
Инфраструктурната компания във водния сектор 



 

• През 2001 година „Софийска Вода“ АД обявява процедура за 
външна услуга на аварийната поддръжка на ВиК-мрежата; 
 

•  „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е една от четирите компании, на 
които е възложено да се грижат за разделената на 4 зони 
територия, поддържана до този момент от Софийска вода; 
 

• В момента „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД поддържа една от 3 
зони на водопроводната мрежа – централните и западните части 
на София; 
 

• „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД – без прекъсване от 2001 г. до 
момента извършва поддръжка на район - 30% от водопроводната 
мрежа на гр. София; 

Аварийна поддръжка - история 



 

• Договор 7973 – „Извършване на аварийна поддръжка, 
строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 
30 % от водопроводната мрежа“; 
 

• Договор 8115 – „Планирано изграждане на нови и подмяна на 
съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни 
кранове по водопроводната мрежа на територията на Столична 
община“; 
 

• Договор 8157 – „Изпълнение на инвестиционни проекти по 
водопроводната мрежа на територията на Столична община – 
Зона 3“; 

 

„Софийска вода“ АД - “Райкомерс Конструкшън“ ЕАД  
в момента 



 

• Различните видове дейности са разбити по диаметри и видове 
материали; 

• Фиксирани са площи за разрушаване на настилките (позволени 
м2)  за различните видове дейности и диаметри; 

• Обща цена за изкопаване и обратно засипване с инертни 
материали при различни дълбочини на изкопите – до 2 м., от 2-3 м., 
от 3-4 м. и над 4 м.; 

• Типизиране на видовете настилки и фиксирани цени за м2 
възстановена настилка (пътна настилка тип 1 – тип 4, пешеходна 
алея тип 1 – тип 4, бетонов път, бетонова алея, тревна площ); 

• Сервизна дейност – приети единични цени за труд и механизация; 

• Изготвят се ежедневни графици, като отговорността на „Райкомерс 
Конструкшън“ ЕАД е да изпраща същите към всички 
експлоатационни дружества в София; 

 

Същност на авариен договор  



 

• Въведена е приоритетност на задачите, която включва време за 
реакция, максимален срок за изпълнение, краен срок за 
възстановяване на настилките; 

• Приети са коефициенти за индексиране на цените за незабавно 
изпълнение, работа в празнични дни, за нощен труд, работа в 
зимни условия, работа в друга зона, спешно възстановяване на 
настилки, зона център и зона първа; 

• Отговорността по изпълнението – прехвърлена изцяло към 
„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД (гаранции, санкции, неустойки за 
срокове, БЗР и околна среда, отчетност, срокове за актуване); 

• Отчетността на извършените работи е прехвърлена към „Райкомерс 
Конструкшън“ ЕАД; 

• Отстраняването на рекламации е изцяло в задълженията на 
„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД; 

 

Същност на авариен договор - 2 



Приоритети 

Приоритет 

Време за 
прекъсване на 

водоподаването 
Време за започване на работа на 

обекта 

Време от започване 
до завършване на 

обекта 

  Не по-късно от: Не по-късно от: Не по-късно от: 

1СП, 1СПА 
 

1 ч.  1 ч.  8 ч. 

1, 1А 1 ч. 4 ч. 8 ч. 

2, 2А - на следващия ден 12 ч. 

3, 3А - 3 работни дни 12 ч. 

4, 4А - 5 работни дни 12 ч. 

5, 5А - 
Дата и/или час поръчани от 

Възложителя 12 ч. 

6, 6А - 
Дати на започване и завършване 

определени от Възложителя - 

Срокове за възстановяване на настилката 
• До 3 кал. дни от приключване за натоварените улици (без индекс „А“); 
• До 5 кал. дни за ненатоварените улици (с индекс „А“); 

 



 

• Общо възлагания по авариен договор от 2002 година до момента 
– над 122 500 бр.; 

• Общ брой възлагания по дог. 7973 за 2017 г. – 5717 бр.; 

• Средно време за отстраняване на авария – 2,5 ч.; 

• Среден бр. възлагания на екип на ден – 2,5 бр.; 

• Средно време за възстановяване на настилки – 2 дни; 

• Средно годишно екипи на терен – 14 екипа; 

• Средно годишен персонал – 75 служители; 

Защо формулата е успешна? 



• Дейността на ВиК оператора е ограничена до приемане на сигнал за 
аварията, оглед на място от районен инспектор и възлагането на 
СМР за изпълнение на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД; 

• Намаляване на административната работа, свързана с отчитане на 
изпълнението; 

• Повишаване на качеството на работа и съкращаване на времето за 
изпълнение; 

• За неизпълнението на параметрите по договора са подробно 
разписани различни видове санкции и неустойки; 

• Дружеството е задължено да разполага с буфер от складови 
наличности, за да реагира на всички спешни ремонти; 

• Актове за извършени СМР дават възможност на ВиК операторите за 
доказване и отчитане на разходите; 

• Възможност за редуциране на пряко заетия производствен персонал 
и технически лица; 

• Повишено качество на крайната услуга към клиентите; 
 
 

Предимства за възложителя 



 

 

 

Възможности за възложителя 

 

• Прилагане на подобрена индивидуална системата, подобна на 
тази, внедрена от Софийска Вода АД; 

 - Прехвърляне на персонал 

 - Прехвърляне на активи (евентуално) 

 - Пълна поддръжка на мрежата – аварии и планови ремонти 

 - Дежурен/ни екип/и: 24/7 
 

• Възможност за адаптивни договори, в зависимост от нуждите на 
конкретния ВиК-оператор; 



Инж. Димитър Петков 
Директор ВиК Строителство и поддръжка 

София 1359 
бул. „Д-р Петър Дертлиев“ 129 

тел: +359 2 925 1444 
факс:  +359 2 925 1213 
office@raicommerce.bg 
www.raicommerce.bg   

  Благодарим Ви за вниманието! 
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