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Доставчици на
комунални услуги
от Македония
посетиха София
Представителите на АДКОМ пристигнаха у нас
по покана на председателя на БАВ инж. Иван Иванов
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Представители на Асоциацията на
доставчиците на комунални услуги
на Република Македония (АДКОМ) и
държавният секретар в Министерство на околната среда и териториалното планиране д-р Соня Лепиткова, посетиха София в края на
месец март.
Сдружението, с председател
Игор Спасовски, пристигна у нас по
покана на инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация
по водите и изпълнителен директор на Индустриален клъстер подземна инфраструктура (ИКПИ), в
който БАВ членува. Браншовиците,
сред които Мазлум Леши, зам.-пред-
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седател на асоциацията и Лолита
Стояновска, изпълнителен директор, заедно с инж. Иванов обсъдиха ситуацията във водния сектор
в Македония и България. Форумът
се проведе в сградата на Пречиствателната станция за отпадъчни
води (ПСОВ) „Кубратово“.
Там Теодора Тодорова, мениджър
по управление на качеството в „Софийска вода“ АД запозна гостите
с обхвата на дейностите на дружеството, свързани с покриването
на пълния воден цикъл – от водоизточника, през градската водоснабдителна и канализационна система,
до заустване в реката. Тя посочи,

че язовир „Искър“ осигурява около
80% от необходимата за столицата вода, язовир „Бели Искър“ – приблизително 20%, а речните водохващания и кладенци са с принос
по-малко от 1%. ВиК дружеството разполага с 4 хил. км водоснабдителна мрежа, общо 4 пречиствателни станции за питейна вода, 64
резервоара, 16 помпени станции, 35
хлораторни станции 1600 км канализационна мрежа и ПСОВ „Кубратово“, която гостите имаха възможност да разгледат след края на
форума. В съоръжението на ден се
пречистват над 400 хил. куб. м отпадъчна вода, а 100 % от нуждите
от топлина в сградите на станцията и над 94 % от необходимата
електрическата енергия се произвеждат от системата за когенерация. Стабилизираната утайка
се оползотворява в селското стопанство като тор. „По качество на
питейна вода, София е на едно от
първите места в Европа с 99,35 %
съответствие по физико-химичните показатели и 99,80 % съответ-

ствие по микробиологичните показатели
като извършването
на мониторинг става в 78 точки от мрежата в столицата“,
каза Тодорова.
Инж. Иван Иванов
говори за прилагането на безизкопните технологии у нас
като ги сравни с класическите изкопни
методи. Той представи предимствата на
иновациите, свързани
с успешната рехабилитация на съществуващи тръбопроводи и изграждане на
нови съоръжения в
ограничени пространства (гъстонаселена градска среда), под
автомобилни пътища , ЖП линии и речни басейни, в непосредствена близост
до други комуникации
и т. н.
Инж. Иванов обърна внимание на екологичните ползи от
прилагането на технологиите без
изкоп. Той подчерта, че отделянето на вредни емисии и замърсяванията от шум и прах са минимални по
времето на работа, заради използването на малко строителна площ
и механизация. „Живущите в урбанизираните зони, независимо дали
се придвижват пеш или с автомобили, не срещат затруднения каквито обикновено сме свикнали да
наблюдаваме, когато се разкопава
по традиционния начин“, каза председателят на БАВ. Не на последно място той сподели, че съвременните методи представляват
добро икономическо решение, заради краткия срок на изпълнение на
обектите и отсъствието на разходи за последващи ремонти през годините.
„В България се прилагат всички основни безизкопни технологии.
Има производство на специализирани машини и съоръжения“, отбеляза
инж. Иванов. Той поясни, че казанлъшкото дружество „Строителна
механизация“ разполага с техноло49
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гичен център за подобни нови разработки. Фирмата е член на ИКПИ
и е носител на престижната награда на Международната конференция за безизкопни технологии – No
Dig Berlin през 2011 г. Призът е първият връчен на дружество от Източна Европа, което не е филиал на западноевропейска компания.
„Строителна механизация“ АД се
отличи в Германия сред 11 международни кандидатури в своята категория: „Завършен проект в сферата
на безизкопните технологии“.
Работата по рехабилитацията
на 900-метров стоманен водопровод с диаметър на тръбата 1220 мм
и дебелина на стените 8 мм се оказва изключително сложна. Ремонтът на съоръжението, разположено в сгъстена урбанистична зона с
тесни улици и железопътна линия
– в столичния квартал „Модерно
предградие“, е извършен чрез иновативния метод „Монтаж на облицовка с втвърдяване на място“ – „Феникс“, или „cured in place pipe“ (CIPP).
За целта са използвани многослойна гъвкава тръба и епоксидна смола.
В света са малко на брой водопроводите с подобен мащабен диаметър,
които са рехабилитирани чрез тази
технология. „Строителна механизация“ конструира и изработва инвертираща машина специално за реализацията на дългото трасе.
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Със същата технология фирмата ремонтира 315 м от стоманен водопровод, с диаметър 600 мм,
преминаващ под извънредно натоварения пътен възел Четвърти километър в столицата, като движението на автомобили по време на
работата не бива затруднено.
„Феникс“ е най-универсалната и
често използвана в света технология за рехабилитация на остарели съществуващи водопроводи.
Тя е подходяща за тръби, изградени от стомана, етернит, чугун,
стоманобетон и т.н., като гарантира 100% ликвидиране на течовете и подобряване на хидравличните свойства на тръбата. Освен
тази технология компанията прилага управляемо хоризонтално сондиране, набиване на обсадни тръби
с пневматичен чук, микротунелиране, спиралнонавита на място тръба и др.
Николай Ботев, директор „Бизнес
развитие“ в „Райкомерс Конструкшън“, представи дружеството пред
АДКОМ като започна с думите: „Нашата фирма е изпълнител на първия за България проект, реализиран
по безизкопна технология. Ние сме с
над 19 години опит в областта“. Той
разказа за проекта в Свиленград,
част от 179-е, които компанията
е завършила посредством високоефективните методи. Там изграде-

