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ВЪВЕДЕНИЕ

Ние работим на национални и международни пазари като главен изпълнител и 
подизпълнител при изграждането на газопроводи за природен газ, нефт и вода 
за най-важните италиански и отвъдморски нефтохимически производства (Snam 
Rete Gas SpA, ABB Soimi, Agip, Edison, Italgas, Enagas, Gaz de France, Wingas GmbH, 
RWE GmbH и др.).

От непосредствения следвоенен период PBR Technology работи с различни 
италиански и чуждестранни бизнес партньори в областта на строителните работи, 
изкопните работи, строителството на газопроводи, консолидация на речни брегове 
и създаване и управление на екологични / възстановителни системи за кариери.

Партньорите, които създадоха PBR Technology, преди това бяха разработили 
специални технически, организационни и управленски експерти в своите 
специфични области на дейности. Приносът на всеки партньор даде възможност на 
PBR Technology да се справи с пазара, оборудван със система за качество ISO 9001: 
2008 сертифициране, SOA сертификати за благоустройство и квалификацията с 
включване в„ Списък на доставчиците“ на Снам Rete Gas s.p.a., като доставчици за 
следните класове:

• Дейности за изграждане и внедряване на инсталации за дребномащабен 
LNG.

• Механични дейности за реализация и внедряване на инсталации за 
дребномащабен LNG.

• Строителни дейности за изграждане и внедряване на централи за СПГ / 
L-CNG за автотракция.

• Зелено настаняване и поддръжка.
• Изграждане и поддръжка на хидравлични защитни работи.
• Незначителни дейности по модификации и поддръжка на централни 

системи.
• Газопроводи с високо налягане DN <350.
• Малки строителни дейности, монтаж / изграждане на тръбопроводи DN 

<DN <650.

Паркът от експлоатационни машини на компанията и нейният висококвалифициран 
мениджмънт и административен персонал допълват приноса на партньорите, 
които през последните години станаха част от организацията на компанията.
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Днес PBR Technology разполага с модерно оборудване за маркиране и извършване 
на изкопни дейности; с компетентен персонал и най-съвременно оборудване за 
изграждане и контролно изпитване на технологичните съоръжения, необходими 
при изграждането на напорни тръбопроводи; с цех, подходящ за поддръжка на 
работните машини, но също така и за проектиране, модификация и подготовка на 
специални машини и оборудване, за изпълнение на всякакъв вид дейности.

БИЗНЕС ОБЛАСТИ: 

Ноу-хау и опит, придобити в продължение на много години в сектора на 
тръбопроводите, позволяват на компанията да изпълнява всички дейности, 
свързани с изграждането на тръбопроводи:

• Строителни дейности по тръбопроводи (геодезия на земя с използване на GPS 
оборудване, залагане на трасета, прочистване на трасета, изкопни работи, 
запълване, окончателни възстановителни работи, открити или пробити водни 
пресичания на системата, допълнителни работи и др.);

• Механични дейности по тръбопроводи (нанизване на тръби, огъване на тръби, 
заваряване, пясъкоструене и опаковане, полагане на тръбопроводи, свързване 
на тръбопроводи, хидравлични изпитвания, катодна защита на тръбите и др.);

• Общи строителни и механични дейности (изкопни и земни дейности , изливане 
на бетон, запълване, префабрикация на тръбопроводи, механичен монтаж, 
пясъкоструене и опаковане, обезводняване и хидравлични изпитания, 
допълнителни работи и др.);

•  Транспорт (вътре в зоната на строителната площадка и около нея PBR е оборудван 
за отзивчиви движения и пъргаво регулиране на нашите строителни машини)

• Други операции, необходими за завършване на строителните дейности;

• Екипът на компанията от сътрудници и специалисти (инженери, топографи, 
геодезисти, ръководители на проекти, бригадири, заваръчни техници и др.)  
гарантира най-високите стандарти за качество по отношение на изпълнението и 
техническото и проектно управление на тръбопроводните дейности.
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PATENT:  LARGE PIPE CUTTER®

Машината за рязане на тръби студено 

реже тръбите под контрола на оператора, 

на чийто багер то е приложен.

 Машината LPC® може да се използва за 

отстраняване на тръби от всякакъв тип

и диаметър, след като го настроите 

според диаметъра и материала за 

тръбите. В областта на тръбопроводите 

това изискване за отстраняване на 

съществуващите тръби, които са 

поставени навън на обслужване и 

източени, се дължи на стареене или 

неправилни размери на тръбите, 

които следователно са отстранени 

и заменени с нови. Изхвърлянето 

на съществуващата тръба се 

извършва чрез пълното извеждане от 

експлоатация и премахване на секциите, 

които го съставят, и на вторичните 

линии, разклоняващи се от тях.

Целта на тази машина е да осигури 

иновативен тип апарати, които 

позволяват и на двете да изрежете и 

впоследствие да повдигнете тръбата от

дъното на изкопа, където е поставено, 

без да се изискват оператори вътре в 

изкопа и / или на земята. Машината 

може да се прилага върху багер и 

се контролира от един оператор, 

който управлява изпълнителните 

механизми. Следователно  режещ екип 

не се изисква вътре в изкопа нито 

специална временна инсталация за 

безопасност на изкопа и размера на 

изкопа, следователно изкопа може да 

бъде по-малък. Това е иновативен тип 

оборудване, което ефективно замества 

традиционния кислород-водород 

PBR TECHNOLOGY получи патент за 

специален резач за тръби „голям резач 

за тръби“ ®, машина с хидравлично 

задвижване, която може да нарязва 

студено тръби от метал, пластмаса или 

бетон, с диаметри от средни до големи 

(над 50 см или 20 ”), без да се нуждаете 

от приставка (или друго поддържащо 

устройство) вътре в самата тръба, 

благодарение на множество удари които 

работят едновременно без отстраняване 

на материал.
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факла и унищожава всеки риск от пожар 

или експлозия: ликвидирането се отнася 

- от една страна - до всички рискове, 

свързани с наличието на запалими 

вещества остатъци от газ или гориво, 

транспортирани преди това от тръбата 

(и ние тук напомняме, че високата 

запалимост на газове или течности в 

тръбопровода - макар и предварително 

източен - често е бил причина за 

произшествия със сериозни последици) 

и - от друга страна - рисковете, 

свързани с операции по отстраняване 

на полиетиленовото покритие, 

което обикновено е разположено 

навсякъде около тръбопровод като 

антикорозионна защита. Този тип 

Защита всъщност е направена от 

горими материали и следователно 

е ясно, че нейното предварително 

отстраняване е от съществено значение 

за безопасността срещу риск от пожар 

и експлозия преди рязане на горелка. С 

използването на LPC ®, премахването на 

защита от корозия вече не е необходима 

на отчитане на техниката за студено 

рязане, със значително спестяване на 

време за експлоатация и разходи, както 

и с основната гаранция за безопасност, 

и опазване на околната среда 

(премахването на покритието включва 

и проблем с отпадъците управление). 

При използването на LPC ® рисковете 

се дължат на експлозия атмосферата 

и огънят са практически нулеви и не е 

необходимо екипите за пожарогасене 

да присъстват постоянно през всички 

фази на операция.
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МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТА

Планиране на работата

Поръчка 

Подготовка на чертежи Одобрение от QA/QC
в рамките на приемлив 

толеранс

Безопасност
(работа в точката на безопасност)

Проверка на материала

Довършителни дейности

Окончателна проверка за 
завършената работа

Инспекция

Предаване

Приключван
 на дейността

Идентификация на
материала

Доставка на материали от 
одобрени доставчици

Материално осигуряване / 
оттегляне според естеството

на работа

Изпълнение на заданието според 
спецификацията/последователност

Подготовка на обекта

Проверка на качеството на 
изпълнената работа

Одобрено

Одобрено

Одобрено

Одобрено

A

A
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СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТРАНИ

Директор

Организационна
структура за Италия

и международни
проекти

Управител на клона

Отдел HSE

Инженер по договори Инженер по проекти Инженер
по качество

Ръководител проект
Мениджър

по качество

Секретар
на дирекция Счетоводен отделМениджър
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НАШИТЕ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ В ИТАЛИЯ
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ТЪРГОВСКИ ЛИЦЕНЗ
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СЕРТИФИКАТИ
UAE



- 13 -

АКРЕДИТАЦИЯ
Iso - Eurosoa - Inet

PBR TECHNOLOGY S.R.L.
VIALE DELLA VITTORIA 1 33033 CODROIPO (UD) ITALIA

VIA RISORGIMENTO 18 31040 GORGO AL MONTICANO (TV) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

ISO 14001:2004

CISQ/RINA

for the following field of activities

in the following operative units

has implemented and maintains a

CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF PIPELINES FOR GAS, WATER AND ASSOCIATED PLANTS. CONSTRUCTION OF RIVER WORKS,
CROSS-DRAINAGE STRUCTURES, HYDRAULIC WORKS AND STABILISATION ON EMBANKMENT SLOPES. EARTH-MOVING WORKS.

