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М КАД е фирма от специалисти с богат опит в разпространението и 
техническото обслужване на CAD системи в България. Компанията е 
официално основана през 2011, но консултантските умения на 
управленския екип са натрупани в продължение на 10 години практика 
в индустрията. Инж. Павел Павлов – Мениджър Продажби и инж.Тодор 
Плачков – Технически Мениджър управляват компанията в крак с най-
новите тенденции на пазара и целят да предоставят на клиентите 
максимални възможности за развитие и иновации с помощта на 
софтуерните технологии на Autodesk.  

Инж. Павел Павлов има специализация по Машиностроителна Техника и Технологии от ТУ София. От 
2006-та предоставя уменията си по CAD софтуерни технологии на клиенти от индустрията, а от 2008-ма 
представлява дистрибуторския канал на Autodesk за България. 

Практиката на инж. Тодор Плачков с CAD софтуерни технологии започва през 1998-а година, а от 2006-та 
провежда технически презентации и обучения на продуктите за машинно проектиране на Autodesk. 

Клиентите на М КАД разчитат изцяло на опита на управленския екип за 
решаването на техните специфични инженерни проблеми във всички 

области на проектирането 

Вашият CAD партньор в проектирането 

За повече информация:  

Тел.: 02/ 444 0881 

E-mail: office@mcad.bg 
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Product Design Suite 

Пакет от софтуерни решения за цифрово прототипиране, машинно проектиране, симулации и инженерни 
анализи. Трите му разновидности включват различен брой продукти, които покриват всяка една фаза от 
процеса на разработване, изпитване и производство на даден продукт. 

 

Factory Design Suite 

Пакет от софтуерни решения, специализирани за планиране на малки и големи предприятия, цехове и 
работни помещения.  Factory Design Suite притежава инструменти за двумерно и тримерно проектиране на 
работните пространства.  

 

Building Design Suite 

Пакет от програмни продукти специализирани в проектирането на сгради. Този пакет е полезен, както за 
строителни инженери, така и за архитекти, тъй като съдържа разнообразни продукти фокусирани върху 
конкретните нужди на всеки специалист.   

 

AutoCAD Design Suite 

AutoCAD Design Suite е пакет от софтуерни решения, предоставящ възможност за базово 2D и 3D 
проектиране, както и генериране на визуализации.   

 

Autodesk Inventor 

Софтуер за машинно проектиране, който обхваща всички етапи от работата на конструктора – от идейния 
проект до извеждане на техническа документация на изделието. Autodesk Inventor е лидер в средния клас 
продукти, тъй като притежава много предимства и е изключително лесен за изучаване.  

 

AutoCAD 

Най-продавания софтуер за проектиране в света. От създаването си преди 28 години, той се утвърди като 
световен стандарт за автоматизирано проектиране във всяко едно направление на индустрията било то 
базово, машинно, архитектурно, строително, инфраструктурно и т.н.  

 

Autodesk Simulation 

Продуктите от фамилията Autodesk Simulation предлагат на потребителите си богат набор от инструменти за 
извършване на механични, флуидни и структурни анализи, както и анализи на запълването при 
проектирането на шприц форми. 

 

Autodesk 3ds Max 

Това е софтуер предоставящ на инженери, архитекти и дизайнери мощни инструменти за реалистично 
визуализиране на техните проекти. 3Ds Max Design спомага за постигане на ненадминато качество при 
изготвяне на реалистични визуализации.  

 

Autodesk Inventor LT 

Софтуерно решение специализирано в тримерното конструиране на детайли и оформянето на техническа 
документация. Autodesk Inventor LT съдържа почти всички команди за тримерно моделиране, които 
притежава и пълната версия на продукта Autodesk Inventor. 

 

AutoCAD LT 

Софтуер за професионално 2D проектиране и е напълно съвместим с DWG файловия формат на Autodesk. 
Той разполага с редица инструменти за бързо и качествено изготвяне на вашите чертежи, както и 
споделянето им с колеги и партньори.  

Продукти и услуги предлагани от М КАД ЕООД 

Обучение  

Фирма М КАД предлага широк спектър обучения за работа с Autodesk софтуер, в това число курсове по: AutoCAD , Auto-

CAD Mechanical ,AutoCAD Electrical , Autodesk Inventor и Autodesk 3ds Max.  

Всички курсове комбинират демонстрации, упражнения и добри практики при работа с продуктите. 

Пакети с продукти 

Самостоятелни продукти 

http://mcad.bg/items/autocad/
http://mcad.bg/items/autocad-mechanical/
http://mcad.bg/items/autocad-mechanical/
http://mcad.bg/items/autocad-electrical/
http://mcad.bg/items/autodesk-3dsmax-design/