ни и рехабилитирани са 57 км тръбопроводи като фирмата проектира
и построява, и пречиствателната
станция за отпадъчни води, която
обслужва 20 хил. е.ж. Компанията се
грижи и за 30% от водопроводната
система в София като за поддръжка на мрежата има над 80 хил. възлагания за повече от 12 години.Ботев
запозна гостите с мащабния проект
за доизграждане и модернизация на
80 км канализационна и водопроводна мрежа в Костинброд. Съоръженията са реализирани с помощта на
класически способи, подобно на 20-е
км тръбопроводи в Бяла Слатина,
където фирмата е изпълнител и на
пречиствателната станция за отпадъчни води.
„Райкомерс Конструкшън“ АД се
гордее с 384 реализирани проекта в
областта на инфраструктурното
строителство. Има опит и оборудване за изграждане на всички видове тръбопроводи при различните
почви. Зад гърба си има изградени
над 300 хил. м водопроводни системи и над 180 хил. м канализационни. Разполага с модерна асфалтова
база като произвежда студената
асфалтова смес от ново поколение
Ratec, която се полага при всякакви
атмосферни условия.
Пред македонската делегация
от „Райкомерс Конструкшън“ рехабилитираха водопровод в столичния квартал „Хиподрума“. Гостите
имаха възможност да наблюдават в
реално време и на терен безизкопната технология „Управляемо директно сондиране“ (HDD), в която
управлението се осъществява със
специфична пробивна глава. Демонстрацията премина в три етапа
– първоначално сондиране, проширяване до желания диаметър и изтегляне на тръбата.
АДКОМ е неправителствена и
нестопанска организация, която
обединява комуналните услуги в Република Македония. Гражданското
сдружение представлява интересите на своите членове пред централната власт, с цел подобряване
на условията за работа и услугите,
които те предлагат. Асоциацията
представлява още център в сферата на общинските дейности като
целта й е всички граждани в страната да получават навременни и качествени комунални услуги.n
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Utility services providers
from Macedonia visited Sofia
Violeta Mihaylova

ADCOM representatives visited Bulgaria by invitation of Ivan Ivanov, President of BWA
Representatives of the Association
of Utility Services Providers in the
Republic of Macedonia (ADKOM) and
Ministry of Environment and physical
planning Ph. D Sonja Lepitkova, Secretary of state visited Sofia at the end
of March by invitation of Eng. Ivan
Ivanov, President of BWA and Executive Director of Industrial Cluster Underground Infrastructure (ICUI). The
delegation included Igor Spasovski,
President of ADKOM, Mazlum Leshi,
Vice President and Lolita Stoyanovska, Executive Director. Together with
Eng. Ivanov, they discussed the situation in the water sector in Macedonia and Bulgaria. The meeting was
held at the administrative building of
WWTP Kubratovo.
Teodora Todorova, quality control manager at Sofiyska Voda AD acquainted the guests with the scope of

activities of the utility, related to the
full water cycle coverage, from the
water source, through the urban water supply and sewer system, to the
discharge of the efluent into the river. She pointed out that Iskar Dam
covers about 80% of the water demand of the capital city, Beli Iskar
Dam – about 20%, and the river water catchments and wells contribute
with less than 1%. The water utility
operates 4000 kilometers water supply network, 4 DWTPs, 64 reservoirs,
16 pump stations, 35 water chlorination stations, 1600 km sewer network and WWTP Kubratovo which
the guests were able to visit after the
meeting. This facility treats more than
400 000 m3 waste water daily, while
100% of the necessary heat for the
buildings and 94% of the necessary
electric power are being produced

