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КОМПАНИЯТА

10
години

РАЗУМНИ ПОСОКИ

Уважаеми инвеститори, партньори, колеги,
Издаваме настоящата презентация, за да
представим актуалното лице на Вектор
Конструкт пред вас, повече от 10 години след
появата на фирмата на пазара на строителни
услуги в България. Това е подходящ период
за равносметка на постигнатото и за
набелязване на нови стратегически цели, а
обобщаването и онагледяването на фактите
помагат за това.
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През лятото на 2004 година стартирахме
с малък екип от алпинисти в областта
на укрепването на скални откоси в
непосредствена близост до пътна и жп
инфраструктури. За няколко години станахме
водеща фирма в това направление, което
продължаваме да развиваме и днес и
което ни отличава от повечето строителни
фирми у нас. През годините разширихме
дейността си и натрупахме опит във
високото, инфраструктурното и промишлено
строителство.
Бяхме част, макар и за кратко, от така
наречения „бум” в сектора. Преминахме
кризата, която доведе до напускането на
стотици компании от малкия ни пазар.
Адаптирахме се към новите условия и гледаме

напред. Амбицията ни е да продължим да
растем устойчиво и динамично, като разумно
увеличаваме обхвата и обема на услугите си.
Разбира се, допускали сме грешки. Никога обаче
не сме бягали от отговорност. За нас всеки
проект е бил предизвикателство и възможност
да дадем най-доброто, на което сме способни
и вярваме, че в това се състои истинския
смисъл за всеки, който добавя каквато и да
е стойност към останалите. Стремежът ни
към усъвършенстване и към надграждане
на постигнатото винаги е бил в основата на
нашето развитие и успехи.
Гледайки напред във времето бихме искали
не просто Вектор Конструкт да става все поголям и уважаван субект. Целта ни е в очите на
инвеститорите да се превърнем в институция
на компетентност и символ на коректност и
доверие. Иска ни се фирмата да се развива на
пазар, на който механизмите на конкуренцията
работят все по-силно и повишават стандартите
на участниците в него. Колко хубаво би било,
ако през следващите 10 години частният
капитал, а не държавата, се превърне в основен
възложител за българския строител.
Пожелаваме здраве, разум и успехи на всички!
Кирил Маринов - Управител
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РАЗУМНИ ПОСОКИ

Вектор Конструкт управлява и изпълнява

Oт създаването си през 2004 година досега

Вектор Конструкт разполага с високо

проекти в областта на гражданското,
инфраструктурното и промишлено
строителство. Повече от 10 години компанията
строи жилища, обновява обществени сгради,
работи на индустриални площадки, добавя
стойност в изграждането и поддържането на
пътища и съоръжения.

сме изпълнили над 100 проекта в посочените
области. Сред възложителите ни са били
редица държавни структури и общини в
България, частни инвеститори, големи
български и чужди строителни компании.
Финансовият обем на дружеството от
строителство надхвърля 20 милиона лева.

квалифициран административен,
инженернотехнически и работен потенциал,
както и с необходимите технически ресурси
за реализиране на строителни обекти. Във
времето дружеството създаде партньорски
взаимоотношения с водещи производители
и търговци на материали и механизация,
доставчици на специфични услуги и носители
на иновативни технологии. Доверието във
фирмата винаги е водело и продължава да

Това, което ни отличава от повечето
строителни фирми е извършването на
услуги на високи и трудно достъпни места по
метода на въжения достъп. През годините се
утвърдихме като водеща фирма в областта
на укрепването на ерозирали скални масиви
в непосредствена близост до пътна и жп
инфраструктура.

ВЕКТОР КОНСТРУКТ притежава
Интегрирана система за управление
на качеството, осигуряване на
здравословни и безопасни условия
на труд и опазване на околната среда,
съгласно международните стандарти
ISO 9001:2000, OHSAS 18001:2007
и ISO 14001:2004. Дружеството е
сертифицирано и по Стандарта за
социална отговорност SA 8000.

води до подкрепа на дейността й от банковия
сектор в страната.
Високо качество на услугите, коректност
в отношенията с клиентите и отговорно
поведение към обществото са принципите,
които стоят в основата на успешната ни работа.
Не спираме да търсим и внедряваме нови
добри практики в организацията си, с които да
повишаваме качеството и ефективността на
услугите си.

ДЕЙНОСТИ

ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

НОВО СТРОИТЕЛСТВО
ВЕКТОР КОНСТРУКТ изгражда жилищни,
обществени и производствени сгради
от всякакъв тип и в пълния им обем – от
конструктивните, през инсталационните
и архитектурни работи, до вертикалната
планировка и прилежащата им
инфраструктура

РАЗУМНИ ПОСОКИ

Вектор Конструкт успешно участва в

Във фирмата работят високо-квалифицирани

публични и частни конкурси за управление
и изпълнение на обекти в областта на
високото строителство – строителство
и ремонт на жилищни, административни,
производствени и обществени сгради и
съоръжения. Фирмата има богат опит в
реализирането на проекти по оперативните
програми „Транспорт“ и „Регионално развитие“
на Европейския съюз. Сред възложителите
й в този сектор са били Министерство на
културата, община Благоевград, Национална
компания „Железопътна инфраструктура”,
Булгартрансгаз, частни инвеститори в

и силно мотивирани специалисти в сектора на
промишленото и гражданско строителство.
Разполагаме с опитни работни групи за
изпълнение на конструктивни, инсталационни
и довършителни работи. Когато силите не ни
достигат, обединяваме усилията си с фирми,
които споделят нашата ценносттна система.
Разполагаме със собствени технически ресурси
- строителен инвентар и механизация, а
при необходимост от по-големи, наемаме от
наши партньори, с които повече от 10 години
работим в атмосфера на честни и отговорни
взаимоотношения.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДИ
Фирмата извършва саниране на
стари жилищни и обществени сгради,
включващо конструктивно укрепване,
подмяна на инсталации, архитектурни
рационализации и мерки за увеличаване
на енергийната ефективност

РЕСТАВРАЦИЯ НА ПАМЕТНИЦИ
НА КУЛТУРАТА
Изпълняваме строителни и
реставрационно-консервационни работи
на паметници на културата с регионално
и национално значение. Такъв е църквата
„Св. Георги” в с. Арбанаси, гр. Велико
Търново, с възстановени стенописи на над
400 години.

