Инженер Димитър Атанасов Георгиев е със стаж 36 години. Той е дипломиран
Машинен инженер, завършил Висш машинно–електротехнически институт
София, специалност Промишлена топлотехника.
Професионален опит:
- 1974 – 1983 г., Проектантска организация “Заводпроект” гр. София,
длъжност Проектант, ръководител проектантска група. Занимава се с
Проектиране на ОВ и технологични инста-лации на обекти на
Министерство на стро-ителството и архитектурата – циментови и
керамични заводи, административни сгради, монтажни цехове и др.
- 1983 – 1986 г., Либия, гр. Мисурата, длъжност Инвеститорски контрол на
отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.
- 1986 – 1987 г., СО Строителство, гр. София, длъжност Главен специалист
отдел “Инвестиционна политика”. Замимава се с Координиране и участие в
изготвянето на списъци за доставка на машини и съоръ-жения за
строителната индустрия.
- 1987 – 2000 г., Завод Електроника, гр. София, длъжност Началник отдел
“Капитално строителство”. Занимава се с Организиране и изпълнение на
инвести-ционната и ремонтната програма на завода.
- 2000 – 2002 г., ИКО КОМ ООД, гр. София, длъжност Управител.
- 2002 – 2012 г., ИКО КОНСУЛТ ООД, Проектиране и изпълнение на ОВ,
ВК и др. инсталации на училища, детски градини, общежития и др.
Проектирани и изпълнени обекти:
І. Промишлени обекти:
1.Обезпрашаване в Циментови заводи
1.1.“Златна Панега”
- Обезпрашаване на силози за сурова брашно - 4бр. по 30000 м3/ч
- Обезпрашаване на циментови мелници – 2 бр.
- Обезпрашаване на механичен тран-спорт на цимент до четворка и
шестица силози
1.2. “Девня”
- инсталация за пакетиране на цимент в торби
2.Обезпрашаване и горивозах-ранване на Керамични заводи : “Рельово” и
“Любимец”.

3.Обезпрашаване на трошачни инсталации – ТСИ “Бр. Кунчени”, “Дже-бел”,
“Сини вир” и др.
4.Обезпрашаване, отопление, вен-тилация, климатизация и горивозахранване на “Нова варова пещ и хидратна инсталация” – Сливница,
обезпрашаване “Варова пещ” – с. Троица и др.
5. Котелни централи и гориво-захранващи стопанства: на ДЦЗ “Темел-ково”,
ДКЗ “Любимец” ДКЗ “Вулкан”.
6.Отоплителни и вентилационни инсталации на Административни и битови
сгради към ДЦЗ “Темелково, ДЦЗ “Девня”, ДКЗ “Любимец”, Цех за алуминиева
дог-рама-бул. Цариградско шосе и бул. Слив-ница, Работилница за сладкарски
изделия в Своге и София., Цех за алкохолни и безалкохолни напитки с.Гинци и
София кв. Връждебна, Цех за производство на пушени пилета –бул. Европа и кв.
Бенковски, Фурни за хляб в гр. Своге, в гр. София и Драгоман и др., Цех за
производство на колбаси – гр. Ботевград, Цех за месо-преработка – с. Мирково и
гр. Пирдоп, Мандра – с. Пършевица и с. Зимевица, гр. Копривщица, Автосервизи
на бул. “Европа”, кв. Враждебна, гр. Драгоман, гр. Свищов, Леярни цехове в
Кремиковци и Кривина, Цех за производство на салфетки и тоалетна хартия – гр.
Варна,
ІІІ. Бензиностанции и газостанции
В гр. Шумен, гр. Разград, гр. Кър-джали, гр. Пловдив, гр. Своге, гр. София.
ІV. Едно- и двуфамилни жилищни сгради кв. Симеоново, Драгалевци, Бояна и
Банкя – отопление и вентилация, жилищна група в кв. Драгалевци.
V. Климатични и вентилационни инсталации на банкови офиси на Пощенска
банка в гр. София, гр. Пазарджик и гр. Вар-на, ЗД “Алианц България”, ДСК клон
“Дър-веница”, хотели в гр. София и в к.к. ”Слън-чев бряг”, Пампорово, хотел
“Гребенец” – гр. Девин, Учебен корпус “Д” на ЛТУ-Со-фия,
Климатични и вентилационни ин-сталации и технология на Кабинет по
урология и Централна стерилизация към МБАЛСМ “Пирогов”, Болница в гр.
Казанлък
Отопление, вентилация, климатизация и газозахранване на Сграда на пропивопожарната защита към летищен ком-плекс гр. София.
Супермаркет от веригата “Кауфланд” за гр. Шумен, Сливен, Кюстендил
Благоевград
Супермаркет „Била” гр. Петрич
VІ. Освен изброените по горе е проектирал и е бил технолог на производствени
обекти:
- кухненско обзавеждане на храни-телни блокове към циментови заводи,
кера-мични заводи, кариери и почивни станции –от 1975 до 1983г.
- Кухненско обзавеждане на ресто-ранти кафе аперитиви, виенски
сладкарници за периода 1996 до 2005г.