by the co-generation system. The digested sludge is utilized by the agriculture as fertilizer. “By drinking water
quality Sofia is at one of the first places in Europe with 99.35% conformity
by physical-chemical indicators, and
99.80% conformity by microbiological
indicators, monitoring being provided
at 78 locations in the capital”, Todorova said.
Eng. Ivan Ivanov spoke about the
trenchless technologies application
in the country comparing them with
the classical digging methods. He explained the advantages of the innovations related to the successful rehabilitation of the existing pipelines and
building new structures in limited spaces (densely populated urban environment), under automobile routes, railways and river basins, in immediate
vicinity to other communications, etc.
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Eng. Ivanov paid attention to the ecological advantages of the trenchless
technology. He pointed out that the
harmful emissions and noise and dust
pollutions are minimal during the work
due to the smaller building area and
less mechanization needed. “People in
the urbanized areas no matter moving
on foot or by car are not facing troubles
as it is the case with traditional digging”
Mr. Ivanov said. Last but not least he
shared that the contemporary methods
are a good economic solution because
of the short term of completing the
sites and lack of expenditures for subsequent repairs through the years.
“All basic trenchless technologies
are being applied in Bulgaria. We produce specialist machinery and equipment”, mentioned Eng. Ivanov. He explained that the company “Building
Mechanisation” from Kazanlak has a
technological center for new developments. The company is a member of
ICUI and has been awarded the prize
of the international conference No Dig
Berlin 2011. This prize has been the
first one awarded to a company from
Eastern Europe which is not a branch
of a Western European company.
Building Mechanisation AD was distinguished in Germany amongst 11 international candidates in its category:
completed project in the field of trenchless technologies.
The rehabilitation of the 900 m
Ø1220 steel water main with 8 mm wall
thickness turned to be quite complicated. The repair of the pipeline located in a densely populated zone with
narrow streets and a railway in Moderno Predgradie quarter of Sofia has
been carried out with the help of the innovative method “cured in place pipe”
(CIPP), or Phoenix. It uses a multi-layer flexible pipe and epoxy resin. Pipes
with such a diameter rehabilitated
through this technology are quite a few
in the world.” Building Mechanization”
constructed and produced an inverting
machine especially for the realization
of the long route.
With the help of the same technology the company repaired 315 m steel
pipeline, Ø600, passing under a road
junction with heavy traffic in Sofia, without disrupting the traffic.
Phoenix is the most universal and
frequently used technology for rehabilitation of worn out pipelines. It is suitable for pipes made of steel, asbestos52

cement, cast iron, reinforced concrete,
etc. guaranteeing 100% elimination of
leaks and improvement of the pipe’s
hydraulic characteristics. In addition to
this technology, the company uses controlled horizontal drilling, pipe jacking
by help of air hammer, microtunelling,
spiral-wound pipe lining, etc.
Nikolay Botev, Director Business
Development in Raicommerce Construction AD, presented the company to ADKOM representatives, stressing that it has been the contractor of
the first project in Bulgaria implementing trenchless technology and has already 19 years of experience in the
field. He mentioned a project in Svilengrad, part of the 179 ones which has
been completed by the company using highly efficient methods. It has included rehabilitation of 57 km pipelines
and construction of WWTP for 20 000
people equivalent. The company is responsible for 30% of the water supply
system of Sofia, handling more than
80 000 single calls for repair in the last
12 years.
Botev acquainted the guests with
the big project for rehabilitation and
construction of 80 km sewer and water supply systems in Kostinbrod.
The pipelines have been realized by
help of classical methods, similarly to
the 20 km pipelines in Byala Slatina
where the company is the contractor of
WWTP as well.

Raicommerce Construction AD is
proud with its 384 completed projects
in the field of the infrastructural construction. It has experience and equipment for construction of all kinds of
pipelines at different soils. Altogether, the company has built more than
300 000 km water supply systems and
180 000 km sewer systems. It has also
a modern asphalt plant producing cold
asphalt mix of new generation Ratec
which may be laid in any weather conditions.
Before the Macedonian delegation
Raicommerce Construction demonstrated a rehabilitation of water pipeline
in the Hypodruma quarter in Sofia. The
guests were able to see in real time onsite the application of the trenchless
technology “horizontal directional drilling” (HDD) where the operation was realized with a specific boring head. The
demonstration included three stages –
initial drilling, widening to the desired
diameter and pulling the pipe.
ADKOM is a non-governmental and
non-for-profit organization which unites
the utility services in Macedonia. This
civil association represents the interests of its members before the central
government, aiming at improvement of
labour conditions and services offered
by them. The association also plays the
role of a center of municipal activities,
its aim being the provision of prompt
and high-quality utility services.n

