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  Танев и партньори ЕООД е основана в края на 2005 от  

д-р инж. Вътю Танев. През 2007 като основен партньор се 
присъединява инж. Илиян Манолов.  
Основна дейност на фирмата е разработването на оптимизирани 
строителни решения и консултантски услуги заедно с 
инвеститори, архитекти и строителни компании. Желанието за 
прилагане на нови строителни технологии и новаторски подход 
са нашите основи за създаването на уникални конструктивни 
системи. Чрез използването на материали като стомана, 
алуминий, дърво, стъкло, текстилни мембрани и фолиа ние сме 
винаги крачка напред. 

 Офис оборудване 

Windows жична и безжична мрежа 
Windows XP Professional 64 
Windows XP Professional 32 
MS Office 2000 
AutoCAD 2007 
SOFiSTiK V23 
Formfinder Light V1.7 
REVIT Structure 4 
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Интернет 

 

Ул. “21-ви век” №13, ап. 21, ет. 4 
София 1700 
България 
 
+359 2 489 70 59 
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Фирмен профил 



 
 
 

  
 

Роден през 1976 в Пловдив 

1995-2001 обучение по строително инженерство в УАСГ - София 

2002-2005 обучение за докторска степен в УАСГ - София 

2003 специализация в Университета във Флоренция, Италия 

2002-2005 работи като строителен инженер в “Проремус” ООД 

От 2006 развива Танев и партннори ЕООД в сътрудничество с 

Проф. д-р инж. Димитър Даков 

През 2006 е приет за асистент в катедра “МДПК” в УАСГ - София, 

където работи и до ден днешен 

От 2005 редовен член на КИИП-София с ППП 

 

 

Вътю Танев 

д-р инж. 

 

Роден през 1978 в София 

1997-2001 обучение по строително инженерство в УАСГ - София 

2001-2004 Fachhochschule fur Technik Stuttgart – магистърска степен 

2001-2004 работи като технически сътрудник в проектантско бюро 

“Knippers Helbig” Ltd. - Stuttgart 

2005 работи като строителен инженер в “ZUBLIN” Ltd. - Stuttgart – 

технически офис 

2005-2006 работи като строителен инженер в “Z Design” Ltd.  

От 2007 в “Танев и партньори” ЕООД 

 

 

 

Илиян Манолов 

дипл. инж. (FH) 

Партньори 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Отваряемо-затваряемо покритие с текстилна мембрана 
 
Концепцията за покриването на летния театър в приморски  
парк - гр. Бургас е разработена от арх. Петър Футеков, 
проф. д-р инж. Димитър Даков и д-р инж. Вътю Танев. Комплек-
са се състои от отваряемо-затваряемо покритие и две стацио-
нарни покрития, съответно над сцената и ложите, интегрирани в 
единна система посредством сложна стоманена конструкция. 
Отварянето и затварянето се извършва за 20-25min и се управ-
лява дистанционно. 

Възложител Община Бургас 

Архитект Архком ООД, арх. Петър Футеков 

Фаза Работен проект на стоманената конструкция 
 

Изпълнен Август 2007 

Подвижно покритие на летен театър – Бургас 



 
 

 
 

Стоманена конструкция със специално фундиране  

Комплексът, състоящ се от завод за бетонови изделия, силозно 
и бункерно стопанство, бъркачки за бетон и подпорна стена-
рампа, е изграден непосредствено до р. Струма. 
Поради високото ниво на почвените води, дълбоко залегналия 
носимоспособен пласт и голямото експлоатационно натовар–
ване (15т/м2) бе проектиран многослойно армиран с геомрежа и 
уплътнен земен насип с височина 4,5м. 
Стоманената конструкция е пълностенна рамка с променливо 
сечение с отвор 30м и височина в зоната на билото H=10m. 
Разходът на стонама за конструкцията и ограждането бе сведен 
до 36,7 кг/м2.  