Environmental Management System
which fulfills the requirements of the following standard

IT-88718

IQNet and

hereby certify that the organisation

First Issue : Current Issue :2012-12-21 2015-12-19 Expiry Date : 2018-09-15

Registration Number:

The status of validity of the certificate can be verified at http://www.cisq.com or by e-mail to fedcisq@cisq.com

CERTIFICATO N. 
CERTIFICATE No. 

21555/10/S 

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI 

IT IS HEREBY CERTIFIED THA T THE QUAUTY MANAGEMENT SYSTEM OF 

PBR TECHNOLOGY S.R.L. 
VIALE DELLA VITTORIA 1 33033 Codroipo (UD) ITALIA 

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERA T/ONAL UNITS 

VIA RISORGIMENTO 18 31040 Gorgo Al Monticano (TV) ITALIA 
E CANTIERI OPERATIVI 

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 

ISO 9001 :2015 
E VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05, APPLICABILE IN ITALIA 

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ/ FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES 

- CISQ is a member of 

l(:)Net * * 
THE INTtnAATIONAL ccnTiflCAllON Nl!T\\'011.K 
www.iqnet-certification.com 

-
IQNec,. the associa rlon of the world 's ffrsr cfass 

certification bodies, ìs tn� /argest provi"der of mctnagement 

System Certlflcfltfon Jn the world, 
IQNet is camposed of mare than 30 badies ;md ca un ts 

ovcr 150 subsfdlarles all 011er Uw g!obe, 

Per informazioni sulla validità 
del certificato, visitare il sito 

www.rina.org 

For information conceming 
validity of the certificate, you 

can visi/ the site 
www.rina.org 

Per i requisiti della norma non 
applicabili al campo di applicazione 

del sistema di gestione 
dell'organizzazione, riferirsi alle 

informazioni documentate relative. 

Reference is to be made to the 
relevant documented information 

for the requirements of the 
standard that cannot be app/ied to 

the Organization's management 
system scope 

APPLICABILE IN ITALIA: 
La presente certificazione si 

intende riferita agli aspetti 
gestionali dell'impresa nel suo 

complesso ed è utilizzabile ai fini 
della qualificazione delle imprese 

di costruzione ai sensi 
dell'articolo 84 del D.Lgs. 

50/2016 e Linee Guida ANAC 
applicabili 

COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI CONDOTTE PER IL TRASPORTO DI GAS, ACQUA ED IMPIANTI ASSOCIATI. IAF:28 
COSTRUZIONE DI OPERE FLUVIALI, DI CONSOLIDAMENTO DEGLI ALVEI DEI FIUMI E DI DIFESA NONCHE' DI OPERE DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICA. LAVORI DI MOVIMENTO TERRA. 

CONSTRUCTION ANO INSTALLA TION OF PIPELINES FOR GAS, WATER ANO ASSOCIA TEO PLANTS. CONSTRUCTION OF 
RIVER WORKS, CROSS-DRAINAGE STRUCTURES, HYDRAUUC WORKS ANO STABIUSA T/ON OF EMBANKMENT SLOPES. 

EARTH-MOVING WORKS. 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale 
The validity of this certificate is dependent on an annua/ I six monthfy audi/ and on a complete review, every three years, of the management system 

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità 
The use and vafidity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rufes tor the certification of Quality Management Systems 

Prima emissione 
First lssue 
Data scadenza 
Expiry Date 

12.07.2010 

10.07.2022 

SGQ N° 002 A 

Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC 

Signatory of EA, IAF and ILAC 
Mutuai Recogn;t;on Agreements 

Data decisione di rinnovo 
Renewal decision date 
Data revisione 
Revision date 

10.07.2019 

10.07.2019 

Gianni De Lillo 

Verona&Venice Management System 
Certification, Head 

RINA Services S.p.A. 
Via Corsica 12 - 16128 Genova ltaly 

www.clsq.com 

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di 
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale 

C/SQ is the ltalian Federation of 
management system Certification Bodies 

EMS-4814/S

PBR TECHNOLOGY S.R.L.
VIALE DELLA VITTORIA 1 33033 Codroipo (UD) ITALIA

VIA RISORGIMENTO 18 31040 Gorgo Al Monticano (TV) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF PIPELINES FOR GAS, WATER AND ASSOCIATED PLANTS.
CONSTRUCTION OF RIVER WORKS, CROSS-DRAINAGE STRUCTURES, HYDRAULIC WORKS AND STABILISATION

ON EMBANKMENT SLOPES. EARTH-MOVING WORKS.

COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI CONDOTTE PER IL TRASPORTO DI GAS, ACQUA ED IMPIANTI ASSOCIATI.
COSTRUZIONE DI OPERE FLUVIALI, D CONSOLIDAMENTO DEGLI ALVEI DEI FIUMI E DI DIFESA NONCHE' DI

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA. LAVORI DI MOVIMENTO TERRA.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  NNoo..

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

È CONFORME ALLA NORMA  / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD IAF:28

ISO 14001:2015
E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09

21.12.2012

14.09.2018

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 18.12.2021

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 14.09.2018

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale

The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Enrico Cusinato

Venice Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

UD

UD

OG 1

OG 3

OG 4

OG 6

OG 8

OS 23

OS 25

OS 35

III

I

III-BIS

VI

IV

IV

IV-BIS

III-BIS

Direttore Tecnico

OHS-2538

PBR TECHNOLOGY S.R.L.
VIALE DELLA VITTORIA 1 33033 Codroipo (UD) ITALIA

VIA RISORGIMENTO 18 31040 Gorgo Al Monticano (TV) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

BS OHSAS 18001:2007

CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF PIPELINES FOR GAS, WATER AND ASSOCIATED PLANTS.
CONSTRUCTION OF RIVER WORKS, CROSS -DRAINAGE STRUTTURES, HYDRAULIC WORKS AND

STABILISISATION OF EMBANKEMENT SLOPES. EARTH - MOVING WORKS.

COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI CONDOTTE PER IL TRASPORTO DI GAS, ACQUA ED IMPIANTI ASSOCIATI.
COSTRUZIONE DI OPERE FLUVIALI, DI CONSOLIDAMENTO DEGLI ALVEI DEI FIUMI E DI DIFESA NONCHE' DI

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA. LAVORI DI MOVIMENTO TERRA.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  NNoo..

CERTIFICATO N.

 Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro  di

It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

per le seguenti attività /  for the following  activities

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

è conforme alla norma / is in compliance with the standard

IAF:28

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro

23.12.2015

29.04.2020

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 30.09.2021

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 11.12.2018

Gianni De Lillo
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ПИСМО ЗА ПРИЗНАТЕЛНОСТ
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НИЕ ОТ PBR TECHNOLOGY S.R.L. 