България.

ТУРИСТИЧЕСКИ И СПОРТНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ
Реализираме проекти в областта на
туризма и спортната инфраструктура.
В подножието на исторически резерват
„Трапезица” доставихме и монтирахме
най-големия туристически наклонен
асансьор в България с дължина 130 метра
и капацитет за 25 човека

ДЕЙНОСТИ

ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

„Преустройство и саниране приемно здание гара Пазарджик - IIри етап”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП Национална Компания „Железопътна Инфраструктура“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Вектор Инженеринг“ /Обединение на фирмите
„Вектор Конструкт“ ЕООД и „Старт Инженеринг“ АД

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Проектът е реализиран
по Оперативна програма
„Транспорт“ на Европейския
съюз. Изпълнен е на

4466 / 02.12.2013 година

инженеринг /проектиране

04.12.2013 – 11.08.2014 година

и изпълнение/ и включва

3 359 793.09 лв. без ДДС

конструктивно укрепване,

гр. Пазарджик

цялостна подмяна на
инсталациите, архитектурни
разионализации и внедряване
на мерки за повишаване на
енергийната ефективност на
приемното здание на ж.п. гара
Пазарджик.
След реконструкцията
обектът отговаря на всички
съвременни европейски
изиствания за сигурна, удобна и
общодостъпна среда.

Kонструктивните работи включват изграждането на нови
стоманобетонови стени, шайби и колони и цялостно укрепване
на старите с метална конструкция. Изпълнени са нови насипи и
армирани бетонови настилки.
В архитектурно отношение са изградени нови билетни каси,
топла чакалня, чакалня за майки с деца, търговски площи.
Изцяло е подменена фасадата и дограмата на сградата.
Изпълнени са нови настилки и облицовки по стени и тавани,
създадени са условия за достъп на инвалиди.
Реконструирана е магазията към приемното здание и е
рехабилитиран пешаходен подлез, свързващ гарата с градския
квартал „Главиница“. Изградена е нова вертикална планировка.

ДЕЙНОСТИ

ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

„Ж илищна сграда с подземни гаражи, УПИ I-171, кв. Бояна ,
гр. С офия”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Арпино” ООД“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

Проектът представлява луксозна
многофамилна жилищна
кооперация, включваща
сутерен с паркоместа, партер,
три типови етажа и мансарди

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

04.06.2009 година

с обща разгърната застроена

04.06.2009 – 10.12.2011 година

площ от 2507.80 м². Инвеститор

2 484 793.91 лв. без ДДС

е италианската фирма С.П.Д.

гр. София

чрез българското си дружество
„Арпино“ ООД

При изпълнението са използвани изключително качествени
материали и продукти като: масивна дървена дограма и
входни врати от дъб, медни обшивки, водосточни тръби и
улуци, мраморни и гранитни настилки и облицовки, огради
и парапети от ковано желязо, топлоизолационна система
„ВЕБЕР“, шумоизолация между етажите и други.
Към голяма част от апартаментите са обособени
външни дворни тераси. Изградена е пречиствателна
станция за битовите отпадни води и поливна система
за напояване на зелените части и растителността

ДЕЙНОСТИ

ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

„Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъ пна
среда и провеждане на енергоефективни мерки при
ремонта на Национална гимназия за древни езици и култура
”Константин Кирил Философ”

Проектът е реализиран по
Оперативна програма Регионално
развитие на Европейския съюз
и представлява основен ремонт

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на културата

на сградата на училището и

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Енергийна ефективност“ /Обединение на фирмите

прилежащите му дворни части с

„Вектор Конструкт“ ЕООД и „Съником“ ЕООД/

цел реновиране, въвеждане на

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

РД11-02-23/19.07.2013 година
01.08.2013 – 28.10.2013 година
1 579 581.76 лв. без ДДС
гр. София

мерки за енергийна ефективност
и осигуряване на общодостъпна
среда.

Изградена е нова конструкция за пътнически асансьор във
високата част на училището, както и рампи и платформи
за инвалиди. Подменени са инсталациите /електро, В и К и
отоплителна/ и са изпълнени предписания за пожарна и
аварийна безопасност на сградата.
Сградата е топлоизолирана от външната страна, а
отвътре е извършен ремонт на стаите, санитарните
възли и общите части. Изпълнена е нова вертикална
планировка, включваща спортните площадки и
съоръжения.

ДЕЙНОСТИ

ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

Доставка и монтаж на оборудване по проект: ”Изграждане на подпорна
стена , художествено осветление и туристическа инфраструктура за
достъп до исторически резерват ”Трапезица”, гр. Велико Търново”

Проектът е реализиран по
Оперативна програма Регионално
развитие на Европейския съюз с

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на културата

цел изграждане на инфраструктура

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Трапезица“ /Обединение на фирмите

за достъп до исторически резерват

„Вектор Конструкт“ ЕООД и „Водстрой ВТ“ АД/

„Трапезица“, гр. Велико Търново.