- Цех за алуминиева дограма-бул. Ца-риградско шосе и бул. Сливница 1997,
1998г.
- Шоколадопровод на ФШИ “Крафт Якопс Сушарт”-България АД” –гр.
Своге 1994г.
- Работилница за сладкарски изделия в Своге и София.1997г.
- Цех за алкохолни и безалкохолни напитки с.Гинци и София кв. Враждебна
1994г.
- Цех за производство на пушени пилета –бул. Европа и кв. Бенковски1996г.
- Производство на шоколадови изделия-Требич 1994г.
- Цех за производство на млечни произведения- с.Заселе 1998г.
- Фурни за хляб в гр. Своге и в гр. София, Драгоман и др.1996 2000г.
- Цех за производство на колбаси – гр. Ботевград, 2000г.
- Цех за месопреработка – с. Мирково и гр. Пирдоп, 2000г.
- Мандра – с. Пършевица и с. Зиме-вица, гр. Копривщица 1999, 2000, 2004г.
- Цех за производство на салфетки и тоалетна хартия – гр. Варна 2002г.
- Цех за разфасовка на насипни хранителни продукти – гр. Варна 2002г.
- Леярни цехове в Кремиковци и Кривина 2004г.
- Цех за производство на санитарен фаянс на фирма “Санекс” – гр. София,
2004г.
- Цех за мебелен обков – гр. Дра-гоман 2003г
- СПОРТНА ЗАЛА в УПИ IV, кв.2 по плана на ж.к."Запад" - Благоевград2004г.
- ОФИС СГРАДА в УПИ XVIII-1141, кв.9, м."Дружба - II част", гр.София2004г.
- ЖИЛИЩНА СГРАДА НА 5 ЕТАЖА С МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ
м."ж.к.Червена звезда"кв.22а, парцел (УПИ): III-1471-2004г.
- БИЛА - Петрич-2005г.
- Т.А.О.център - УПИ VI; кв.220;Западно
- направление; бул"Т.Александров"-109-115-2008г.
- Цех за производство на технически изделия от гума и силикон в УПИ-ХIV 144,145, кв.10, м."Промишлена зона" гр. Благоевград-2009г.
- «Спортен комплекс Горна Малина» УПИ: XXV, кв. 55, с. Горна Малина,
Община Горна Малина, Софийска Област-2009г.
- Практикер гр.Благоевград / РЕАЛ ЦЕНТЪР-2009г.
- Нова сграда ЦДГ № 116 за 90 деца – 2+2 УПИ ІІІ – за ОДЗ, кв.22б, м. „НПЗ
Средец”, ул. „Гюешево” № 78, р-н Възраждане, гр. София-2009г.
- ИММОБУЛ ОФИС ЦЕНТЪР – УПИ I; кв.100; м. К ривата река бул.”Цар
Борис III” 53-55 ПОДОБЕКТ:
ПРЕРАБОТКА – Преразпределяне
партерен етаж на 4 офиса-2010г.
- Жилищна група гр. Сфия,кв.м. “Драгалевци” кв. 35,УПИ III- 1155 СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДВА
АПАРТАМЕНТА – АП.В1 И АП.В2 В АПАРТАМЕНТ В1 И В АТЕЛИЕ
АТ.В2-2010г.

- ПЪРВА МБАЛ – ГР. СОФИЯ
- ПОДОБЕКТ:
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА МОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА
МАГНИТНО РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ, ТИП MAGNETOM
ESSENZA, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИРМА SIEMENS – ГЕРМАНИЯ2010г.
- ОБЕКТ: ПЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XIV99,100; кв. 174;
Лозенец – III
- ПОДОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИТО НА
НИВА +13,92 и +16,74 И ПРЕРАБОТКА ПОДЗЕМНИ ЕТАЖИ И
ПОДЗЕМЕН ТРАФОПОСТ-2011г.
- Фотоволтаична електроцентрала в ПИ 324054, гр.Търговище, общ.
Търговище, обл. Търговище-2011г.
- Административна сграда на Община Ивайловград в УПИ I, кв. 48, гр.
Ивайловград /заснемане първи етаж за котелна уредба и отопл.
инсталация/-2012г.
- РОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОБЕКТ: РЕСТОРАНТ В
СПОРTНО- ВЪЗТАНОВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР имот с индентификатор
68134.1971.1726 попадащ в парцел VIII-1726, кв. 138 по плана на гр.
София, район Витоша-2012г.
- ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА Община "Слатина" УПИ
Lx-288 кв.217a м."Гео Милев-Подуене-Редута - 2012г.