осъзнаваме колко е важно правилното управление на фирмените процеси и дейности 
с въздействие върху качеството на предоставяните услуги, околната среда, здравето 
и безопасността на работното място, за да се постигне пълното удовлетворяване на 
нуждите на клиента, висока степен на опазване на околната среда и намаляване на 
опасностите от злополуки и професионални заболявания.
С цел непрекъснато усъвършенстване, компанията е внедрила Интегрирана система 
за управление на качеството, околната среда и безопасността в съответствие с 
принципите, продиктувани от международните стандарти ISO 9001, ISO 14001 и BS 
OHSAS 18001 и възнамерява да следва следните общи цели:
• да работи в съответствие със строгите стандарти, наложени от своите клиенти по 

отношение на качеството и защитата на околната среда и здравето и безопасността 
на работното място;

• да подобрява своите екологични показатели и ефективност и да намалява 
възможно най-много случаите на злополуки;

• да увеличава техническото и технологичното съдържание на извършените работи. 
За да постигне и поддържа тези цели, компанията се ангажира да:

• да удовлетворява изискванията на клиента и да подобрява непрекъснато 
ефективността на интегрираната система за управление;

• да ангажира целия персонал, работещ за организацията, за да се осигури 
предотвратяване на замърсяване, злополуки и професионални заболявания, 
непрекъснато подобряване на работата на интегрираната система за управление 
и спазване на корпоративния дисциплинарен кодекс;

• да спазва законовите изисквания, приложими за извършваните дейности, и 
другите изисквания, които организацията е подписала по отношение на нейните 
екологични аспекти и рисковете за здравето и безопасността на работното място;

• да определя цели, насочени към намаляване на рисковете от “некачествено 
изпълнение” и рисковете за околната среда и безопасността;

•  да предотвратява и управлява извънредни ситуации;
•  да съобщава настоящата политика на всички хора, които работят за организацията 

или от нейно име, така че всички да са наясно с поетите ангажименти за 
удовлетвореност на клиентите и опазване на околната среда и здравето и 
безопасността;

•  периодично да преразглежда тази политика, така че да я запази като приложима 
и подходяща за организацията. Ръководството се ангажира да предостави на 
организацията необходимите ресурси за правилното изпълнение на горепосочените 
дейности и непрекъснато да подобрява ефективността на интегрираната система 
за управление. Поддържането на информираността и отговорността на всички 
относно необходимостта да се работи в съответствие с насоките, съдържащи се в 
настоящата политика, ще позволи постигането на поставените цели.
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ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ: Извънредни Ситуации
PBR TECHNOLOGY S.r.l. е в състояние да 
гарантира своевременно и ефективно 
извършване на спешни услуги за 
разрешаване на извънредни ситуации. 
Това са услуги, подпомагащи публични 
и частни субекти, за справяне с 
извънредни ситуации, дължащи се 
на природни бедствия, деликт или 
квазиделикт, които могат да засегнат 
територии, подложени на особен риск, 
населени места, инфраструктури 
и сгради, услуги, компании, пътни 
мрежи; интервенциите се извършват 
поради необходимост от обществена 
безопасност, за защита на публичните 
и частните услуги и по-общо, за да се 
осигури незабавното възстановяване 
на нормалните условия. Ние 
имаме конкретен опит, натрупан 
при извънредни ситуации, който 
ни позволява да окажем нужното 
съдействие с поредица от специфични 
средства. Тези интервенции могат да 
се отнасят до:
01. свлачища и падащи скални 
отломки, които застрашават населени 
места и производствени обекти;
02. пътища, прекъснати от свлачища, 
падащи скални отломки, ерозия на 
водни течения и в резултат на срутване 
или пропадания на мостове, с изолация 
или предстоящ риск от изолация на 
населени места;
03. интервенции по защита на основни 
инфраструктури като  водопроводи, 
канализации, енергиен тип 
пречиствателни станции и сериозно 
повредени енергийни доставки; 
04. проучване, локализация, 
отстраняване на течове и/или аномалии 
в газоразпределителната система 
(метанопроводи);

05. интервенции по възстановяване 
на пътната мрежа, компрометирана 
от свлачища, скални падания, брегова 
ерозия, срутване или пропадане на 
мостове;
06. локализирани интервенции 
за хидравлична защита за 
възстановяване на сигурността на 
урбанизирана и/или селска територия, 
застрашена от сериозни наводнения, 

включително свличане на чакъл и 
други интервенции за отстраняване на 
пречките пред редовното оттичане на 
водите;
07. интервенции по възстановяване 
на нормалната функционалност на 
цели участъци от водни пътища, които 
са причинили сериозни и мащабни 
наводнения в населени места и 
инфраструктури и които вече не са 
в състояние да насочват водните 
потоци вследствие на наводнения с 
необходимата безопасност; 
08. интервенции след земетресения, 
свлачища, бури, наводнения и сериозни 
метеорологични събития и природни 
бедствия;
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09. възстановителни интервенции на 
хидравлични работи по водни пътища; 

10. интервенции по възстановяване 
на пътни платна, почистване на 
канализационни тръби, почистване и 
калибриране на канавки, канали и малки 
напоителни канали;

11. аварийни ситуации или сериозен риск 
от водна авария поради суша, прекъсвания 
във водоснабдяването или замърсяване 
на водопроводите, в резултат на бедствия;

12. замърсявания или сериозен риск от 
замърсяване, на подпочвени води или 
водни пътища в резултат на изпускането 
на замърсители, вследствие на бедствия 
или случайни събития, от промишлени 
инсталации, депа, канализационни мрежи, 
превозни средства, превозващи токсични 
или вредни вещества. вследствие на 
непосредствена опасност от загуба 
на стабилност. Възстановяване на 
основните пътища в засегнатите центрове. 
Премахване и транспортиране на отломки 
от сгради и разрушени обекти. Подготовка 
за обекти за жилищно настаняване със 
сглобяеми конструкции.

PBR TECHNOLOGY S.r.l.
Списък на аварийно оборудване

ГЕНЕРАТОРИ
Генератори до 800 KWA

ПЪТНИ ТРАКТОРИ
4 тежкотоварни камиона,пътни трактори с ниско  за 
транспортиране на земна техника

ДВИГАТЕЛНИ ПОМПИ
70 DN 150 Varisco моторни помпи

МОСТОВЕ
3 моста за пресичане на плавателни пътища до 20 м

ДРЕНАЖНИ ПОМПИ
DN 450 5 DN 450 дренажни помпи с мощност на 
двигателя 350 HP и 480 HP: 1000 L / sec.

КРАНОВЕ
Кранове до 45 тона

ДРЕНАЖНИ ПОМПИ DN 700
2 дренажни помпи DN 700 с мощност на двигателя от 
1200 к.с.: 4000 L / sec.

БАГЕРИ ЗА РАЗРУШАВАНЕ 
Оборудван със срязваща и челюстна трошачка

ДЪЛГОДОСТЪПНИ СТРЕЛНИ БАГАРИ
5 с до 25 м стрели

Разполагаме и със земни машини и оборудване за 
различни видове ситуации. Посетете нашия сайт: 
www.dametto.it
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БИЗНЕС ОБЛАСТИ: Pipeline

PBR TECHNOLOGY S.r.l. присъства 
на националния и международния 
пазар като главен изпълнител и 
подизпълнител при изграждането 
на газопроводи, нефтопроводи 
и водопроводи за най-важните 
италиански и чуждестранни компании 
в нефтохимичния сектор (Snam Rete 
Gas SpA, ABB Soimi, Agip, Edison, Italgas, 
Enagas, Gaz de France, Wingas GmbH, 
RWE GmbH и др.). Благодарение на 
богатата си опитност в технически 
аспект и съблюдаване на високи нива 
на качество и уменията, придобити 
в дългогодишния опит в сферата 
на тръбопроводите, компанията е 
в състояние да извършва всички 
строителни дейности, свързани с 
тръбопроводи:

• Редовни строителни работи 
(топография с използване на GPS 
оборудване, материализиране на 
маршрутите, отваряне на площадката, 
изкоп, засипване, окончателно 
възстановяване, речни пресичания, 
открити изкопи и пробивания, 
допълнителни работи и др.);

• Редовни механични работи 
(прокарване на тръби, огъване, 

заваряване, огъване, пясъкоструене 
и обшиване, полагане на 
тръбопровода, свързване на участъци 
от тръбопроводи, хидравлични 
изпитания, работи по катодна защита 
на тръбопроводи и др.);

• Строителни и механични 
инсталационни работи (изкопи и земни 
работи, бетонни отливания, запълвания, 
предпроизводство на тръбопроводи, 
механично сглобяване, пясъкоструене 
и обшиване, изсушаване и хидравлични 
изпитания, допълнителни работи и др.);