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

РД11-02-16/16.07.2013 година
Август 2013 – Юли 2014 година
2 450 860.00 лв. без ДДС
гр. Велико Търново

Съоръжението за извеждане на
туристите до средновековната
крепост представлява наклонен
асансьор, който на практика е
най-големият монтиран такъв
в България. Произведен е от
италианската компания „Масперо
Елеватори“, като е с дължина
почти 130 метра и с капацитет за
25 човека.
Максималното ускорение на
кабината е 1.6 метра в секунда,
а движението й се извършва по
двурелсов път от широкопоясни
двойно Т профили и подпори,
изработени от дълбоко, горещо
поцинкована стомана

ДЕЙНОСТИ

ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

„Възстановяване и опазване на църква “Св. Георги”, с. А рбанаси Строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи на
църковната сграда и депото за стенописи

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на културата

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Строителство и реставрация Св. Георги“ /Обединение на

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Проектът е реализиран по
Оперативна програма Регионално
развитие на Европейския съюз.
Основната му цел е реставрацията,
консервацията и съхранението на

„Вектор Конструкт“ ЕООД,“Реставрация-Бендида”ЕООД и

църковните стенописи. В рамките

“Европлам”ООД

на проекта са възстановени 158

РД11-02-38/04.07.2012 година

м² стенописи с над 400 годишна

Септември 2012 – Декамври 2012 година

история.

440 387.78 лв. без ДДС
с. Арбанаси, гр. Велико Търново

Сградата на църквата е реставрирана цялостно. Подменен
е покрива със старобългарски керемиди, външните стени
са почистени и префугирани, вътрешните помещения са
измазани с варочопова мазилка.
Изпълнени са нови оградни зидове и вертикална
планировка, дворното пространство е озеленено.
Направен е площадков водопровод и е изградено
външно дворно осветление.

ДЕЙНОСТИ

ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

Проектът представлява жилищен
„Ж илищен комплекс с подземен паркинг в УПИ I-93, гр. Белене”

комплекс с подземни гаражи,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Биад - С” ЕООД“

търговско-административен

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

център и зона за отдих и спорт с

ОБЕКТ:

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

26.08.2008 година
Август 2008 - Октомври 2009 година
793 356,00лв без ДДС

обща разгърната застроена площ
от 38 хил м², а негов инвеститор е
„Ривърсайд резиденшъл парк“ АД

гр. Белене

Изградени са седем жилищни блока с 208 апартамента,
подземен паркинг за 220 автомобила, пет еднофамилни ВИП
къщи, спортни площадки, улици, както и цялата прилежаща
инфраструктура към тях.
В рамките на договора си „Вектор Конструкт“ ЕООД е
изпълнил инсталационни и довършителни архитектурни
работи /зидарски, хидро и топлоизолационни, покривни
и тенекеджийски, замазки по нива, вътрешни мазилки,
настилки и облицовки, гипсови шпакловки и
бояджийски работи/.

ДЕЙНОСТИ

ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

„Ремонт на приемно здание на гара “Захарна фабрика””

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура””

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

23.07.2007 година
Юли 2007 - Февруари 2008 година
101 577.42 лв без ДДС
гр. София

ОБЕКТ:

„Извършване на строително - монтажни дейности в обединено детско
заведение No 2 “Детски свят ”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД “Системи за енергийна ефективност”
„Вектор Конструкт“ ЕООД и “Нексас”ЕООД

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

07.01.2012 година
Март 2012 - Май 2012 година
241 250.69 лв без ДДС
гр. Благоевград

В обхвата на проекта

Проектът включва строително-

са включени ремонт на

монтажни работи за

фасадата, вътрешните части

повишаване на енергийната

и санитарните помещения

ефективност на заведението.

в приемното здание на ж.л.

Извършен е цялостен ремонт

гарата. Подменена е дограмата в

на покрива на сградата и е

чакалнята и административните

изпълнена топлоизолационна

помещения, ремонтирани са

система „ВЕБЕР“ по фасадите й.

настилките, стените и таваните.

Изградена е газова инсталация

Извършен е ремонт на покрива

за отопление на детската

и е направена настилка от

градина.

асфалтобетон около сградата.

ДЕЙНОСТИ

ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

„Текущ ремонт на огради и площадки на 8 броя кранови възли“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Булгартрансгаз“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

146/03.10.2007 година
Октомври 2007 – Ноември 2007 година
50 122.78 лв без ДДС
Пловдив - Хасково

ОБЕКТ:

„Текущи ремонти на сгради, огради и съоръжения от газопреносната
мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Булгартрансгаз“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД и “Нексас”ЕООД

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

56/23.04.2007 година
май 2007 – юли 2007 година
132 413.16 лв. без ДДС
гр. София

Изпълнението на обекта включва мерки
за обезопасяване на 8 броя кранови възли

Изпълнението на обекта включва
ремонт на 3 броя газорегулиращи

по Магистрален газопровод - южен клон

станции от системата на

области Пловдив и Хасково от системата

„Булгартрансгаз“ ЕАД – ГРС

на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Демонтирани
са съществуващите огради и са
направени нови от метални пана от
профилна стомана и поцинкована
мрежа. Направени са настилки от
бетонови плочи и са монтирани
информационни табели по
оградите.

Кремиковци, ГРС София 1 Казичене и
ГРС 3 Волуяк и на очистно съоръжение
Горни Богоров. Извършени са подмяна
на инсталации и архитектурни
обновявания /фасади, подове,
настилки и тавани/ в сградите,
ремонт на оградите и на вертикалните
планировки.

