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Testimonial - Nabucco West Pipeline Project-Local Engineering Services 

Dear Mr. Topakbashian, 

Chimcomplect Engineering Company provided Local Engineering Services under an ILF Sub-
Consultancy Agreement related to FEED design activities undertaken by Saipem/ILF for the 
Nabucco West Pipeline Project. 

During the period of February 2013 to July 2013 the Chimcomplect team duly carried out all 
necessary activities and duties and took responsibility to secure the timely and satisfactory 
completion of engineering and consultancy services such as: 

- Re-routing of 422 km gas pipeline and site selection/ optimization of associat
ed above ground installations including rerouting management and reporting 

- Pipeline and crossings design - adaption, calculations and reporting 
- Topographical survey for new compressor stations' location 
- Consultancy on logistics 

The overall value of the services provided by Chimcomplect was one hundred fifty five thou
sand (155.000) EUR. 
We experienced throughout the co-operation that Chimcomplect demonstrated professional
ism, performed the tasks with the respective quality and proved themselves as a reliable part
ner for successful development of projects of such a scale. 

ILF looks forward to working together with Chimcomplect in the future and strengthen the busi
ness relationship for the benefit of our clients. 

Yours Faithfully, 

ILF Consulting Engineers 

Bemhard Lasser 
Managing Director 
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До Химкомплект-Инженеринг АД 
Г-н Крикор Топакбашиян  
Бул. Стамболийск 205 

 1309 София, България 
  

Мюнхен, 26 ноември 2013 г.   Реф.№ G074-ILF-AS-00921 
 

Препоръчително писмо – Проект ГАЗОПРОВОД НАБУКО-ЗАПАД- 
Инженерингови услуги за България 

 

Уважаеми господин Топакбашиян, 
„Химкомплект-Инженеринг” АД осигури инженерингови услуги като Местен 

Инженер съгласно Договор с ILF за консултантски дейности и като под-изпълнител на  
дейностите по изпълнение на   FEED /РАЗШИРЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ/, 
основен договор подписан от Saipem/ILF консорциум за реализация на проекта 
„Газопровод НАБУКО-ЗАПАД.” 

 

В периода февруари 2013 г. до юли 2013 г. екипът на „Химкомплект-
Инженеринг” АД надлежно реализира всички необходими дейности и задължения и 
пое отговорности по осигуряване навреме и в задоволителна пълнота изпълнението на 
инженерингови и консултантски услуги, такива като:  

 

• Пре-трасиране на 422km газопровод и избор на съответни наземни 
съоръжения /AGI/- оптимизация и управление на процесите по избор на 
трасе, изготвяне на доклади  

• Линейна част и пресичания – преоценка на избора, доклади и изчисления  
• Топографско проучване за избор на място за нови площадки на 

компресорни станции 
• Логистични консултантски услуги 

 

Общата стойност на услугите, осигурени от „Химкомплект-Инженеринг” АД, 
възлиза на 155 000 EUR / сто петдесет и пет хиляди евро/.  

 

Ние по силата на извървяния опит, ние потвърждаваме сътрудничеството, при 
което „Химкоплект”  демонстрира професионализъм, изпълнение на задачите с 
подобаващо качеството и доказа себе си като надежден партньор за успешно 
изпълнение на проекти от подобен мащаб. 

ILF ще търси възможност за съвместна работа с „Химкомплект” в бъдеще и ще 
укрепва бизнес сътрудничеството в полза на нашите клиенти. 
 

Верни Ваши  

ILF Consulting Engineers, Бернхард Лазар, Маркетинг Директор 
ILF Consulting Engineers, Регистрирано при Amtsgericht Munchen HRB 135931 