• Други работи, необходими за 
завършване на строителните дейности.
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БИЗНЕС ОБЛАСТИ: Земни И Хидравлични Работи

Речни и морски строителни 
работи, реконструкция на насипи и 
хидравлични защитни работи
Благодарение на машините и 
оборудването със значителни
размери и капацитет, с които 
разполага, със специално оборудване, 
подходящо за този вид дейност, 
както и на познанията и техническите 
и изпълнителски умения на своите 
оператори, PBR  Tecnology е в състояние 
да изпълнява всички видове открито 
пресичане на реки и потоци с големи 
размери и дебит, изкопни работи 
и строителни работи в морето, 
надлъжни хидравлични защитни 
работи (насипи, габиони, брегови 
стени, основи и входове, крайбрежни 
покрития) и напречни хидравлични 
защитни работи (бентове от бетон, 
габион, пръст, прагове, репелентни 
строителни работи) и др.
Предприемаческата структура, която 
стои в основата на PBR Technology, 
може ефективно да се конкурира на 
пазара на компетентността с отлични 
шансове за успех, с възможности 
за постигане на резултати, които да 
генерират задоволителни печалби и 
постоянен растеж.
ЗЕМНИ РАБОТИ. Селскостопански 
работи, изкопни дейности и 
отстраняване на разрушени структури 
В областта на земните работи като 
цяло, компанията има дълъг и 
утвърден опит и набор от машини, 
който включва: камиони, съчленени 
камиони, самосвали, трамбовъчни 
валяци, багери, булдозери, мини 
багери, верижни товарачи, челни 
товарачи, мини товарачи, които могат 
да се използват според всяка нужда 
от употреба, вид дейност и целева 
област.
КУЛТИВИРАНЕ НА КАРИЕРИ. PBR TE-
CHNOLOGY S.r.l. има опит в дейностите, 

свързани с обработка на кариери 
за добив на камененматериал за 
производство на инертни материали 
за строителство: препрофилиране 
на насипи, пробиване с хидравлични 
пробивни машини и/или багери с 
къртачни чукове, трошачки, извличане 
и транспортиране на материала 
до последващата подготовка на 
склоновете с полагане на геотекстилни 
листове за хидропосев.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕНИСТИ 
ТЕРЕНИ. PBR TECHNOLO-
GY S.r.l. извършва дейности по 
възстановяване и укрепване на 
специфични терени, характеризиращи 
се с наличие на скалисти оголвания, 
камъни и камъчета с различни 
размери и форма чрез дейности по 
отстраняване на камъни или чрез 
механично пресяване и трошене. 
Последните дейности се извършват 
с помощта на сита за избор на 
материала и специални подвижни 
трошачни съоръжения (тип Kyrpi), 
с които компанията е оборудвана, 
монтирани върху трактор с големи 
размери и с голям работен обем, 
които позволяват фракциониране и 
раздробяване на камъни до размер 
от 150 мм. Това оборудване е идеално 
за възстановяване на планински 
пътища, поддръжка на ски писти и за 
рекултивация на каменисти терени.
Предвижда се също така систематично 
използване на такова оборудване 
за поддържане на пътища и горски 
терени с много камениста земя, по-
специално за равнинни участъци 
или терени, които са под нивото на 
равнинни участъци от ливади или 
пасища,   гарантиращи, след един или 
най-много два прохода с трошачка 
и къртач, повърхностно покритие 
на земята, готово за валцуване и 
препрофилиране.
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БИЗНЕС ОБЛАСТИ: Пробиване

В допълнение към големия си опит при изкопни работи в открити, пресичащи 
се реки, PBR е приложила своята компетентност, като е възприела различни 
технологии за безтраншейни пресичания и консолидации на почвата:

Пробиване с крик
Тази технология позволява преминаване на природни и изкуствени препятствия 
като пътища, съществуващи заводи, подземни съоръжения, железопътни линии 
и т.н. Той работи с предварително създаване на работни станции за начало и 
окончание, евентуално подсилени с метални опори и поддържани чрез система 
от сондажни точки. След това последващото изпълнение на пробиване с 
помощта на хидравлични крикове, които се изтласкват от тръбата, която вътре 
е снабдено със шнекове за извличане на изкопания материал. Като част от 
тази технология, PBR разработи подобрена методология, която позволява да 
се комбинира тласкащата тръба със системата RIG, която управлява посоката 
на тръбата чрез реализацията на пилотен отвор.

Пробиване в хоризонтална посока
PBR Technology е в процес на придобиване на организационна структура и 
човешки ресурси, за да реализира независим и пряк начин на такава технология. 
Ноу-хауто на PBR, произтичащо от опита му като изпълнител в полагането на 
тръби, ръководител и координатор на строителни работи, както и в рамките 
на професионално сътрудничество с инженери и специалисти в индустрията, 
позволява да се гледа с увереност на бързото получаване на специализация и 
квалификация в изпълнението на работи по хоризонталното пробиване. Тази 
технология позволява преминаването на прелези, без да се правят изкопи 
на открито, а вместо това се прави отвор, по траектория на крива линия, за 
полагане тръби с диаметър до 1600 mm, дължина на изтегляне до 2000 m и 
дълбочина до 20 ml.
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Микротунелно пробиване 
PBR Technology е в процес на придобиване на организационна структура и 
човешки ресурси, за да реализира независим и пряк начин на такава технология. 
Ноу-хауто на PBR, произтичащо от опита му при полагане на тръбопроводи, 
като изпълнител, ръководител и координатор на строителни работи, както 
и в рамките на професионално сътрудничество с инженери и специалисти в 
индустрията, позволява да се гледа с увереност на бързото получаване на 
специализация и квалификация за работа с технология по микротунелно 
пробиване.

Галерии
Техниката за преминаване чрез изграждането на тунели се използва в случаите, 
когато почвата има силно влошена природа и / или наличие на много твърда 
скала, която се нуждае от използване на експлозиви. В процеса на напредване 
отворът с голям диаметър (по-голям от 2,00 м.) Се поддържа чрез полагане на 
ребра, зъбни предавки и специално оразмерени стоманени пръти.

Консолидация на земите
Това е обработка за консолидация на една земя, обикновено вмъкната в 
контекста на други работи на главния тръбопровод за газ, нефт, вода и т.н., 
реализирана с цел подобряване на стабилността на почвата и работните 
фронтове, чрез полагане на бентонит, диафрагми и инжекции за струйно 
циментово запълване.
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БИЗНЕС ОБЛАСТИ: Специални машини

ПРОЕКТИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА 
СПЕЦИАЛНИ 

ОБОРУДВАНИЯ Компанията също така 
работи в областта на проектирането 
и изграждането на специални 
технологични машини и оборудване, 
предоставяйки изключително 

иновативни, надеждни решения. В 
тази област PBR TECHNOLOGY S.r.l. 
работи с голяма модерна работилница, 
работеща с високоспециализиран 
персонал, и консултации на 
професионални професионалисти 
(машинни инженери, техници и др.) с 
дълъг и консолидиран опит.

Liebherr 992 Long reach

 LARGE PIPE CUTTER®

Liebherr 984 Long reach

Caterpillar D11N Special Ripper
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БИЗНЕС ОБЛАСТИ:
Продажба / покупка, отдаване под наем и съхранение
PBR TECHNOLOGY S.r.l. извършва 
продажба / покупка и отдаване под 
наем на земекопни машини и дворно 
оборудване за трети страни. Голямата 
площ за съхранение съдържа широк 
спектър от оборудване и машини за 
използване в строителни работи. 
Компанията предоставя транспортни 
услуги за обемисти и извънгабаритни 
товари в съответствие с действащите 
разпоредби. Освен това сме в 
състояние да осигурим транспорт на 
тръби при полагане на тръбопроводи. 
Прецизност, бързина и безопасност 
при извършване на работата, както 
и непрекъснато актуализиране, 
за да се гарантира, че нуждите на 
клиента са напълно задоволени по 
всяко време. Транспортна услуга за 
трети страни, включително превоз на 
обемисти и извънгабаритни товари. 
Нашият автопарк включва голям 
брой превозни средства за превоз на 
обемисти и извънгабаритни товари 
с различни размери и тегло, както и 

висококвалифицирани шофьори и 
ескорт експерти. Цели: преди всичко 
скорост и безопасност. Разполагаме и 
със земекопни машини за използване 
в различни видове ситуации. Посетете 
нашия сайт:  www.dametto.it

транспорт на Liebherr 992
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ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ:
Историко - топографско проучване на земята
Превантивни археологически проучвания и разузнаване. Извършване на 
археологически разкопки. Научна помощ за разкопките. Каталогизиране на 
находките. Геоархеологически - палеоантропологичен анализ. Фото заснемане с 
висока разделителна способност.