ОБЕКТИ

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

ДОЛНО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ
ВЕКТОР КОНСТРУКТ изгражда конструкцията
на железопътна инфраструктура, включваща
изкопни работи до достигане на проектните коти,
заздравяване и стабилизация на земната основа
(при необходимост), изграждане на предпазен
(противозамръзващ) пласт и баластова призма.
Фирмата изпълнява и прилежащите към пътя

РАЗУМНИ ПОСОКИ

ВЕКТОР КОНСТРУКТ изпълнява проекти

Във фирмата работят инженери и

в областта на инфраструктурното
строителство, като дейността на фирмата
покрива територията на цялата страна.
През годините сме реализирали десетки
обекти, свързани с изграждането на
пътища и съоръжения, укрепване на
слаби места, изграждане на комуникации.
Сред възложителите ни са били ДП НК
„ЖИ“, Агенция „Пътна инфраструктура”,
Булгартрансгаз, редица общини, големи
български и чужди пътностроителни
компании.

техници с богат опит в управлението и
изпълнението на проекти в областта на
пътното и жп строителство. Разполагаме
със специализирани работни групи за
различните видове работи, както и с
необходимата техника и инвентар. При
необходимост използваме услугите на
наши партньори в тясно профилирани
направления. Открити сме към иновативни
технологии и непрестанно следим пазара
за появата на нови по-качествени и
ефективни продукти.

съоръжения – дренажи, отводнителни канавки,
комуникации и перони.

УКРЕПВАНЕ НА СЛАБИ МЕСТА
Фирмата има богат опит в укрепването на слаби
места (свлачища и срутища) покрай пътна и жп
инфраструктура. В зависимост от специфичната
геология и проектите решения изпълняваме
разнообразни укрепителни технологии – пилотно
фундиране и анкериране, стоманобетонни

стени, системи от габиони, армирани насипи,
укрепване на скални и почвени откоси,
геозащита и брегоукрепване

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА
СЪОРЪЖЕНИЯ
Извършваме строителство и реконструкция на
съоръжения от прилежащата инфраструктура
(мостове, надлези, подлези, водостоци, канавки).
Изпълняваме фундиране, изграждане и усилване
на стоманобетонни конструкции, хидроизолиране.
Имаме опит във възстановяването на
антикорозионното покритие на метални мостове и
конструкции чрез пясъкоструене и боядисване.

ВОДЕН СЕКТОР И ОКОЛНА СРЕДА
Приоритетна цел на компанията през
следващите години е да разшири своята дейност
в областта на водния сектор и околната среда.
Фирмата е насочила усилията си в реализирането
на проекти за строителство и рехабилитация
на водоснабдителни и канализационни мрежи
и съоръжения, пречиствателни станции, депа за
битови отпадъци и площадки за тяхното третиране.

ОБЕКТИ

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

„А варийно механизирано подновяване на железен път в междугарието
Поликраище – Горна Оряховица от км. 288+052 до 293+410”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП „Транспортно строителство и възстановяване“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

Изпълнението на проекта се
налага след настъпили аварийни
събития в участъка на жп
линията и включва цялостна
рехабилитация на железния път.

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

08.01.2009 година
03.2009 – 07.2009 година
1 219 492.82 без ДДС
Поликраище – Горна Оряховица

В рамките на договора си „Вектор Конструкт“ изпълнява:
• пълно изгребване на баластовата призма, стария
противозамръзващ пласт и земната основа до достигане на
проекти;
• доставка и полагане на геотекстил;
• полагане на нов предпазен пласт с профилиране и
уплътняване;
• доставка и полагане на отводнителни елементи ЛПС и
отводнителни канавки;
• Пясъкоструене и боядисване на стоманен мост с
дължина 104.5 м и широчина 4.1 м.

ОБЕКТИ

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

„Изграждане на конструкцията на железния път в участъка
Церковски – К арнобат от км. 220+256 до км. 222+186”

Изпълнението на договора
е в рамките на проекта за
рехабилитация на жп линията

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Джи Чи Еффе Денерале коструциони феровиарие С.П.А.„Вектор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Конструкт“ ЕООД

ДОГОВОР:

04.11.2013 година

съюз по ос 1 на Оперативна

04.11.2013 – 07.01.2014 година

програма „Транспорт“ 2007 –

124 710.44 без ДДС

2013 г. С неговата реализация се

Церковски - Карнобат

цели да се подобри развитието на

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Пловдив – Бургас, финансиран от
Кохезионния фонд на Европейския

железопътната инфраструктура
и да се постигне интегриране на
националната транспортна мрежа с
тази на Европейския съюз.

В рамките на договора си „Вектор Конструкт“ ЕООД е
изпълнила следните видове строителни работи:
• Изкоп на земни маси до достигане на проектните коти;
• Профилиране и уплътняване на земната площадка;
• Полагане на геотекстил и геомрежа върху земната
основа;
• Полагане, профилиране и уплътняване на предпазен
пласт с фракция 0-32 мм;
• Полагане и профилиране на баластов килим;
• Изграждане на дренажи и отводнителни канавки.

ОБЕКТИ

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

„Възстановяване на отводнителната система в участъка от км.
346+700 до км. 347+000 в междугарието Асеново – С лавяново –
Попово по II-ра жп линия”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

Изпълнението на проекта се
налага след настъпили аварийни
събития по железния път в
резултат на свличания по откоса
на насипа заради продължителни
валежи и появили се подпочвени

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

2296/14.11.2007 година

води

май 2008 – ноември 2008 година
565 265.00 лв. без ДДС
Славяново - Попово

Укрепването е изпълнено чрез изграждането на нов
армо насип от геомрежи и пластове от уплътнена
трошенокаменна фракция. Изградени са укрепителни
ребра и хоризонтални дренажи, направени са
монолитно изляти стоманобетонови канавки.
Удължен е съществуващия водосток със
стоманобетонови касети 150/150/100 см.