Възложител Агромах, ООД 

Гл. проектант Благоевградски териториален кадастър ЕООД 

Фаза Работен проект   
Изпълнен В процес на строителство 

Завод за бетонови изделия на Агромах ООД – с. Бело поле 



 
 

 

 
Стоманена носеща конструкция 

За реализиране на максимално изчистен обем от гледна точка на 
функционалност и практичност, пространствата на терминала са 
освободени максимално от вертикални носещи елементи, като те 
са съсредоточени по фасадата. 
За реализацията на подовите конструкции с подпорни 
разстояния над 15м е приложена  решетъчна гредоскара с 
триъгълно напречно сечение. Върху нея е развита мрежа от 
непрекъснати комбинирани греди на отвор 6м, за постигане на 
възможно най-лека конструкция с малка собствена височина. 

Възложител ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация” 

Архитект Архитектурно студио “ДИАРТ” – арх. Ат. Тосев 

Фаза Идеен проект -  II-ро място 
   

Нов пътнически терминал на летище Пловдив 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Текстилно мембранно покритие на открита тераса 
 
Покритието е реализирано чрез хиперболично-параболична по-
върхнина върху шест опорни точки. Относително голямата ви-
сочина допринася за свобода на обитаващите като същевре-
менно не позволява проникването на пряки слънчеви лъчи. 
Покритата площ е 240m2, а височината на опорната четириъ-
гълна пирамида е 7m. 

Възложител Мултиплейс ООД 

Архитект Танев и партньори ЕООД 

Фаза Работен проект 
 

Изпълнен Юли 2007 

MultiPlace – Слънчев бряг 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Стоманена конструкция със стъклено покритие 
 
Покриването на пасаж с подходи към търговска част на обект 
“Спридер Евросити” е реализирано посредством сложна стома-
нена конструкция наподобяваща дървовидна структура. Общата 
покритата площ е 800m2, а широчината е T=10m. Покритието е 
реализирано посредством стъклен триплекс. 

Възложител Прототип ООД 

Архитект арх. Георги Станишев 

Фаза Работен проект на стоманената конструкция 
 

Изпълнен Юни 2007 

Спридер Евросити – София 



 
 

  

Текстилна мембрана със стоманена носеща конструкция 
 
Целта на разработката е да се предложат варианти за отваряе-
мо-затваряемо покритие с площ от около 3200м2 за осигуряване 
на ползването на театъра и при неблагоприятни метеорологич-
ни условия. Разработени са три варианта със стоманена носе-
ща конструкция в комбинация с напрегнати въжени мрежи, по 
които ще става движението на текстилното покритие. Опорната 
конструкция е разположена изцяло извън контурите на трибуни-
те и сцената. Така се осигурява безпрепятствено функ-
ционалността на театъра. Височината на конструкцията в зоната 
на сцената е над 16м, а общата маса на конструкцията може да 
бъде сведена до около 35кг/м2. 

Възложител Republique Algerinne Democratique et Populaire 

WILAYA DE MEDEA 
Архитект  Архком ООД, Проремус ООД и Танев и партньори 

 

Фаза Идеен проект 

Подвижно текстилно покритие за летен театър – Медеа, Алжир 



 
 

 

  
Стоманена конструкция за складово стопанство с офисна 
част 

Сградата се състои от триетажна офисна част с прилежащо 
складово стопанство. Размерите в план са 13x27м. За реали–
зацията е използвана единна стоманена конструкция без 
деформационни фуги, като проблемът с различното реагиране, 
поради различната коравина на офисната и складовата част, е 
решен посредством формиране на корав покривен диск. 
Стоманената рамка е двуставна, с променливо сечение на 
колоните и ригелите само в складовата част. За междинните 
етажи в офисната част е формирана гредоскара от главни и 
второстепенни греди с ламаринобетонна плоча. 

Възложител “ДММ-Инвест” ООД 

Архитект “Абстракта” ООД, арх. Елица Деянова 

Фаза Технически проект  
 Изпълнен В процес на завършване 

Складова база на 'ДММ-Инвест' ООД – с. Герман 



 
 

 
 

Стоманобетонни конструкции за съоръженията  

Възелът, състоящ се от стопанство с три силоза от по 100т, 
шест бункера, бъркачки за бетон и рампа (подпорна стена) за 
зареждане на бункерите, е изграден непосредствено до р. Ст-
рума и фундиран при утежнени геоложки условия. 
Поради високото ниво на почвените води, дълбоко залегналия 
носимоспособен пласт и голямото експлоатационно натовар–
ване бе проектиран многослойно армиран с геомрежа и уплът-
нен земен насип с обща височина 4,5м. 
Стоманобетонната конструкция е проектирана съобразно зада-
деното от доставчика на оборудването натоварване, като са 
разработени и изпълнени и необходимите закладни части. 