ОБОРУДВАНЕ:

No 1 Тотална станция Leica мод. TCR 805 Ultra. № 3 Нивомер Оптичен мод. Protek 
24x. № 3 Измерване на разстояние Leica мод. Disto Plus.
Основни клиенти Управление  на археологическото наследство на Эмилии-
Романя – Италия, Управление на археологическото наследство на Южной 
Этрурия – Италия, Управление на археологическите раскопки Ломбардии - 
Регионално управление  на Италии BB.CC.AA. - Катания - Италия Snam Rete Gas 
SpA в Падуа, Виченца, Бари и Болоня - Община на Италия Верукьо (RN), Лураго 
(CO), Тресана (MS), Терлици (BA) - Италия
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Описание:

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2019 - 2020
Sicilsaldo
България
Разширяване на газопровода

Разширяване на газопреносната инфраструктура на 
„Булгар трансгаз“ ЕАД успоредно на северния (главен) 
газопровод до българо-сръбската граница.
- 102 км - строителни дейности, отворени пресечни 
реки и инсталация FOC, подетапи A6 
- A7, Балкански поток. 

Сума на строителните дейности 13.400.000,00 евро.

Описание:

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2020
Bonatti
България
Разширяване на газопровода

Разширяване на газопреносната инфраструктура на 
“Булгар трансгаз” ЕАД успоредно на северния (главен) 
газопровод до Българо-сръбска граница.
- 52 км - предимство, строителни дейности, свързани с 

обвързване, засипване, струнни дейности, подетапи A5 
- A4, Балкански поток.

Сума на строителните дейности 4.451.950,00 евро.
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Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:

2020
Max Streicher
България
Разширяване на газопровода

Разширяване на газопреносната инфраструктура на 
“Булгар трансгаз” ЕАД успоредно на северния (главен) 
газопровод до Българо-сръбска граница.
- 43 км - изкопни изкопи, механични дейности и монтаж 
FOC, подетап A3, Балкански поток.

Сума на строителните дейности 694.691,08 евро.
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Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2020
Snam Rete Gas SpA
Рим - Италия
Всички строителни дейности 
по тръбопровода 

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2020
Snam Rete Gas SpA
Десио, Биасоно - Италия
Всички строителни дейности по 
тръбопровода 

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2019
Snam Rete Gas SpA
Болтир – Италия
Всички строителни дейности 
по тръбопровода 

Описание:

Описание:

Описание:

Железопътно пресичане за участък Cività - 
Roma Ovest DN 550 (22 ”) - FR 4.1, FR 7.1, FR 8.1, 
FR 10.1 E и свързаните с тях дейности. Сума на 
строителните дейности 861.426,00 евро.

Изграждане на газопровод за сектор Desio - 
Bias sono DN 400 (16 ”) - DP 12 BAR, свързани 
вариации и линии. Сума на строителните 
дейности 6.330.000,00 евро.

Строителство на газопровод BOLTIE RE - 
BERGAMO DN 400 (16 ’’) и свързаните с него 
дейности. Сума на строителните дейности 
5.000.000 евро.
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Описание:
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Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2019 - 2020
Serse Srl
Лимена (PD) - Италия
Строителни дейности 

Бетонна защита на газопровода DN 1200, пречеща 
на нов строителен проект в Street Magarotto, 
Лимена (Падуа).

Сума на строителните дейности 216.483,00 евро.

Година:
Клиент:

Местоположение:

Проект:

2020
Sicilsaldo
Термини Имерезе,
Палермо - Италия
Всички строителни дейности по 
тръбопровода 

Описание:

Газопровод Галяно - (Термини Имерезе) 
допълнителни дейности и помощ за археология 
DP 75 BAR- MOP 24 BAR.

Сума на строителните дейности 27.920,00 евро.

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2019 - 2020
SALP SpA
Тривизо – Италия
Изграждане и сглобяване в 
североизточния регион

Описание:

Строително-монтажни работи по поддръжката и
изграждане на тръбопроводи и инсталации, услуга 
за наличност и строително-монтажни работи, 
присъщи на повторните търсения за бърза намеса 
в тръбопроводи и инсталации с диаметър до dn 
1400 (56 ”) разрешено от: север източна област 
- център на Кодроипо и отряд на Малборгето, 
център на Монтебелуна; централи на Мал боргето 
и Истрана; проект нито. строителни и монтажни 
работи по тръбопроводи и инсталации, наличност
и монтажни работи, присъщи на заявките за 
незабавна намеса върху тръбопроводи и системи 
с диаметър от dn 650 (26 “) до dn 1400 (56”) в 
територията на компетентност на североизточна 
област - центрове на Маргера, Ровиго, Тренто, 
Верона и Виченца; Poggio Електроцентрала 
Ренатико. Сума на строителните дейности 
1.177.836,00 евро.
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Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2019
Festa SpA
Абрузо – Италия
Механични дейности

Описание:

Връзка на газопровода към Abruzzo Energia 
Gissi: Промяна на сондажа и изпълнение на 
хидравлични работи за Cena Torrent, L = 0,760 
KM, DN 500 MM (20 ”), DP 75 BAR, свързани 
работи и линии, свързани с извеждането от 
експлоатация”.
Сума на произведенията 182.346,00 евро

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2019
ITALCOL SpA
Cerreto Guidi, Флоренция - Италия
Разрушителни дейности 

Описание:

Събаряне на мост на река Арно в общината 

Cerreto Guidi.

Сума на проекта 34.000,00 евро

Година:
Клиент:

Местоположение:

Проект:

Описание:

2019
Costruzioni Cicuttin Srl
Линяно Сабиадоро (UD) - Италия
Дейности по поддръжка на 
дъното на реките и пясъка

Възстановяване на пясъчен бряг в Линяно Сабиадоро. 

Сума на строителните работи 160.730,00 евро.
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Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2019
Trentin ghiaia Srl
Аркад (TV) - Италия
Преразпределение на растителен 
материал за възстановяване на 
околната среда 

Описание:

Изглаждане   в кариера, аркадна  община.

Сума на произведенията 52.772,50 евро.
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Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2018 - 2019
Festa SpA
Монте Сан Биаджо (LT) - Италия
Механични дейности

Описание:

Вариант в Toc Met. Беневенто-Цистерна DN 
500 (20”), локация Монте Сан Биаджо Латина 
Количество строителни работи 195.000,00 евро
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Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2018
Snam Rete Gas SpA
Торино - Италия
Хидравлични и геоложки 
дейности около Pellice
Torrent (TO)

Описание:

Хидравлични и геоложки работи.

Сума на строителството 406.7190,35 евро
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Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2018
C.I.I. Guatelli Spa
Новента ди Пиаве - Италия
Улично пресичане

Описание:

Петролна тръба Маргера - Портогруаро DN 400 
(16 ”) - Проведено повторно местоположение 
за разширяване на търговската зона„ изход 
“- виадукт, пресичащ провинциален път № 55 
в Новента ди Пиаве (VE). 

Сума на строителството 70.000,00 евро
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Описание:

Описание:

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2018
Snam Rete Gas SpA
Римини – Италия
Всички строителни дейности 
по тръбопровода,
Rimini - San Leo (RN)

2018
C.I.I. Guatelli Spa
Пиемонт - Италия
Газопровод Трекате-Чивасо
DN 10 “- река Дора Балтеа

Метанопровод Римини-Сансеполкро DN 650 (26“), 
вариация DN 650 (26”) в община Сан Лео (RN) 
Количество на строителните работи 800.708,81 евро.