ОБЕКТИ

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

„ЛОТ № 2. Път II-55 „Велико Търново - Гурково”.
Укрепителни съоръжения от км. 11+170.00 до км. 33+954.25

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Биндер“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Изпълнението на проекта се
налага в резултат от пропадане на
пътното платно в слаби срутищни
участъци. Укрепени са 3 участъка с
обща дължина от 276 метра

30.09.20011 година
септември 2011 – декември 2011 година

СТОЙНОСТ:

524 000.00 лв. без ДДС

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Проход на Републиката

Укрепителните съоръжения представляват редица от
изливни пилоти с диаметър 0.80 м, разположени през 3.00
м осово един от друг и обединени чрез надпилотни греди в
ламели с дължина 6.00 м, като всяка ламела е фундирана
върху два изливни пилота. Дължините на пилотите са
два вида – 10.00 м и 9.00 м, в зависимост от дълбочината
на залягане и конфигурацията на терена. Върху
надпилотните греди са изпълнени тротоарни блокове
с ширина 1.75 м и дебелина от 22 до 25 см. Изградена е
регола 0.15 м, еластична ограда и стоманен парапет.
За преминаване на комуникации са заложени PVC
тръби с диаметър Ф 110 мм.

ОБЕКТИ

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

„Ремонтни работи на път II-37 Д журово – Етрополе – Златица Пирдоп”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Трейс – София“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

Изпълнението на договора е
част от цялостния проект за
рехабилитация на пътя Етрополе
– Златица. Чрез изграждането на
системи от габиони са укрепени 12
слаби участъка в непосредствена

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

09.06.2014 година

близост до пътното платно. Общият

юни 2014 – юли 2014 година

брой на монтираните габиони е

61 657.20 лв. без ДДС

792 с размери 100х100х100

Етрополе - Златица

Габионите представляват правоъгълни или кубични
елементи – „кошове“, произведени от хексагонална
двойно усукана телена мрежа с различна степен
на антикорозионно покритие и запълнени с
подходяща спрямо растера на мрежата фракция.
Те са изключително подходяща технология
при необходимост от изграждане на подпорни,
укрепителни и „джоб” стени, корекции на реки,
изграждане на диги и укрепване на речни брегове и
свлачища.

ОБЕКТИ

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

Изпълнението на договора е
ОБЕКТ:

„Ремонтни работи на път III-822 С амоков – Ж ивково – Ихтиман“

част от цялостния проект за
рехабилитация на пътя Самоков

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Трейс – София“ АД

Ихтиман. Укрепени са три слаби

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

участъка чрез системи от габиони

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

09.06.2014 година
юни 2014 – юли 2014 година
48 453.10 лв. без ДДС

с размери 100х100х100. Общият
брой на монтираните „кошове“ е
446.

Самоков - Ихтиман

Габионите имат множество предимства спрямо други
укрепителни технологии.
• Те представляват самодрениращи се елементи, което
ги прави подходящи при защита срещу ерозия на речни
корита, стръмни откоси и скатове.
• Могат да поемат голямо количество енергия и
вследствие на възможността си за ограничена
вътрешна деформация, намаляват активния земен
натиск, действащ върху подпорната стена.
• Допускат прорастването на растения и дървета и
по този начин отлично се вписват в заобикалящата
ги околна среда, запазвайки в максимална степен
естествения вид на ландшафта.

ОБЕКТИ

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

„Укрепване на път към 6-та бичкия, язовирен район Чаира“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Национална електрическа компания“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Системи за геозащита“ /обединение на фирмите „Вектор
Конструкт“ ЕООД, „Геострат“ ЕООД и „Геоконструкт“ ЕООД

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

12РП-760А022 / 22.06.2012 година
юли 2012 – август 2012 година
58 374.00 лв. без ДДС
Язовир „Чаира“

Обектът е изпълнен на
инженеринг /проектиране и
изпълнение/ с цел стабилизиране
на свлачище и укрепване на пътя
над язовир „Чаира“ . Изградена
е стоманобетонна подпорна
стена, двуредово анкерирана
хоризонтално и вертикално в
ската. Използваните анкери са IBO
R38 L=5 m и L=2.5 m. Сондажните
работи са изпълнени с олекотен
лафет LUMESSA по метода на
въжения достъп.

В основата на стената е изградена дренажна система
за отвеждане на водите. Проектираната конструкция
е разделена на три секции, стъпващи върху общ
фундамент. Обратният насип е изпълнен с едроломен
камък Ø100 - Ø 200, уплътняван на пластове от 50 см.
Изградена е повърхностна отводнителна канавка.
Възстановено е асфалтовото покритие на пътя и е
монтирана нова еластична преграда

ОБЕКТИ

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЕКТ:

„Текущи ремонти на сгради, огради и съоръжения от газопреносната
мрежа на „Булгаргаз“ ЕАД“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Булгаргаз“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

3865 / 15.09.2006 година
септември 2006 – ноември 2006 година

СТОЙНОСТ:

89 982.54 лв. без ДДС

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Пазарджик - Ихтиман

ОБЕКТ:

„Възстановяване на антикорозионното покритие на стоманен мост
на км. 12+849 в междугарието Р усе – Д олапите /2460 м ²/ по 4-та
жп линия“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД,

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

12.07.2006 година
юли 2006 – август 2006 година
69 987.54 лв. без ДДС
гр. Русе

Проектът третира
рехабилитацията на 23
броя въздушни преходи от
Магистрален газопровод ф711
и Транзитен газопровод за
Гърция и Македония ф 1020.
Извършено е възстановяване
на антикорозионното
покритие на тръбите, смяна на
защитната и изолационната
лента при преходите земя –
въздух, изработка и монтаж на
оградни елементи и поставяне
на предупредителни табели.

