България, напълно автоматизирано
производство. Развитието на неговия капацитет се извършва на два етапа –
първият, позволяващ производството на 3200, а вторият – разширяването му
до 6400 тона продукция годишно.

• смес за зидане с блокчета от газобетон
• циментова шпакловка
• лепило-шпакловъчна смес за топлоизолационни системи
• интегрирана топлоизолационна система

РЕШЕНИЯ В СИСТЕМА
Първият продукт на фирмата е част от серията лепила за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС®. Той успява да се наложи на пазара като синоним за безкомпромисно качество и значително подпомага последвалото разширяване на продуктовата гама. Постепенно на пазара се появяват и останалите продуктови направления, покриващи специфичните нужди на всички довършителни работи:
строителни лепила, шпакловки, хидроизолации, замазки и др.
Важен етап от развитието на фирмата е решението да се премине към предлагане на цялостни системни решения – сбор от оптимално съчетаващи се и
взаимно допълващи се продукти, предоставящи на потребителя максимална
сигурност и удобство. За нуждите на реализацията на това решение обаче е
нужно внедряването на редица нови технологии.

ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ
През 2005 г. завършва изграждането на втория завод на фирмата - за производство на топлоизолационни материали от EPS. За партньор по проекта е избрана
австрийската фирма HIRSCH MASCHINENBAU, един от лидерите в изграждането на фабрики за преработка на EPS в световен мащаб. И до днес заводът продължава да бъде най-модерният и автоматизиран в България.
Така, първи на българския пазара, МАРИСАН предлага цялостни системни решения в сферата на топлоизолирането. Малко след това – на 64-ия Международен технически панаир в Пловдив през 2008 г., топлоизолационните системи
ТЕРМОФЛЕКС® са отличени със златен медал за качество.
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ОРГАНИЗАЦИЯ

2014 г. минава под знака на инвестиции в две основни технологични направления – линия за производство на вододисперсионни строителни лепила на поливинилацетатна основа (PVA) и оборудване за производство на декоративни
архитектурни елементи, профили и покрития за тях.
В началото на 2017 г. завършва и крупният проект по изграждането на нова инсталация за сушене на пясък и други инертни материали, който е поверен на
немския технологичен лидер ALLGAIER.

ЛАБОРАТОРИЯТА, БЕЗ КОЯТО НЕ МОЖЕ
Водени от желанието си да предлагаме на потребителите нови, високотехнологични продукти и системи, както и да гарантираме още по-добър контрол
на качеството на цялата ни продукция, като ясно осъзнаваме отговорността,
която носим за тях, не само до момента на закупуването им, ние изградихме
собствена изпитателна лаборатория.
Оборудвана с най-съвременна лабораторна техника, тя отговаря на всички
международни стандарти и позволява детайлното изследване при различни
натоварвания и климатични условия на всички видове сухи строителни смеси, мазилки, бои и цялостни системи за хидро- и топлоизолиране. Висококвалифицираните технолози, работещи в лабораторията и тяхното тясно сътрудничество с лабораториите на BASF, WACKER и DOW CHEMICAL, ни дават
самочувствие не само да повишаваме ефективността на настоящите ни, но и
да разработваме и предлагаме нови иновативни продукти и решения, изпреварващи очакванията на пазара.
Важен момент в работата на лабораторията е и помощта, която тя оказва
на всички наши партньори, анализирайки различните дадености, условия и
материали на строителните обекти, както и препоръките за употреба на правилните продукти или начини за работа в актуалната ситуация на строителния обект.
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УСТОЙЧИВОСТ
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОДУКТИТЕ
Основна предпоставка за успеха в дългосрочен план е устойчивостта
на действията. В днешно време светът става все по-комплексен и успоредно с класическите икономически предизвикателства, социалните и
екологичните аспекти придобиват все по-голяма важност. Рисковете,
както и шансовете, стават все по-многообразни и тяхното последователно и успешно управление е задача, която може да бъде решена с
помощта на точно определени инструменти. Ключови в този аспект
се явяват стратегиите за устойчиво развитие. Те трябва да създадат
стабилна основа, както за един постоянен и печеливш растеж, така и
за осъществяването на нашия обществен принос.

Под устойчивост ние разбираме комплексната взаимовръзка между икономически, екологически и социални критерии, които биха задоволили както настоящите, така и бъдещите поколения. При това, нашите продукти трябва да
допринасят както за изпълнението така и да задоволяват изискванията за комфорт, качество и функционалност. За нас устойчивостта не е крайно състояние,
а е процес на постоянно подобрение.
Чрез продажбата на нашите продукти, особено на топлоизолационните и фасадни системи, ние активно подпомагаме развитието и разпространението на
екосъобразни технологии. Само с помощта на интелигентни и висококачествени строителни материали е възможно да се строи устойчиво, да се изграждат
пасивни или енергийно неутрални къщи, да се удължи животът на сградите и
постройките.

ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ С ПРОДУКТИТЕ НА МАРИСАН
Нашите продукти имат принос към редица важни теми, свързани с устойчивостта – опазване на климата; енергийна и ресурсна ефективност; защита и
удължаване на живота на сградите; здраве и комфорт на живот. Тяхното производство е енергийно и ресурсно ефективно, а въздействието върху природата
на всички, вложени в тях суровини, е максимално оптимизирано.
Използването на възобновяеми природни ресурси е наш приоритет навсякъде,
където това е екологично, икономическо и социално полезно. Оценяваме потенциала за рециклиране и повторна употреба на продуктите ни и се стремим
да го увеличаваме, доколкото това е технически осъществимо и икономически
съобразно.
Всички продукти с марките на МАРИСАН идват от организация, поемаща своята отговорност за околната среда, за служители си, за всички свои партньори
и за обществото като цяло!
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УСТОЙЧИВОСТ
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОДУКТИТЕ
ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ ПРОДУКТИ,
КОИТО ПРЕДПАЗВАТ ОТ АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ
Основна част от дейността на МАРИСАН е производството на топлоизолационни системи, които ефективно допринасят, както за значителни икономии
на енергия за отопление, така и за намаляване с милиони тонове на СО2 емисиите, излъчвани в атмосферата. По този начин топлоизолационните системи
са не само важна икономическа основа за нас, но и същевременно допринасят чувствително за опазването на околната среда и климата.
Освен приноса си към опазването на климата, фасадните системи и покрития
защитават хората и сградите от екстремни атмосферни условия, които, предвид промените в климата, се случват все по-често. Системите от МАРИСАН
са проектирани да противостоят на дъждове, бури и градушки, като са преминали през множество симулации и тестове в реални условия без никакви
забележки.
Качеството също играе централна роля при устойчивостта – висококачествените продукти гарантират дълъг живот на сградите и ги предпазват от щети,
намалявайки този начин разходите на ресурси и енергия. Едновременно с
това то увеличава и удовлетвореността на нашите клиенти.

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ С ПРОДУКТИ,
КОИТО ЩАДЯТ ПРИРОДАТА
Успоредно с фасадните системи и покрития, портфолиото ни обхваща също
така и продукти с интериорно приложение, системи за полагане на различни
видове облицовки и покрития, хидроизолации, подови настилки и множество
други.
Продуктовата ни гама включва и богата гама от безвредни за хората и природата бои, мазилки и грундове за вътрешни и външни пространства. С тяхна
помощ можем да отговорим на силно нарасналата нужда на хората от качествен и здравословен начин на живот и да изпълним техните най-високи изисквания относно качество, здраве, околна среда, функционалност и естетика.
В областта на хидроизолационните системи предлагаме продукти, които могат да бъдат използвани при саниране на бетонни конструкции, пътища, пречиствателни станции и индустриални повърхности, предпазвайки ги по този
начин от проникване на влага. В този аспект устойчива и ресурсно ефективна
е не само тяхната защита, но и защитата на подземните води и почвите, които посредством употребата на нашите продукти могат да бъдат ефективно
предпазени от изтичащи и просмукващи се опасни вещества.
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УСТОЙЧИВОСТ
ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Ние вярваме, че само висококачествените продукти могат да отговорят на постоянно покачващите се изисквания, поставяни пред строежите и сградите. В този аспект сертификатите за производствен
контрол и управление на качеството са гаранция за тяхната изпитана надеждност и сигурно поведение. Те също така са и много важен
инструмент за всички инвеститори, архитекти и проектанти, касаещ
цялостното сертифициране на сградите, в които се влагат.
ЕВРОПЕЙСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ
Топлоизолационните системи на МАРИСАН са сертифицирани съгласно изискванията на международната спецификация ETAG 004. Издадените експертни оценки се базират на документална оценка, физично изпитване и лабораторен анализ в акредитирани лаборатории в Европа.

УСТОЙЧИВОСТ
ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ
Дейността на МАРИСАН поставя на първо място пазара, фокусирайки се върху неговите казуси и проблеми.
Търсейки техния отговор, ние влагаме усилия в непрестанно проучване на тенденциите в сектора, на оптимизацията на продуктите и услугите, които предлагаме, както и на крайната ни цел –удовлетворението на
потребителя.
Ние в МАРИСАН споделяме тезата, че бизнесът получава най-точната и адекватна оценка само и единствено от пазара
– от обикновения потребител, неговите нужди, очаквания и впечатления. По тази причина, отдаваме особено внимание
на обратната връзка, на допитването до клиента, на мнението на партньора. Само и единствено по този начин можем да
разберем дали пътят, по който сме поели е правилен.
Доказателство за това, че избраната от нас посока е правилна, намираме в множеството получени награди и отличия за
качеството на нашите продукти, служещи ни като допълнителен мотиватор за развитие.