Тръбопровод Trecate-Chivasso Dn 10 “- вариация на маршрута по река Дора Балтеа. Граждански 
работи за отваряне на работната писта, разкопки, създаване на площи за guitatura и сглобяване на 
тръбата.
- Създаване на достъп от повдигнати насипи и консервация на техния материал;
- Копаене в коритото на реката
- Засипване с материал от разкопките
- Изравняване на чакъли в коритото на реката
- Преоформяне на коритото на реката, както първоначално и на насипите.
Сума на произведените 444.690,00 евро.
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Описание:

2017- 2020
Snam Rete Gas
Виченца - Италия
Поддръжка на инсталации

2017- 2020
STOGIT
Sabioncello (FE) Италия
Централа за съхранение на газ

Поддръжка на всички инсталации за нефт и газ от 
провинция Snam Rete Gas, провинция Виченца - Италия, 
за три последователни години от 1 януари 2017 г. Годишен 
обем на строителството 5 милиона евро.

Описание:
Замяна на резервоари за съхранение на газ номер две 
(триетилен гликол) и инсталацията за производство на 
азот. Годишен размер на работите 8 милиона евро.

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:
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Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:

2017 - 2019
Snam Rete Gas
Кремона, Местре, Равена - Италия
Газопровод Кремона - Местре DN 400 
(16 ”) и DN 550 (22”)

Изграждане на вариантите на линията на газопровод „Кремона - 
Местре” DN 400 (16“), DP 64 бара и свързани с това работи, които 
ще бъдат извършени в провинция Виченца - Италия.

Сума на работите 5,6 милиона евро.



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:

2017 - 2018
Snam Rete Gas SpA
Фалконара - Италия
Всички строителни дейности по 
тръбопровода - Falconara

Удвояване и свързване на кладенци agip Falco-
nara към RA / CH - монтаж на капани и филтри. 

Сума  2.460.000,00 евро.
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Година:
Клиент:

Местоположение:

Проект:

Описание:

2017 - 2018
Snam Rete Gas SpA
Бордолано, Минербио, Пелешац,
Алфонсин, Кортемаджоре - Италия
Всички строителни дейности по 
тръбопровода 

Механична поддръжка на оборудването, десетгодишни 
проверки на целостта на съоръженията под налягане, 
монтаж на изолация в заводите за стогит в Бордолано, 
Минербио, Саббиончело, Алфонсин, Кортемаджоре. 
(Обособена позиция 2).

Сума на   1.000.000,00 евро.

Описание:

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2017 - 2018
Snam Rete Gas SpA
Галиате – Роментино - Италия
Всички строителни дейности 
по тръбопровода - Galliate

Промяна в деривацията за метален тръбопровод Gallia-
te в общините Galliate и Romentino (NO); - Реконструкция 
на връзката 1 ̂  общ изход на Galliate - Реконструкция на 
връзката 2 ^ общ изход на Galliate.

Сума 1.110.279,66 евро.
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Описание:

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2017 - 2018
Snam Rete Gas SpA
Равена – Местре
Всички строителни дейности 
по тръбопровода  - Ravenna,  
Mestre

Строителни работи по тръбопровода Равена-Местре. 

Сума на строителството 487.000,00 евро.

Описание:

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2017
Anese SpA
Порто Маргера - Италия
Механични дейности, земни 
дейности, разкопки, засипване, 
дейности в C.A., събаряне

Контролирано хоризонтално сондиране за пресичане 
на Западния индустриален канал - Порто Маргера. 

Сума на строителството 230.000,00 евро.
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Описание:

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2017
Snam Rete Gas SpA
Басано дел Грапа и Нове (VI) - Италия
Всички строителни дейности по тръбопровода - Bassano del 
Grappa e Nove

Работи за извличане на потенциране за Nove DN 250. 
Вариант DN 250 за подмяна на тръбния участък при 
пресичане на река Брента в общините Басано дел 
Грапа и Нове (VI).

Сума на строителните работи 483.502,32 евро.

Описание:

Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

2016 - 2017
Snam Rete Gas SpA
Фиденца (PR) - Италия
Всички строителни дейности по тръбопровода 
Fidenza – Parma 

Изграждане на нов тръбен басейн fidenza и други 
свързани с това работи в община Fidenza (PR) - 
Италия.

Сума на строителството 217.000,00 евро.
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Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:

2016 - 2017
Snam Rete gas
Спина - Корато - Италия
Газопровод Terlizzi DN 100 (6”)

Работи за изграждане на следния газопровод / завод: - тръбопровод 
Spina di Corato V.25-31 e V.39-44 DN 150; - Прехвърляне към връзката 
в община Терлици DN 100; - Демонтаж на тръбопроводи в Спина ди 
Корато и свързани с това работи.

Сума на работите 2,4 милиона евро.



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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2016
Streicher - Bouchamaoui
Навара - Габес - Тунис
Газопровод DN 600 (24”)

Изпълнение на 255 км линеен изкоп, включително 8 
прехода на пресъхнали реки (пустинна река), в компактен 
смесен скален терен.

Сума на работите 4,6 милиона евро. 



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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2016
Bonatti S.p.a.
Cervignano D’Adda (Lo) - Италия
Газопровод DN 900 (30/34”)

Демонтаж на тръбопровод DN 900 30/34” и част от оборудването, 
свързана с проекта, наречен: тръбопровод за природен газ 
Зимела - Червиньяно д’Адда DN 1400 (56”) - dp 75 bar - партида 
4 км. Включени 30.793 от завод № 25 в Кастелето ди Сопра (CR) 
(20 м нагоре от v 164 от 9-то отклонение), до завод 33 в Cervigna-
no D’Adda (LO) и включени свързани работи (свързване, повторно 
свързване и демонтаж) и нов възел в Серняно (CR).

Сума на работите 2,3 милиона евро.



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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2015
Snam Rete Gas
Басано дел Грапа - Италия
Газопровод DN 300 (12”)

Изграждане на газопровода Римини-Сан Сеполкро, 
вариант в община Верукио (RN) Лок. Ла Бонина: Dn 650 
(26”), DP = 75 бара, l = 1232 м, включително направа на 
микротунел с височина  = 3000 мм.

Стойност на строителството 3 милиона евро.



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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2015
Snam Rete Gas
Лураго д’Ерба - Италия
Инсталации от редукционен тип IPRS

Укрепване на редукционната инсталация в Лураго д’Ерба, тип 
IPRS 150, включително демонтаж на съществуващата кабина 
№510 и частичен демонтаж на централата ПИДИ n.4500630 / 39. 
ПИДИ връзка към инсталация DN 500 (20“) ml. 107 приблизително. 
Връзка към централата в ПИДИ ди Лураго DN 600 (24”) ml. 100 
приблизително.

Сума работите 1,2 милиона евро



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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2016-2017
Snam Rete Gas
Верукио - Италия
Газопровод DN 650 (26”)

Изграждане на газопровода Римини-Сан Сеполкро, 
вариант в община Верукио (RN) Лок. Ла Бонина: DN 650 
(26”), DP = 75 бара, l = 1232 м, включително направа на 
микротунел с височина  = 3000 мм.

Стойност на строителството 3 милиона евро.



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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2014
Snam Rete Gas
Бронте - Катания - Италия
Газопровод DN 300 (12”)

Изграждане на тръбопровода Вариант «Бронте - Катания» DN 300 
(12“) (участък от клапан 46660 / 10,1 до 13 V + 60 mt и 80 mt + 16 V до 
20 V.) Тръбопровод DN 100 (4“) - Вариация в TOC.

Сума на работите 1,6 милиона евро.



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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2014
Snam Rete Gas
Киети - Италия
Газопровод DN 650 (26”)

Газопровод Равена - Киети DN 650 (26”): - Отбранителни съоръжения 
река Метауро и други свързани дейности в община Картоцето 
и Монтемаджоре ал Метауро (PU). - Клон за газопровод към 
Лангирано DN 200 (8”): Отбранителни работи на река Парма и други 
свързани дейности в община Парма и Монтекиаруголо (PR).

Сума на работите 1,4 милиона евро.



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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2014
Snam Rete Gas
Кортемаджоре - Италия
Газопровод DN 300 (12”)

Извеждане от експлоатация на шкафовете на клапаните на газовите 
турбини T4-56, преместване на нови турбини и тръбопроводни 
връзки.

