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PDS.BG—PROJECTS DATABASE SYSTEM
ИНТЕГРИРАНАТА БАЗА ДАННИ ЗА АКТУАЛНИТЕ 

СГРАДНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
И КОМПАНИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
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PDS – Projects Database System е интегрирана база данни за актуалните сградни и 
инфраструктурни проекти в България и компаниите свързани с тях

СГРАДНИ ПРОЕКТИ
Профили на актуалните 
публични и частни сградни 
проекти на различни етапи 
на реализация с информация 
за РЗП, стойност, срокове, 
инвеститор, проектанти, 
изпълнители, доставчици и др.

ИНФРАСТРУКТУРНИ 
ПРОЕКТИ
Профили на актуалните 
публични и частни 
инфраструктурни проекти 
на различни етапи на 
реализация с информация за 
обеми, срокове, възложители/
бенефициенти, проектанти, 
изпълнители, доставчици и др.

КОМПАНИИ
Профили на активните 
компании с контакти и 
информация за проектите, в 
които имат участие. Вижте кои 
са най-активните инвеститори, 
проектанти, строителни 
компании, доставчици, 
консултанти и др.

ТЪРСЕНЕ/ФИЛТРИРАНЕ
Направете своето търсене чрез гъвкав модел с възможност с 

филтриране по тип, етап, стойност, срокове, обем, локация, контрагент 
или ключова дума. Вижте резултатите в табличен изглед или 

геолокализирани на карта

REPORTING
Получайвайте ежедневни (PDS 
Daily), ежеседмични (PDS Weekly) 
и/или ежемесечни (PDS Monthly) 
бюлетини с нововъведените 
проекти в системата. Въведете 
свои филтри относно
информация за какъв тип 
проекти да получавате

PDS.BG—PRОJECTS DATABASE SYSTEM
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Компаниите свързани с проекта
Инвеститори, изпълнители, проектанти, 
доставчици, консултанти и др.

Галерия със снимки на проекта

Най-важната информация, 
изнесена още в началото 
на профила (тип на проекта, 
бенефициенти, етап, скрокове 
за изпълнение, стойности, обем, 
дължина и др.)

PDS | INFRASTRUCTURE—АКТУАЛНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Профили на 
инфраструктурните 
проекти, попадащи в обхвата 
на оперативните програми в 
периода 2007-2013 и 2014-2020 
(ОПОС, ОПРР, ОПТ и др.)

PDS | INFRASTRUCTURE—АКТУАЛНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ
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PDS | INFRASTRUCTURE—АКТУАЛНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ PDS | INFRASTRUCTURE—АКТУАЛНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Точна локация на проекта
с възможност за street view

Документация и допълнителна 
информация за проекта (скици, 
планове и др.)

Мониторинг (медийни 
публикации, приложения, 
проектни сайтове и др.)
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Търсене: търсете по тип дейност 
чрез удобен и бърз достъп до 
профилите на активни компании 
с контакти и информация за тях, и 
реализираните им проекти

PDS |COMPANIES—ПРОФИЛИ НА АКТИВНИТЕ КОМПАНИИ

Вижте проектите, в които 
компанията участва и 
дейността й в тях

Информация за компанията
(наименование, уебсайт, адрес, 
телефон, мейл и др.)
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 Ключови думи

Тип на проекта

Етап на проекта

Параметри на проекта

Стойност на проекта

Начало на строителството

Край на строителството

Контрагент

Последно актуализирани

Населено място

ТЪРСЕНЕ / ФИЛТРИ

Направете своето търсене 
чрез гъвкав модел с възможност 
с филтриране по тип, етап, 
стойност, срокове, обем, 
локация, РЗП, контрагент или 
ключова дума. Вижте резултатите 
в табличен изглед или 
геолокализирани на карта
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Търсене/Филтриране
Филтрирайте Вашето търсене 
по тип, етап, стойност, срокове, 
обем, локация, контрагент 
или ключова дума свързана с 
проекта

Резултати
Вижте резултатите в различни 
изгледи – табличен вид, на 
карта с геолокирани проекти 
или под формата на галерия

Запазете търсенето и 
заявете известяване по мейл 
при въвеждане на нов проект, 
отговарящ на заложените 
филтри

Изберете изглед
Галерия, таблица или карта

ТЪРСЕНЕ / РЕЗУЛТАТИ

Gallery view List view Map view Table view Print / Еxport Report

Създаване на списъци по 
критерии на потребителя

Lists
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ПРОЕКТИ
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ПРОЕКТИ
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ПРОЕКТИ



www.pds.bg

ПРОЕКТИ
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АКТУАЛНИТЕ СГРАДНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ
И КОМПАНИИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЯХ.

В ДИГИТАЛНА СРЕДА.
 

PDS.BG

Адрес: бул. Иван Ев. Гешов 104, 1612 София | Телефон: + 359 2 958 88 33| E-Mail: office@pds.bg



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


