
АРГОГРУП ЕКЗАКТ ООД



“Аргогруп Екзакт” ООД присъства активно на строителния пазар от 1997 г. 
За периода на своето съществуване компанията е завършила успешно и 
предала на инвеститорите над 300 обекта с обща РЗП 450 000 кв.м. 
Компанията е сертифицирана по:

ISO 9001:2000 –за управление на качеството;
ISO 14001:2004 –за управление на околната среда;
OHSAS 18001:2002 –за здравословни и безопасни условия на труд;

“Аргогруп Екзакт” ООД неизменно се свързва с отлично качество на 
предлаганите услуги, персонална ангажираност към клиента и лоялност. За 
обезпечаване качественото и навременно изпълнение на строителните 
процеси фирма “Аргогруп Екзакт” ООД разполага със собствена 
материално-техническа база. Фирмата притежава всички изискуеми 
лицензи, сертификати и удостоверения, които й дават правото да 
изпълнява обекти от всички възможни категории на територията на 
България.

В „Аргогруп Екзакт” ООД работи екип от отлично подготвени специалисти в 
областта на строителството, финансите, маркетинга и мениджмънта. Ние 
насърчаваме нашите служители да изявят и развият своя потенциал. 
Техният опит, новаторски идеи и стремеж към лично професионално 
развитие изграждат потенциала на компанията.

Изпълняваме ангажиментите си качествено и в срок. Стремим се да се 
усъвършенстваме, (за да отговорим на динамиката и предизвикателствата) , 
да прилагаме съвременни технологии и модерни решения в хармония с 
околната среда.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ



"Аргогруп Екзакт" ООД притежава собствена материална база на територията 
на град София, разположена на терен от 13 000 м2 и сграден фонд с разгъната 
застроена площ от 6 000 м2, както и собствена механизация за нуждите на 
строителството. Общата пазарна стойност на активите на дружеството е над 
13 000 000 евро, от които 9 000 000 евро е стойността на материалната база 
и 4 000 000 евро - за механизация и оборудване.

Най-големият актив на "Аргогруп Екзакт" ООД е екипът от високо 
квалифицирани специалисти във всяка област на строителството, които 
през годините са доказали, че могат да взимат бързи решения в кризисни 
ситуации.

За над 25-годишното си съществуване фирмата винаги е била в стабилно 
финансово състояние и не е имала предявени искове, свързани с договори 
за изпълнение на строително-монтажни работи, нито от партньори, нито от 
обслужващите ни банки, осигурили банкови гаранции през годините 
/"Райфайзенбанк (България)" ЕАД и "Уникредит Булбанк" АД/.

"Аргогруп Eкзакт" ООД има самочувствието на коректен и лоялен партньор.

АКТИВИ



ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Софбилд А3
Жилищна сграда с 
магазини, подземни 
гаражи и помещение 
за трафопост гр. София, 
бул. “България“ № 106, 
район “Витоша”
РЗП: 35 000 м2

Завършеност на етап 
Aкт 16: 
06.06.2015 - 20.10.2017 г.
Особености:
Сграда на годината 2017 г.  
в категория “Жилищни 
сгради над 10 000 кв.м 
РЗП”.

Жилищна сграда RED APPLE
с магазини, офиси, ателиета 
и подземни гаражи, 
ж.к. ”Иван Вазов”,  гр. София
РЗП: 12500 м2

Завършеност на етап Aкт 14:  
11.07.2011 -  22.02.2012 г.
Завършеност на етап Aкт 16: 
15.12.2011 – 10.01.2013 г.
Особености: 
Сложна конструкция и модерна 
вентилируема система, 
съчетавaща минало и бъдеще.



ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Жилищна сграда с 
магазини и подземни 
гаражи, ж.к. "Иван 
Вазов" - Южен парк, 
гр. София.

РЗП: 7 000 м2

Срок за изпълнение: 
01.05.2010 - 12.02.2012 г.
Особености:
Уникално 
местоположение, 
специфичен стил , 
изключително качество 
на изпълнение.

Бяла Черква Камбаните
е комплекс от затворен тип с 
контрол на достъпа и пълно 
обслужване на площите в 
комплекса. Разположен е в 
полите на Витоша и е дом на 
близо 100 семейства.



ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Парк хотел "Пирин" 
и жилищен комплекс, 
гр. Сандански.
РЗП: 18 000 м2

Срок на изпълнение:
02.2006 – 10.2007 г.

Офис сграда с магазини, под- 
земни гаражи и трафопост на 
бул.  “Стамболийски”,  гр. София
РЗП: 10 000 м2

Завършеност на етап Aкт 14:  
21.05.2010 – 13.04. 2011 г.
Завършеност на етап Aкт 16: 
15.02.2011 – 15.10.2011 г.
Особености: 
Сложна логистика поради 
местоположението на обекта в 
идеален център и уникални 
решения в част фасади, изцяло 
от наши проектанти.



ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО

„Елипс център" - офис 
сграда с магазини, ресторант, 
подземен паркинг и трафо- 
пост, гр. София, бул. "Цари- 
градско шосе" 7-11 км.
РЗП: 18 500 м2

Завършеност на етап Акт 14 
Особености: Уникална стома- 
нобетонна конструкция, са - 
мостоятелно проектиране и 
изработка на кофражните сис - 
теми за фасадната решетка, 
снаждането на носещата ар - 
мировка се изпълни само с 
високоякостни муфи, след 
предварително сертифици - 
ране на фирмата за тази 
дейност.

Бизнес център „Хемус” 
магазини и подземен 
паркинг, гр.  София

РЗП: 5700 м2

Етап на завършеност  Aкт 16:

Краен срок – 13.06.2013 г.



ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Офис сграда на бул. 
“Тодор Александров”, 
гр. София
РЗП: 10 300 м2

Срок за изпълнение: 
21.05.2010 – 31.12.2011 г.

Особености: Сложно 
конструктивно решение 
в трите подземни нива и 
интересно новаторско 
решение в частта „Хидро - 
изолация под кота 
Терен“.

Офис сграда с магазини и 
подземен гараж, бул. Черни 
връх ,  гр. София

РЗП: 10 000 м2

Срок на изпълнение:
Краен срок - 22.09.2012 г.



ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Офис сграда и 
подземен гараж в м.  
"Кръстова вада", район 
"Триадица",  гр. София

РЗП: 2 300 м2

Срок за изпълнение:  
18.04.2016 - 15.06.2017 г. 

Източно Православен 
Храм „Св. Висарион 
Смолянски”, гр. Смолян
РЗП: 2 100 м2

Срок за изпълнение: 
08.2004 – 07.2006 г.

Особености:  Сложна 
архитектура, вграждане 
на иновационни техно - 
логии в традиционните 
методи.



ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Търговски център 
"Домко" – гр. Варна
РЗП: 2 900 м2

Срок за изпълнение: 
11.07.2012 – 11.03.2013 г.

Мебелна къща 
"Лабиринт", гр. София

РЗП: 13 000 м2

Срок на изпълнение:
10.2006 – 11.2007 г.



ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Производствена база 
на фирма Солид-55 
ООД
РЗП: 14 000 м2

Срок на изпълнение: 
06.2008 - 02.2009 г.

Централен склад  
БИЛЛА гр. Елин Пелин
РЗП: 19 605 м2

Срок на изпълнение:
06.11.2009 – 15.06.2010 г.



ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Изнесен оперативен 
обект Ново село, 
полигон България, с 
Възложител “Корпуса на 
инженерите” към Армията 
на  САЩ: 
Обектът е разположен на 
площ от 560 дка. “Аргогруп 
Екзакт” ООД е изпълнител 
на част “Конструкции” и на 
всички подобекти с общо 
РЗП: 47 000 м2 с прилежащи 
настилки над 50 000 м2. 
Цялостно проектиране и 
изпълнение на Петролен 
терминал за авиационно 
гориво с 4 пункта за товаро - 
-разтоварни дейности.

„Складова база 
зърносъхранение”,  
гр. Криводол, обл. Враца

Срок на изпълнение:
31.01.2014 – 28.02.2015 г.



ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Нова производствена 
и складова сграда с 
приемни и админис-  
тративни зони, 
гр. Шумен 
РЗП: 9 500 м2

Срок на изпълнение: 
27.09.2013 - 01.07.2014 г.

Складова база на 
търговска верига АРТ 93
РЗП: 8 500 м2

Срок на изпълнение:
07.02.2011 – 30.09.2012 г.



За периода 2012-2015 година "Аргогруп Екзакт" ООД участва като 
акционер с 50% дялово участие във фирма "Аргоинвестстрой" АД, която 
осъществи изграждането на жилищни и обществени сгради в Русия в 
градовете Нови Уренгой, Салехард, Тазовский и Муравленко със сграден 
фонд над 200 000 м2 разгъната застроена площ, за нуждите на която бяха 
изпълнени над 11 000 броя набивни пилоти.

Инженерният състав и работниците, които бяха командировани от 
България, наброяваха над 1000 човека. 

Цялата механизация и оборудване, нужни за изпълнение на строителството, 
в т. ч. четири бетонови стопанства с необходимите към тях бетон помпи и 
бетоновози, 12 кулокрана, 6 верижни крана и необходимата земекопна 
техника, кофражи и скелета, бяха закупени на място и приведени в 
експлоатация в рамките на една година.



Аргогруп Екзакт ООД
1186София, България

ул. Патриарх Герман №140
Тел.: + 359 2973 6668
Тел.: + 359 2973 6968
Факс:+ 359 2973 0868

E-mail: office@argogroup-exact.com
Web: www.argogroup-exact.com
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