Сума на работите 2,2 милиона евро



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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2011 - 2013
Sicim S.p.a.
Колумбия
225 км дълъг нефтопровод
Araguaney – Banadia DN 1050 (42 ’’)

Линеен изкоп, открити пресичания на малки и главни реки за 
изграждане на 225 км DN 1050 (42 ‘’) нефтопровод„ Арагуаней 
Банадия“, собственост на Екопетрол ди Бичентенарио SA Работите 
включват: - Изкопаване на главната линия на нефтен тръбопровод 
на различни видове терени. - Пресичане на пътища, тръбопроводни 
системи и електропроводи (отворен разрез). - Пресичане на малки 
реки (отворен разрез) - Преминаване на основни реки (отворен 
разрез): 1. река Пауто - 2. река Курама - 3. река Гуачирия - 4. река 
Мюе 5. река Арипоро - 6. река Арикапоро - 7. Река Тамакай - 8. река 
Тигре 9. река Каранал.

Стойност на строителството 8,6 милиона евро.



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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2012
Sicim S.p.a.
Колумбия
Речен открит прелез за полагане на 
газопровод DN 450 (18 ”).

Речно пресичане на река (Агуазул) за полагане 
на газопровод DN 450 (18”): Обхванатите реки са 
следните: 1. Река Чикито 2. Река Кузиана 3. Река 
Унете 1-во пресичане 4. Река Унете 2-ро пресичане.

Стойност на работите 2,4 милиона евро.



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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Открит преход под коритото на река Мюгелспрее за „газопровода 
за природен газ OPAL DN 1400 (56“), в Германия. 77,4 метра 
дължина на пресичане, 11 метра дълбочина от бреговете. - Изкоп 
на речно корито според проектната дълбочина със 70-тонен багер, 
оборудван със стрела с дълъг обхват и рамо; - Сътрудничество 
за изкопни работи с плавателни съдове; - Съдействие и 
сътрудничество за полагане на потопен участък; - Запълване; 
- Демонтаж и транспорт обратно на машините и оборудването, 
използвани в строителството.

Стойност на работите 1,5 милиона евро

2011
Bonatti S.p.a.
Спренхаген – Германия
Opal газопровод DN 1400 (56 ”)
и открито пресичане на река 



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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Трайно отстраняване от експлоатация 
(елиминиране / запушване) на газопроводи 
с работи, включително идентифициране на 
тръби, които трябва да бъдат премахнати, 
изкопни работи, освобождаване на тръби (от 
всички налични газове и въглеводороди), 
секциониране и отстраняване на тръби, 
стабилизиране с цимент, запълване и 
възстановяване.

Стойност на работите 2,2 милиона евро.

2011
Snam Rete Gas
Тарвизио- Малборгето – Удине
 Oтстраняване от експлоатация
на участъци от газопровода.



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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Демонтаж на газопровода за природен газ Снам Рете 
Газ (DN 350 и 200) през река Арно и железопътната 
линия Флоренция-Пиза. Граждански и механични 
работи, включително рязане на тръби до подходящи 
размери, отстраняване на тръби, стоманени конструкции 
и аксесоари, разрушаване на бетонни конструкции 
(стълбове, носачи и др.), Разчистване, разделяне, 
транспорт и временно съхранение на цветни материали 
като тръби, стоманени конструкции и др. и изхвърляне на 
цветни материали.

Стойност на работите 1,9 милиона евро.

2011
A. HAK INTERNATIONAL B.V.
Флоренция - Пиза - Италия
Демонтаж на газопровода Snam Rete
(DN 350 (14 ”) и DN 200 (8”) мост 



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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Защита от наводнения работи на Римини-Ю. Секция Сеполкро 
на газопровода DN 650 (26 ”) по десния бряг на река Марекия, 
в община Пенабили (RN). Работите бяха извършени, за да се 
гарантира безопасността на газопроводите, разположени 
в района близо до десния бряг на река Марекия. Работите 
включват поредица от възстановителни дейности, защитни 
дейности от наводнения и защита на настоящия газопровод, 
по-специално по десния бряг на река Марекия в близост до 
застроената зона на Пенабили (RN). Дължина на участъка: 
прибл. 240 линейни метра. Основни работи: • Скална преграда 
(облицована с матрак) и преливник • Покрит със скали дренажен 
канал • Полагане на напречни прегради • Възстановяване на 
коритото на реката с алувиална почва Размер на строителните 
работи 1,7 милиона евро.

2010
Snam Rete Gas
Пенабили - Римини - Италия
Дейности по защита от наводнения Римини 
– Сан Сеполкро тръбопровод за природен 
газ DN 650 (26 ”)



Година:
Клиент:

Местоположение:

Проект:

Описание:
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2006 - 2009
Mantovani S.p.a.
Община Гела - Калтанисета - Италия
Caltanissetta – Italy
Защита от морето

Профилиране на ескарпи, отбранителни 
и консолидационни работи по морския 
язовир на Порто Изола ди Гела. Работата е 
извършена с багер Liebherr 984, оборудван 
със стрела с дълъг обхват и приблизително 
100 тона тегло. 

Стойност на работите 3,1 милиона евро.



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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2008
Snam Rete Gas
Сетала Родано - Милано - Италия
Тръбопровод за природен газ
DN 300 (12 ”)

Всички земни и механични работи за изграждането на 
газопровода Сеттала-Родано: DN 300 (12”) - налягане = 75 бара - 
дължина 9.465 метра. Основни етапи на работа: - Изграждане на 
временни конструкции (места за подреждане на тръби) - Работи 
по почистване - Полагане на тръби по протежение на пътя - 
Заваряване на тръбопроводи и връзки - Изкопаване на траншеи 
- Изкопаване на траншеи и изтласкване на тръби - Пробиване 
на тръби - Покритие на съединения - Полагане на тръбопроводи 
и закопаване на тръбопроводи - Хидравлично изпитване, 
свързване и проверка на тръбопровода - Възстановителни 
работи (земни характеристики, канализации, растителност).

Сума на строителните работи 2,4 милиона евро.



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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2008
A. Hak International B.V
Портобуфоле - Тревизо - Италия
Подмяна на тръба DN 1050 (42”)

Граждански работи за проекта Снам Рете Газ Спа, включително: 
Подмяна на DN 1050 (42”) с тръба DN 1200 (48”) на тръбопровода 
за природен газ Тарвизио-Серньяно в общините Портобуфоле 
и Мансуе (Тревизо). Подмяна на монолитна фуга n ° 6250460/9 
DN 1200 (48”) по линията на природен газ, внесен от C.I.S. 
страни в местността Понтеба (Удине). Работите се състоят от: 
• прочистване на трасето • изкопни работи • предварително 
запълване • сътрудничество за полагане на тръби • запълване • 
възстановителни работи • допълнителни работи.

Сума на строителството 3,4 милиона евро



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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Изграждане на 36-километровия участък Мартирано Ренде 
на газопровода Мартирано Морано DN 1200 (48”). Работа по 
подизпълнение по отношение на изпълнението на разкопки и 
открити пресичания на тръбопроводи за участъка Мартирано 
Ренде (приблизително 36,3 километра) от проекта за 
газопровод DN 1200 (48 Мартирано Морано Снам Рете Газ 
СпА. Изкопни работи в различни видове терени, включително 
скали, среден наклон, вертикални и много стръмни участъци 
с използване на въжена линия, лебедки и специално изкопно 
оборудване.

Стойност на работите 1,8 милиона евро.

2007
Sicim
Мартирано Ренде - Козенца - Италия
Газопровод Snam Rete Gas 36km



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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Изпълнение на всички необходими работи, включително уплътняване на 
земята и други допълнителни работи, работа по защита от наводнения, 
работа по регулиране на потока, специални възстановителни работи и 
доставка на оборудване и услуги за изграждане на: - Клон, свързващ 
с газопровода за природен газ Равена-Местре DN 550 (22“), с нови 
тръбопроводи DN 550 (22”) прибл. 510 метра дължина, включително 
пресичане на общинския път през Виа Идривора и отводнителните канали 
Сколи Консорциали с. Маргерита и Алтипиано; - Изграждане на една PIDI 
(важна точка за прекъсване на разклонението) DN 550 (22”) с относителен 
достъп; - Изграждане на връзката, известна като „Аликиаменто Комуне 
ди Кодевиго” DN 100 (4 ”) с дължина около 15 метра и реконструкция на 
PIDA (важна точка с дискова връзка) DN 100 n ° 4.140.624 / 1; - Пресичане 
(приблизително 75 метра дължина) на дренажния канал Сколо Консорциале 
Алтипиано с тръбопроводи DN 200 (8”) до точката на свързване с 
газопровода DN 125 (5”), известен като “Деривационе пер Понтелонго”. 