Възложител Агромах, ООД 

Гл. проектант Благоевградски териториален кадастър ЕООД 

Фаза Работен проект   
Изпълнен 03.2009г 

Бетонов възел – с. Бело поле 



 
 

 

 

Текстилна мембрана със стоманена носеща конструкция 
 
Покритата площ от 1800м2 е реализирана посредством използ-
ването на полиестерна, предварително напрегната текстилна 
мембрана. Основната носеща конструкция е решетъчна дъга с 
трапецовидно напречно сечение в комбинация със ставни пило-
ни по контура. Цялата конструкция се опира само на девет 
опорни точки и позволява максимално покритие на площадката 
без да се нарушава нейната функционалност. Височината на 
конструкцията в зоната на порталния вход е H=17м, а общата 
маса на стоманата е около 23т. 

Възложител Макскавъринг ООД 

Архитект Макскавъринг ООД и Танев и партньори ЕООД 

Фаза Идеен проект 

 

Изпълнен  

Текстилно мембранно покритие със стоманена конструкция за спортна площадка - Поморие 



 
 

  

 

 
 

Стоманена конструкция на евакуационни стълби 

Като подизпълнител на проектантите на комплекса разработих-
ме конструкцията на две еднораменни и една двураменна  ева-
куационни  външни стълби, както и на две еднораменни и две 
вити вътрешни обслужващи стълби. 
Основна трудност бе изпълнената вече стоманобетонна носеща 
конструкция и поръчани ограждащи панели. При тези ограниче-
ния бяха разработени леки конструкции с възможно най-малко 
допирни точки със съществуващата конструкция.  

  

Възложител “Планинг” ЕООД 

Фаза Технически и Работен проект  
 

Изпълнен юли 2008 

Мол 'Изгрев', Carrefour – Бургас 



 
 

 

Стоманена мост за технологични инсталации 
 
В рамките на реализацията на новата пречиствателна станция 
бяхме натоварени с изработването на работни проекти за сто-
манени стълби и парапети, навес за складови площи и за инс-
талационен мост с отвор 30м. След оптимизиране и частична 
преработка на техническия проект на инвеститора разходът на 
стомана за конструкциите бе намален с близо 30 процента. 
Конструкцията на моста е изпълнена от затворени профили. В 
заводски условия бяха изготвени три монтажми марки, 
съобразени с възможностите за горещо поцинковане на целите 
марки.  

Възложител РБ МОСВ, Алпине Бау - България ООД 

Архитект  

Фаза Работен проект  
Изпълнен 09. 2009г. 

Стоманени конструкции за ПСОВ гр. Попово 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

Стоманена конструкция на окачена фасада с подвижни 
слънцезащитни панели 
 
Стоманената конструкция на окачената фасада представлява 
система от вертикални и хоризонтални елементи разделени с 
температурни фуги, позволяващи свободното разширяване и 
свиване през годината. Фасадата е с размери 40x24m и е 
закрепена към сградата през всяка една етажна плоча. Разхо-
дът на стомана е 15кг/м2. 

Възложител Прототип, ООД 

Архитект АСТЕ ООД, арх. А. Танков 

Фаза Работен проект на стоманената конструкция 
 

Изпълнен В процес на изпълнение 

Носеща конструкция за окачена фасада – София 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Текстилно мембранно покритие на “Скулптора” 
 
Реализираната екологично чиста къща от скулптора Павел Кой-
чев се покрива от сложна повърхнина за осигуряване на водо-
непропускливостта и. В план текстилното мембранно покритие е 
симетрично и наподобява шестоъгълник, а площта му е 320m2. 
Височината на пилоните е съответно 12m и 6m. За захващането 
на стоманените въжета са използвани инжекционни анкери с 
обща дължина 100m, а разхода на метал 12,5 kg/m2. 

