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РЕФЕРЕНЦИЯ 
 

ОТ „АЛБЕНА ВЪЖАРОВА” ООД 

гр. Самоков, обл.София, общ.Самоков, ж.к. САМОКОВО, бл.5, вх.Б, ет.4, ап.21 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „НАССР КОНСУЛТИНГ” ЕООД – ГР. СОФИЯ 

 

 

 

 „АЛБЕНА ВЪЖАРОВА” ООД издава настоящата референция на "НАССР 

Консултинг" ЕООД – гр. София, като израз на задоволството си от съвместната ни 

работа, в периода 11.2011 до 03.2012 г., за регистрацията на обекти: РАБОТИЛНИЦА 

ЗА СЛАДКАРСКИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ и СЛАДКАРНИЦА в гр. Самоков. 

 Фирма „НАССР Консултинг” ЕООД – гр. София е консултантска организация, 

която участва в  проектирането и направата от набор от документи за издаване на 

разрвшителни за цех, в който се произвежда сладкарска продукция и търговски обект, в 

който се извършва търговия и консумация на произведената продукция.  Подпомогна 

фирмата ни за  изготвянето на документацията и за обучението на персонала, който и 

до ден-днешен стриктно изпълнява препоръките й, и по този начин нямаме никакви 

проблеми с инспекторите от ХЕИ – гр. Самоков. Напротив, те лично оцениха 

професионализма на инж. Стамболова и я препоръчаха за изготвянето на документация 

и на други търговски обекти. 

 Останахме изключително доволни от работата на инж. Стамболова, която 

всеотдайно и упорито защитаваше интересите на фирмата ни и безкрайно й 

благодарим! 

 Като изпълнител на консултантски услуги, фирмата изпълнява коректно, в срок 

и с висок професионализъм задълженията си. Изпълнението им се отличава с различни 

професионални решения, прецизност и високо качество, като съвместната ни работа и 

консултации продължиха и след регистрацията и функционирането на обектите. 

 Благодарение на тези си качества, фирма "НАССР Консултинг" ЕООД е наш 

предпочитан партньор-консултант, и я препоръчваме като подходящ и желан 

професионален консултант на бъдещи клиенти. 

 

 

 

 

 

       УПРАВИТЕЛ: 

 

         АЛБЕНА ВЪЖАРОВА 
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РЕФЕРЕНЦИЯ 

 
ОТ „АЛБЕНА ВЪЖАРОВА” ООД 

гр. Самоков, обл.София, общ.Самоков, ж.к. САМОКОВО, бл.5, вх.Б, ет.4, ап.21 

 

ЗА ИНЖ-ТЕХНОЛОГ ХРИСТИНА СТАМБОЛОВА – КОНСУЛТАНТ  

 

  

 Инж-технолог Христина Стамболова е независим консултант, който предостави 

за фирмата ни консултантски услуги, свързани с подготовка на обектите, изготвяне на 

технологична документация и обучение. 

 По време на съвместната ни работа, в периода 11.2011 до 03.2012 г., показа 

професионализъм, изясни подробно и в детайли всеки въпрос, даде професионални 

съвети и указания, демонстрирайки съпричастност и непрекъсната отговорност за 

дейността си, с което допринесе за положителното представяне на фирмата, във връзка 

с регистрацията на обекти: Работилница за сладкарски и тестени изделия и 

Сладкарница „Бенита” -  в гр. Самоков, която премина успешно, с много висока оценка, 

дадена от контролните органи на ОДБХ, София - област. 

 Показаните компетенции и подкрепа в различни области осигуриха на фирма  

„АЛБЕНА ВЪЖАРОВА” ООД – гр. Самоков, възможност за справяне с различни 

ситуации, в т.ч. и след въвеждане на документацията и функциониране на обектите.  

 Да работя с консултант инж-технолог Христина Стамболова се оказа неоценима 

помощ при осъществяването на нашите проекти и силно я препоръчвам на бъдещи 

клиенти. 

 

 

 

 

       УПРАВИТЕЛ: 

 

         АЛБЕНА ВЪЖАРОВА 

 