Сума на работите 2,2 милиона евро.

2007
Snam Rete Gas
Codevigo - Padua – Italy
Изграждане на естествени 
разклоненияРавена – Местре, 
газопроводи DN 550 (22”)



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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Изграждане на газопровод Босентино-Трент DN 400 (16”) - 75 бара - дължина = 8.600 
метра и изграждане на разклонение към газопровода, известен като „ Деривационе пер ва 
Валсагуна”DN 250 (10”) - 75 бара (работно налягане 64 бара). • Линейни строителни работи 
(проучване на земя, залагане на трасета, прочистване на трасета, изкопни работи, запълване, 
окончателни възстановителни работи, допълнителни работи и пресичане на пътища, водни 
течения или подземни съоръжения с отворена система, сондажна буря или HDD и др.) ); • 
Механични работи на тръбопроводи (нанизване на тръби, огъване, фугиране и заваряване, 
неразрушаващо изпитване, пясъкоструене и обвиване, полагане на тръбопроводи, свързване 
на клонове на тръбопроводи, хидравлични изпитвания, работа с катодна защита на 
тръбопровода и др.); • Граждански и механични работи (изкопи и земни работи, изливане на 
бетон, запълване, предварителна изработка на тръбите, механично сглобяване, изпитвания 
без разрушаване, пясъкоструене и опаковане, хидравлични изпитвания, допълнителни 
работи и др.); • Механични и строителни работи на конструкцията на тръбопровода в 
специални участъци от линията (много стръмен, среден наклон, вертикален), изпълнени с 
използване на въжена линия, лебедки и специално изкопно оборудване; разрушаване на 
моста над река Адидже и др. Сума на строителството 2,8 милиона евро.

2006 - 2007
Snam Rete Gas
Босентино - Трент - Италия
Газопровод DN 400 (16”) - 75 бара
на 8,6 км



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:
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Открито пресичане на река Пиаве и 
полагане на тръби на стоманената тръба 
DN 100 (4”) на военния тръбопровод и 
изпълнение на съответните заваръчни 
работи от дясната страна в Нервеса и от 
лявата страна при Сусегана (Тревизо). 

Стойност на работите 1,3 милиона евро.

2006
Vidoni SpA
Нервеса дела Баталиа - Тревизо - Италия
Полагане на военен нефтопровод
DN 100 (4”) чрез пресичане на река Пиаве



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:

- 63 -

Разчистване на трасето - изкоп на линията и връзките, подготовка на леглото за 
полагане на тръбопроводи, странично запълване и покриване на тръбопровода, 
Полагане на множество тръбопроводи, подготовка на легло за полагане на 
тръбопроводи и поставяне на маркерна лента, запълване, възстановяване, 
съвместна работа за полагане, откриване на шупли, връзки; Работи по пресичане 
и защита от наводнения на река Талименто, река Ледра и поток Рипудио: 1. Работа 
по прочистване на трасе със събаряне на съществуващи скални прегради и стени 
2. Подготовка за полагане на бентонит с използване на кофраж и странични стрели 
за преместване на тръбите преди и след приложението на запълването 3 . Всички 
необходими операции по обезводняване преди изкопните работи 4. Земни работи 
и изкопни работи според дълбочината на проекта върху различни видове терени, 
включително скала, конгломерат, а също и във вода 5. Съдействие за полагане с 
цялото оборудване на двора 6. Засипване 7 Възстановяване на защитни наводнения 
(скали и стени).

Сума на строителството 1,8 милиона евро.

2004
Ncap
Бордано-Флайбано - Италия
Тръбопровод за природен газ Bor-
dano-Flaibano DN 1200 (48“)



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:

- 64 -

Всички земни работи (трасе, 
изкоп на линия и отклонения, 
запълване, окончателни 
възстановителни работи, 
допълнителни работи, пресичане 
на пътища, водотоци или 
подземни съоръжения с отворена 
система) за изграждането на 
газопровода за природен газ 
Малборгето-Флайбано DN 1200 
(48 ”) И открито пресичане на 
река Талиаменто. Стойност на 
работите 3,4 милиона евро.

2002
Ghizzoni S.p.a.
Вензоне - Удине - Италия
Malborghetto - Bordano SNAM природен газ
тръбопровод DN 1200 (48”)



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:

- 65 -

Всички земни работи за изграждане 
на участъка Порденоне-Истрана (60 
километра) от газопровода DN 1200, с 
пресичане на река Пиаве, река Нончело и 
други водни течения.

Сума на строителството 2,5 милиона евро.

1999 - 2000
SPIE-CAPAG SA - Paris
Порденоне-Одерцо-Истрана - Италия
Тръбопровод за природен газ DN 1200



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:

- 66 -

1998
ARAZA U.T.E Calle PARIS
Барселона – Испания
80 км изкопни дейности за естествени
Газопровод

Изкопни работи в различни видове 
терени, включително скали.  Стойност 
на работите 2,3 милиона евро..



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:

- 67 -

Изкопни работи (включително върху скала) за 
полагане на тръбопроводи в среден наклон, 
вертикални и много стръмни участъци с 
използване на въжена линия, лебедки и специално 
изкопно оборудване Открито пресичане на река 
Дора Балтеа. Извършване на следните работи: 
- Измиване на трасе - Работа по земни работи в 
близост до водотока - Работи по изкопни работи 
- Обезводняване и сушене преди изкопните работи 
- Настройка на зоната за подготовка за полагане 
на струйно полагане на каменно покритие, както 
е необходимо - Нанизване на тръби - Нанасяне на 

бентонит след проверка на покритието на тръбата 
с детектор за кухини, фитинг за кофраж на тръби; 
последващо изливане на бетон за претегляне 
на тръбопроводите, както и на завоите нагоре: - 
Заваряване на тръбни секции в транспортируеми 
дължини - Неразрушаващо изпитване на 
извършените заваръчни работи - Опаковане 
- Хидравлично изпитване на тръбопровода и 
измиване - Потапяне и полагане на тръбопроводи 
- Възстановяване и изравняване на работните 
площи.

Сума на строителните работи 2,6 милиона евро.

1997
Impresa Tre Colli S.p.a.
Сейнт Винсент - Италия
Champdepraz – G.S. Бернардо Снам 
Рете Газопровод за природен газ
DN 400 (16”)



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:

- 68 -

Преминаване през река По за газопровода 
за природен газ Снам Рипалта-
Кортемаджоре DN 1200 (48”), в местността 
Каорсо и Казелле Ланди. Преминаване 
под коритото на река По (дълбочина 17 
метра - дължина 1500 метра). Сума на 
строителните работи 0,8 милиона евро.

1994-95
SAIPEM ITALIA SPA
Каорсо и Казеле Ланди - Италия
Ripalta - Cortemaggiore SNAM природен
газ тръбопровод DN 1200 (48“)



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:

- 69 -

Земни работи в различни видове 
терени, включително скали, и 
строителни работи за полагане на 
газопровод DN 1000 (40”). Стойност 
на работите 1,1 милиона евро.

1993
Bonatti Rotus Gmbh
Пирмазенс (Германия)
Скален изкоп за газопровод
DN 1000 (40”)



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:

- 70 -

Разрушаване на 58-метрова 
сграда, разположена Рю де Алует 
де ла Вилет, Париж. Стойност на 
работите 1,8 милиона евро.

1995
PROMOPAR S.A. Nanterre
Париж – Франция
Разрушаване на сгради



Година:
Клиент:

Местоположение:
Проект:

Описание:

- 71 -

Изкоп на 25 километров напоителен канал 
(50 m3 на линеен метър).

Сума 1,2 милиона евро.

1994-95
ICORI ESTERO SPA LOMBARDINI SPA
Мароко
Работа по изкопаване на канал
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