
ВЕСКОНЕТ ЕООД – От бял лист до работещо 
ремонтно хале.

Възможно  ли  е  бързо  и  лесно  да  се  създаде  работещ,  функционален  и  ценово 
оптимален  автосервиз?  На  този  въпрос  от  ВЕСКОНЕТ  ЕООД  ни  отговарят  като 
коментират най-често задаваните въпроси от Клиентите.

Защо цялостно проектиране? Не може ли просто стъпка по стъпка?
Ние предлагаме цялостен инвестиционно-предприемачески проект,  защото само така 
Клиента може да добие пълна представа за цялостната инвестиционна и времева рамка 
на своето начинание. Проекта включва:

 бизнес план;
 технологично и комуникационно проектиране;
 техническо архитектурно строително проектиране;
 проектиране на инженерни инсталации;
 строителство, производство, доставка и монтаж;
 доставка и монтаж на оборудване;
 наладка, зареждане и пускане в експлоатация,

Как да сме сигурни че това което ни оферирате, това ще се получи в крайна 
сметка?

Въпросът е изключително основателен. Ние сме убедени в нашето предложение, 
защото то се основава на професионализма на комплексен екип от специалисти 
по технология на сервизиране, оборудване, строителство и узаконяване. Нашите 
предложения  се  основават  на  количествено  -  стойностни  сметки  и  прецизни 
разчети.



И други така казват, но в крайна сметка окончателната цена силно набъбва от 
предварителната

Да, защото се работи на парче. Когато този, с когото сте сключили договор, е 
инженерингово ангажиран, то той продава цялостния инженерингов продукт а 
не  просто  проект  или  просто  строеж  или  доставка  на  оборудване.  Ние 
предлагаме оборудван и работещ сервиз.

Какво се очаква от Възложителя?
Онова,  което  законът  (ЗУТ)  му  е  вменил.  Възложителят  следва  да  сключи 
договор с фирма Строителен надзор и с експлоатационните дружества. Разбира 
се, трябва да има земя за строителство и осигурено финансиране.

Защо непременно модулни решения?
Предлагаме  модулни  решения,  за  да  може  вашия  бизнес  да  се  развива 
устойчиво. Да стартира с онова, което е по силите му и естествено да нараства 
във времето.  Това може да става с модулни решения.  Днес сте готови за два 
функционални модула, а утре ще се добави трети и т.н.

А защо точно стоманени конструкции? Не може ли просто зидана или бетонна 
сграда?

Строителството  със  стомана  е  бързо, леко, сигурно  и  не  се  влияе  от  сезоните. 
Стоманените конструкции осигуряват по-големи подпорни разстояния, така нужни за 
сервизната дейност.  Освен това стоманената  конструкция може да се разширява,  но 
може да се разглобява и премества.



Защо предлагате сандвич панели? Не е ли непознато и скъпо?
Строителството със сандвич панели не е нито непознато, нито скъпо. То се разви 

много в последните 10 години. Покривите и фасадите със сандвич панели се правят 
бързо, не зависят от сезона и осигуряват нужната топлоизолация. Освен това сградите 
стават леки.

Какво като сградите стават леки? Не трябва ли една сграда да е масивна?
Една  сграда  трябва  да  е  сигурна,  надеждна  и  ефективна.  Масивността  нищо  не 

значи сама по себе си. Леките сгради от стомана са достатъчно сигурни, лекотата им 
означава  по  малка  маса. Освен  това  леките  сгради  тежат  по-малко  върху  земната 
основа, следователно изискват по-малко и по - евтино фундиране.

Когато конструкцията е стоманена няма ли да ръждясва?
Незащитената стомана, изложена на влага ръждясва. Стоманените конструкции се 

произвеждат с надеждно антикорозионно покритие.  Освен това конструкцията е под 
покрив и зад фасада. Нима халите в София, които са на 100 години, да са ръждясали?

Когато  ползваме  типови  решения,  няма  ли  моя  сервиз  да  е  като  на 
конкуренцията?

Съвременния смисъл на типовите решения е да се избегне излишното разнообразие. 
Само тогава можем да се възползваме от оптимални цени за проектиране и изработка. 
Наред с това, обаче нашите архитекти могат да Ви предложат вашата индивидуалност 
чрез цветово решение, организация на растера на фасадите, остъкляването и местата за 
реклама. В крайна сметка сервиза ще добие вашия индивидуален облик.

А може ли сервиза ми да не е съвсем модулен. Земята върху която ще строя е с 
неправилна форма?

Точно затова работим с екип от специалисти – инженери и архитекти. Модулът при 
нас  е  основата  на  замисъла,  но  той  може  да  се  променя  съобразно  конкретните 
урбанистични условия.

Трябва ли да избера оборудването още сега?
Сградата  която  се  създава  е  предназначена  да  помещава  в  себе  си  сервизната 

функция,  а  тя  е  немислима  без  оборудването.  В  същност  градежът  стартира  от 
оборудването, поне във фазата на замисъла. Ето защо оборудването трябва да е ясно в 
началото. Така сервизът който създаваме ще може да има ясни ценови параметри и ясен 
график за реализация.

След време ще се местя. Мога ли да си взема сервиза?
В  почти  цялата  си  част  да.  Ще  се  наложи  да  оставим  само  фундаментите  и 

настилката.  И тях можем да си вземем, но трябва да се рециклират.  Конструкцията, 
фасадите, покрива и оборудването обаче могат да се ползват и на новото място.



Кой е вашия екип?
Весконет ЕООД www.vesko  .  net   разработи този проект съвместно с проектантско 

бюро  Иркон  ООД www.irconltd.com и  инженерингово  дружество  БулИнТех  ООД 
www.bulintech.com .

В случай,  че вашите въпроси не са сред зададените,  моля не се колебайте да се 
свържете с нас.

От екипа на Весконет

http://www.bulintech.com/
http://www.irconltd.com/
http://www.vesko.net/