Възложител Креарт ООД 

Архитект Танев и партньори ЕООД 

Фаза Работен проект 

 

Изпълнен В процес на изпълнение 

Покритие в село Осиковица 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стоманена конструкция за амфитеатър 
 
Идеята за покриването на летен амфитеатър е реализирана 
посредством текстилно мембранно покритие със сложна  
геометрия и шест опорни точки. Основния носещ пилон е с ви-
сочина H=20m, а покритата площ е 220m2.  

Възложител Аквапарк Равда, ЕООД 

Архитект ДЕСЕТ ООД, арх. Ивайло Петков,  

Фаза Работен проект на стоманената конструкция 

 

Изпълнен Юли 2006 

Аквапарк – Равда 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Текстилно мембранно покритие на открит бар  
 
Покритието е реализирано чрез повърхнина със сложен контур 
върху осем опорни точки. Състои се от две части – покрите с 
централен пилон над бара и прилежащите площи между два 
басена и хиперболично покритие над мостче. 
Покритата площ е общо 290m2. 

  

Архитект Танев и партньори ЕООД 

Фаза Идеен и работен проект  
Изпълнение Май 2008 

Астория – Слънчев бряг 



 
 

 

 
 
 

 
 
 

Мобилна конструкция за временен подслон 
 
В тази научна разработка заедно с колектив от катедра "МДПК" 
са приложени принципите на леките конструкции, реализирани в 
научно-изследователски модел. Развитието на идеята за 
напрегната покривна повърхнина се пренася и върху 
ограждащите елементи (стени), което позволява реализацията 
на напрегнати стени, чрез осигуряване на двойна кривина. За 
постигането на изключително лек скелет на конструкцията е 
разработена констуктивна система, в която елементите работят 
предимно на осово натоварване (опън или натиск). 
Предвидената конструкция позволява обединяването на 
няколко клетки в единопространствен блок 

Възложител УАСГ - София 

Архитект  

Фаза Работен проект 
 

Изпълнен Юни 2009 

Универсална сглобяемо-разглобяема конструкция с текстилна мембрана 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Покритие на вътрешен двор на съществуващ ресторант 
 
Идеята за покритието е реализирането на мощна дървена скара 
на две нива, вписваща се добре в старинната архитектура на 
къщата. Клетките на скарата са с размери 3x3m и са покрити с 
напрегнато ETFE (тефлон) фолио във формата на хиперболи-
чен-параболоид. Използването ETFE фолио позволява постига-
нето на 80-90% осветеност през деня и не пропуска ултравиоле-
товите лъчи. 

Възложител Хотел Бедс АД 

Архитект БЛОБ студио ООД, арх. Вероника Лазарова 

Фаза Идеен проект 

 

  

Покритие за ресторант Кишишев – Слънчев бряг 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Текстилна мембранна конструкция за “Предгаров площад 
на Централна гара” – София 
 
Концепцията за покритието на ротондата на предгаров площад 
на централна гара София е разработена от арх. Жеко Тилев и 
арх. Милан Добрев. Покритието е реализирано посредством 
сложна повърхнина състояща се от осем високи точки с 
височини съответно 18, 20, 22 и 24m, а по контура опряна на 
стоманен опорен пръстен във формата на окръжност с 
диаметър D=90m. Покритата площ е 4000m2. 
 
 
 
Клиент:  Община София 
Архитект:  Арх. Жеко Тилев, арх. Милан Добрев 
Фаза:                Работен проект 
Изпълнен:        Ноември, 2003 

 

Дървена рамкова конструкция с пирамидална черупка 
 
Идеята за покриването на открита тераса е реализирано чрез 
обединяването на два осмоъгълника вписани в окръжност с 
диаметър 10m. В пространството между двата осмоъгълника е 
реализирана хиперболична повърхнина построена посредством 
преплитането на група напрегнати стоманени въжета. 
Пространствената дървена конструкция е покрита с текстилна 
мембрана.  
 
 
 
 
Клиент:  Пицарии Виктория, София 
Архитект:  Архком ООД, арх. Петър Футеков 
Фаза:                Работен проект 
Изпълнен:        Юли, 2001 

Проекти към Проремус ООД 
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