Изпълнението на проекта се налага след проведена
Генерална ревизия на мостовите конструкции в ДП
Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
На много места антикорозионното покритие на
съоръжението е компрометирано. Извършено е
пясъкоструене до степен Sa 3, грундиране с алкиден
грунд и полагане на два слоя алкидна боя на цялата
метална конструкция. Работите са изпълнени в
рамките на влакови електрически „прозорци“.

ДЕЙНОСТИ

СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ВЪЖЕН ДОСТЪП

УКРЕПВАНЕ НА СКАЛНИ ОТКОСИ
ВЕКТОР КОНСТРУКТ изпълнява проекти по укрепване на скални
откоси в непосредствена близост до пътна и жп инфраструктура
по метода на въжения достъп. В зависимост от техническите
спецификации и изискванията на възложителите монтираме
предпазни мрежи с различни якостни характеристики и по различни
технологии. Сред тях са:
• замрежване тип „завеса”
• замрежване чрез шахматно анкериране

РАЗУМНИ ПОСОКИ

ВЕКТОР КОНСТРУКТ е първата фирма

Фирмата разполага с екипи от

в България, която започна да изпълнява
съвременни технологии и да внедрява
продукти строго предназначени за
укрепване на ерозирали скални откоси
като високоякостни мрежи, еластични
прегради и анкери. През годините
дружеството е изпълнило десетки
проекти по обезопасяване на участъци
в непосредствена близост до пътна и жп
инфраструктура. Сред възложителите
му са били ДП Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, Агенция
„Пътна инфраструктура“, редица големи
български и чужди строителни компании.

специалисти преминали обучение съгласно
правилата на Асоциацията на работещите
по алпийски способ в България (АРАС), член
на международната браншова организация
IRATA. В работата си дружеството използва
изцало професионален инвентар за
обезопасяване и спазва всички нормативни
изисквания за безопасност при работа от
въже.

МОНТАЖ НА ЕЛАСТИЧНИ БАРИЕРИ
Фирмата извършва монтаж на еластични прегради по скални
откоси с различен клас на поемане на динамични удари – от 500
до 5000 Kj. „Бариерите“ против падащи камъни са изключително
ефективна обезопасителна технология на места, където в близост до
инфраструктура има опасност от откъсване на големи скални блокове.
Преграда от 1000 Kj например може да поеме без да се разкъса свободно
падащ блок от 30 метра височина с обем от 1.5 m³

БЕЗВЗРИВНО РАЗБИВАНЕ НА СКАЛИ
ВЕКТОР КОНСТРУКТ безвзривно разбиване на скали
и стоманобетон на високи и труднодостърни места,
където взривяването е невъзможно или неефективно.
Използваме два основни метода при този вид дейност:
• механизирано разбиване с хидравлични цепачки
• разбиване с разширяващ цимент

ВИСОЧИННИ РЕМОНТИ
Дружеството изпълнява различни строителни и
строително-ремонтни услуги на високи и труднодостъпни места по метода на въжения достъп – монтажни
и демонтажни работи, обследване и саниране на
стоманобетонни и метални конструкции, възстановяване на
антикорозионни покрития.

ОБЕКТИ

СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ВЪЖЕН ДОСТЪП

Монтирани са високоякостни

„Рехабилитация и подновяване на железопътната отсечка Церковски –
Бургас – Участък № 54 А йтос – Българово – Укрепване на слабо място
от км. 266+960 до км. 267+235“

еластични бариери на

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Джи Чи Еффе Коструциони Феровиарие“ С.П.А.

AC /Н=3.00 m, L=70 m, поемащи

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

диначично натоварване от 500

ОБЕКТ:

италианската фирма
Геопротекшън, модел AC 500

Kj/ и модел AC 1000 AC /Н=4 m,
ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

01.10.2013 година

L=150 m, за натоварване от 1000

юли 2014 – септември 2014 година

Kj/. Поддържащата конструкция

383 082.00 лв. без ДДС

на бариерата е захваната от

Айтос - Българово

въжени анкери от типа 1х37 Ø 16
с дължина 5 метра, циментирани
в отвор Ø 90. Сондажът е
извършен с олекотени лафети
по метода на въжения достъп.

Обектът е част от цялостния проект за модернизация

Структурата на прихващане се
състои от мрежести панели от

на железопътната линия Пловдив – Бургас, финансиран

типа взаимосвързани пръстени с 6

по линия на Оперативна програма „Транспорт“ на

контактни точки при диаметър на

Европейския съюз. Целта му е укрепване на силно

ринга от 350 мм и дебелина 12 мм.

ерозирал траншен изкоп в непосредствена близост
до железния път с височина на откосите между 20
и 50 метра. Съгласно геоложкия доклад скалите са

Монтажът на еластични бариери против падъщи
камъни е изключително ефективна технология, силно
разпространена в алпийските държави на места, където
съществува риск от откъсване на големи скални
блокове и падането им върху пътна,железопътна

„андезитови туфобрекачи“ с големина от 1 до 1.5 м³,

и цивилна инфраструктура. Преграда с клас на

споени със силно изветрябо вулканско стъкло. През

поемане на натоварване от 500 Kj, например, може

годините са регистрирани свличания на големи

да поеме динамичен удар от свободно падащ

скални късове, довели до инциденти и щети за

монолитен блок от 30 метра с обем от 1.5 м³

инфраструктурата.