2015 г. – FORBES Bulgaria

Грамота за качество на продуктите

Благодарение на издадената експертна оценка, нашите топлоизолационни системи могат да носят маркировка „СЕ”, служеща като гаранция за тяхното качество и могат да бъдат предлагани на обединения европейския пазар, както и
да участват в проекти или обществени поръчки.

2012 г. – НАГРАДА „НАЙ-ДОБРА БЪЛГАРСКА ФИРМА НА ГОДИНАТА“

В категория „Фирма на публиката“, организиран от Първа Инвестиционна банка

2010 г. – НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
CityBuild.bg Портал за строителство и архитектура

СЕТИФИКАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ
Сухите строителни смеси, предлагани от МАРИСАН, притежават сертификат за
производствен контрол, гарантиращ сигурното качество на крайния продукт.
Извършеният одит, перманентният контрол, оценката и одобрението на производствения контрол са индикатор за стриктния надзор над качеството на
произвежданата продукция.

2010 г. – ЗЛАТЕН МЕДАЛ И ГРАМОТА ЗА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ
ПО КАЧЕСТВО
Съюз на специалистите по качество в България

2009 г. – Най-динамично развиваща се компания в Северна България
през годината

Производственият контрол в МАРИСАН е сертифициран по Система 2+, при
която нотифицирано лице ежегодно одитира условията на работа, контрола на
качеството и изпълнението на изискванията на конкретния стандарт за всеки
отделен продукт.

СЕРТИФИКАТ ПО ISO 9001:2008
Сертифицирането на Система за управление на качеството по ISO 9001 се базира на пространствена оценка върху продуктите, услугите, процесите и други функционални дейности, протичащи в една организация. Международният
сертификат е гаранция за това, че изискванията на клиента ще бъдат максимално удовлетворени и той ще получи продукти и услуги с най-високо и постоянно
качество.

2008 г. – ТОП 100 за най-динамично развиващи се компании
през годината в България

2008 г. – ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА КАЧЕСТВО
„НАЙ-ДОБРА БЪЛГАРСКА ФИРМА
НА ГОДИНАТА“
категория „Фирма на публиката“ Първа Инвестиционна банка

Пловдивски панаир 2008 г

2007 г. – ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО

Българската асоциацията за изолации в строителството

СЕРТИФИКАТ ПО OHSAS 18001:2007
Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд е
комплексна методология за оценка на риска на работното място. Тя е отправна
точка за разработване и приложение на политики, подобряващи условията на
труд, грижата за професионалното здраве на работещите и др.

10

11

СОЦИА ЛНА АНГАЖИРАНОСТ

За успеха на една фирма в дългосрочен план са отговорни хората. По
тази причина, да поемаме социална отговорност, за нас е подразбиращо се. МАРИСАН, както и отделните служители във фирмата, сме
социално ангажирани по множество проекти, имащи за цел подобрението на средата, в която живеем и бъдещето, което градим. Проектите, в които участваме, биват избирани според връзката, която имат с
визията и дейността на фирмата и се оценяват според техните икономически, екологични, социални и културни аспекти.
Крайъгълен камък в социалните ни активности е партньорството ни с Министерството на образованието. То е провокирано от факта, че разглеждаме инвестициите в образованието на младите хора като инвестиции в бъдещето на
нашето общество. В рамките на тази съвместна работа подпомагаме образованието на млади хора, които желаят да завършат средното си образование в
строителния бранш.
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ПАРТНÜОРИ

В МАРИСАН можем да се доверим на силна партньорска мрежа. Благодарение на нашите специализирани
и професионални партньори, успяваме по всяко време да предложим на клиентите ни най-високо качество.
Ясно осъзнаваме, че само дългосрочните партньорства, базиращи на взаимно доверие, водят до успех. По
тази причина се стремим да поддържаме връзката с партньорите ни жива.
Всички Вие - нашите партньори, Вашето ноу-хау и подкрепа, правят възможно осъществяването на нашите идеи. Сърдечно
благодарим за Вашето участие!
Освен интензивния контакт с всички наши клиенти, доставчици и партньори в сферата на строителството, МАРИСАН поддържа и тесни връзки с много асоциации, университети, социални и други организации и сдружения.

Българска
асоциация за
изолации в
строителството

Сдружение на
производителите
на сухи
строителни смеси

Сдружение за
защита качеството
на експандирания
полистирен

Сдружение
„Клуб 9000“

Foundation of
German Industry
for International
Cooperation

Министерство на
образованието и
науката

Русенски
университет
„Ангел Кънчев“

Technische
Hochschule
Wildau –
University of
Applied Science

Европейски колеж
по икономика и
управление

Софийска
гимназия
„Христо
Ботев“

ПГСАГ
„Пеньо Пенев“

ПГСАГ
„Никола Фичев“

Българска
Търговскопромишлена
палата

Програма
REECL

Камара на
строителите
в България

EUROSTARS

Енергийно
обновяване на
българските
домове

Оперативна
програма
“Иновации и
конкурентоспособност“
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