ОБЕКТИ

СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ВЪЖЕН ДОСТЪП

ОБЕКТ:

„Неотложни възстановителни работи за обезопасяване откосите
на траншеята от км. 82+500 до км. 83+000 в междугарието Мост –
Кърджали по 4-та жп линия“

„Ликвидиране на последствията и възстановяване на щетите нанесени
на железния път и прилежащите му съоръжения от срутване на земно скална маса в междугарието Белица – Разлог от км. 104+665 до км.
105+470 по 16-та жп линия Септември - Добринище“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „В и П“ /обединение на фирмите „Вектор Конструкт“ ЕООД и

ОБЕКТ:

„Пътища Пловдив“ АД
ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

13.11.2008 година
ноември 2008 – март 2009 година
228 296.04 лв. без ДДС

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

4191/11.12.2012 година
април 2013 година
168 162.00 лв. без ДДС
гр. Кърджали

Белица - Разлог

Това е първият проект за укрепване на скални откоси в
България, при който се използват високоякостни мрежи.

Проектът третира укрепването на траншеен скален откос
чрез замрежване и шахматно анкериране на мрежите по

Монтирани са 1890 м² мрежи TECCO на швейцарската

вертикал и хоризонтал през 2.5 м по цялата им площ.

фирма Геобруг, с дебелина на телта 3 мм и якост на

При тази технология на практика мрежите „опаковат“

опън над 1770 N/mm². Мрежите са положени от

откоса и предодвратяват всякакво свободно падане на

типа „завеса“, при който са анкерирани единствено

камъни.

в горната част на бермата и падат свободно по

Монтирани са 1785 м² високоякостни мрежи TEC-

ската. Това позволява контролирано свличане на
скалните маси в изградената пред откоса „джоб“
стена с дължина 80 метра.

CO на швейцарската фирма Геобруг, с дебелина
на телта 3 мм и якост на опън над 1770 N/mm².
Мрежите са прикрепени към ската с анкери GEWI
D 32 с обща дължина 835 метра.

ОБЕКТИ

СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ВЪЖЕН ДОСТЪП

Укрепването на скалните
„Обезопасяване на скални масиви чрез замрежване“ – Проект
Транзитни пътища 4, ЛОТ 2 „Път II – 55 „Велико Търново – Гурково“

откоси е част от цялостната

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Биндер“ АД и „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД

Търново – Гурково, известен

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Геопротект“ /обединение на фирмите „Вектор Конструкт“ ЕООД

повече като Хаинбоаз или Проход

и „Джамбо 33“ ЕООД/

на Републиката.

ОБЕКТ:

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

рехабилитация на път II-55 Велико

21.03.2006 г. и 16.07.2009 година
март – май 2006 г. и юли – август 2009 година
2 095 852.00 лв. без ДДС
Проход на Републиката

През 2006 година е замрежен южния склон /от Предела
в посока Гурково/, като са монтирани общо 44 780 м²
поцинковани оградни мрежи в шест обособени участъка
с височина от 40 до 80 метра. През 2009 година е
укрепен десния склон, като за 45 календарни дни са
замрежени общо 18 участъка с височина между 50
и 80 метра и обща площ от 147 500 м². На практика
това е най-мащабното замрежване извършвано
някога в България.

ОБЕКТИ

СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ВЪЖЕН ДОСТЪП

ОБЕКТ:

„Обезопасяване на скални откоси Път II-16 Мездра – Ребърково –
Е лисейна от км. 0+000 до км. 22+544“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СД „Гарант 90 Цонев и Сие“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Трейс Роудс“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ДОГОВОР:

14.05.2012 година

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

юни 2012 година

СТОЙНОСТ:

41 738.00 лв. без ДДС

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Ребърково - Елисейна

Укрепването на скалните откоси
е част от цялостния проект за
рехабилитация на Път II –16 Нови

„Обезопасяване на скални откоси Път II-16 Своге – Нови искър“
от км. 50+790.53 до км. 81+778.84“

08.05.2012 година
юни 2012 година
105 006.00 лв. без ДДС
Своге – Нови искър

В рамките на договора по
метода на въжения достъп чрез
замрежване са обезопасени
четири участъка с обща площ

искър – Елисейна, или така

от 9460 м². Укрепителните

нареченото Искърско дефиле,

мероприятия са част от

финансират по програма

цялостния проект за

„Транзитни пътища V Лот №

рехабилитация на Път

17“. В рамките на договора с
поцинковани оградни мрежи
са обезопасени три участъка
с обща площ от 3960 м².

II –16 Нови искър –
Елисейна, финансиран
по програма
„Транзитни пътища V
Лот № 17“.

ОБЕКТИ

СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ВЪЖЕН ДОСТЪП

ОБЕКТ:

„Обрушване и замрежване на скални откоси в обхвата на
републикански път III-866 Девин - К ричим - Стамболийски за
осигуряване на безопасно движение “

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Фонд Републиканска пътна инфраструктура

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ :

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Фонд Републиканска пътна инфраструктура

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ДОГОВОР:

29.04.2008 година

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

април – юли 2008 година

СТОЙНОСТ:

498 858.25 лв. без ДДС

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Кричим - Девин

Изпълнени СМР:
•

Обезопасени са 10 слаби
участъка

•

Обрушени са 47 140 м²
скални откоси

•

Извозени са 950 м³
земно-скални маси

•

Общата замрежена
площ е 28 390 м²

„Обрушване и замрежване на скални откоси в обхвата на
републикански път II-86 /I-8/ А сеновград – Смолян, за осигуряване на
непрекъснато и безопасно движение “

29.04.2008 година
април – юли 2008 година
501 776.00 лв. без ДДС
Асеновград - Смолян

Изпълнени СМР:
• Обезопасени са 5 слаби
участъка
• Обрушени са 41 000
м² скални откоси
• Извозени са 800 м³
земно-скални маси
• Общата
замрежена площ
е 30 170 м²

ОБЕКТИ

СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ВЪЖЕН ДОСТЪП

ОБЕКТ:

„Поставяне на предпазна мрежа на скатове /шкарпи / по път I-1
„София – К улата“ от км. 377.056 до км. 396.530 “

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция Пътна инфраструктура

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ :

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Пътища Пловдив“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ДОГОВОР:

01.06.2009 година

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

юни – юли 2009 година

СТОЙНОСТ:

478 832.50 лв. без ДДС

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Кресненско дефиле

Изпълнени СМР:
•

Обезопасени са 4 слаби
участъка

•

Обрушени са 29 110 м2
скални откоси

•

Извозени са 310 м³
земно-скални маси

•

Общата
замрежена площ е
29 110 м²

„Обезопасяване на скални откоси на Път II-58
Черноочене - Асеновград от км. 13+755 до км. 17+581“

18.09.2008 година
юли - август 2008 година
158 540.00 лв. без ДДС
Черноочене - Асеновград

Изпълнени СМР:
• Обезопасени са 3 слаби
участъка
• Обрушени са 17 800
м² скални откоси
• Извозени са 550 м³
земно-скални маси
• Общата
замрежена площ
е 12 000 м²

ОБЕКТИ

СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ВЪЖЕН ДОСТЪП

ОБЕКТ:

„Почистване на срутена маса , обрушване и обезопасяване на
Път III-8604 Пловдив – Бяла черква - Косово“

„Ликвидиране на последствията от стихийно бедствие и укрепителноотводнителни работи на свлачищен район в междугарието Дряново –
Царева ливада в участъка от км. 161+472 до км. 164+584 по IV главна
жп линиуя Р усе – Стара Загора“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Пътища - Пловдив“ АД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Газстроймонтаж“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ОБЕКТ:

ДОГОВОР:
ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ :

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

01.12.2005 година

СТОЙНОСТ:

януари 2005 – юли 2006 година

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

302 200.00 лв. без ДДС

19.03.2008 година
март - април 2008 година
146 123.19 лв. без ДДС
с. Косово

гр. Дряново

Изпълнени СМР:

В рамките на договора е извършено механизирано

•

Обрушване на скали –
5700 м³

•

Замрежване на скали –
2500 м²

•

Изсичане на дървета –
14 620 м²

възможният на високи и трудно достъпни места, където

•

Преоткосиране – 200
м³

Разрушаването се осъщестява като първоначално с

Изкоп скални
почви – 690 м³

50 с дължина 0.5 – 0.8 м. В тях се поставя сондата на

Изграждане

скалата. При тази технология има пълен контрол над

канали – 2200 м

разрушаването.

•
•

безвзривно разбиване на 950 м³ скални маси по метода на
въжения достъп с използването на хидравлични цепачки
DARDA. Този метод на разбиване е на практика единствено
взривяването е невъзможно или неефективно.
въздушни перфоратори се пробиват дупки Ø 35 - Ø
цепачката, която под налягане 500 bar се разтваря в

ОБЕКТИ

СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ВЪЖЕН ДОСТЪП

ОБЕКТ:

„Възстановяване на антикорозионното покритие на коминни тела
Ф 700, с височина 30 м в ПКЦ“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„София – БТ“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ОБЕКТ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Джиза БГ“ ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Вектор Конструкт“ ЕООД

ДОГОВОР:
ДОГОВОР:
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ :

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

10.12.2006 година

СТОЙНОСТ:

декември 2006 година

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

4 490.51 лв. без ДДС

„Извършване на услуги по комплексно почистване на обекти на ДП „РВД“

17.03.2008 година
2008 – 2009 година
37 423.00 лв. без ДДС
гр. София

гр. София

Изпълнени СМР:

В рамките на договора два

•

Почистване на
коминни тела ф700 198 м²

пъти годишно са почиствани

Грундиране на
коминни тела
ф700 - 198 м²

на Държавно предприятие

•

•

Полагане на два
слоя феролит
198 м²

стъклените и алуминиеви фасади
на административната сграда
„Ръководство на въздушното
движение“, гр. София, с
обща площ от 60 000 м². По
метода на въжения достъп
е почистван и струйния
водосток „Атриум“ в
сградата.

СЕРТИФИКАТИ И УДОСТТОВЕРЕНИЯ

РАЗУМНИ ПОСОКИ

ВЕКТОР КОНСТРУКТ притежава Интегрирана
система за управление на качеството,
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд и опазване на околната среда,
съгласно международните стандарти ISO
9001:2000, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.
Дружеството е сертифицирано и по Стандарта
за социална отговорност SA 8000.

Фирмата е вписана в Регистъра на Камарата
на строителите за строежи от Първа група
– строежи от високото строителство,
Втора група – строежи от транспортната
инфраструктура, Четвърта група – строежи
от благоустройствената инфраструктура,
хидротехническото строителство и опазването
на околната среда и Пета група – отделни
видове СМР, съгласно Класификацията на
икономическите дейности в България.

