Управляваме отговорно водоснабдителната
и канализационната инфраструктура на
нашите клиенти

ХИДРОЛИА изгражда изцяло нов модел на партньорство за устойчиво управление на
водоснабдителни и канализационни мрежи и услуги на най-значимите индустриални клиенти у
нас и в региона.
Предлагаме интегрирани решения и услуги по експлоатация и поддръжка на ВиК активи и
процеси, включително съпътстващи дейности по анализ, планиране, изграждане и проектно
управление.

ХИДРОЛИА се стреми да покрие специфичните нужди на всеки клиент за ефективно стопанисване
и комплексна подръжка на наличните активи от водоснабдителните и канализационните системи.

•

Защото така се фокусирате върху своя основен бизнес и оставяте грижата за ВиК
процесите на ваш надежден партньор

•

Защото „водата“ е Топ 3 риск за повечето компании (Davos Economic Forum) и имате
нужда от комплексно отношения към източниците на вода, управлението на
съоръжения, пречистването и всички екологични аспекти

•

Защото ВиК дейностите за много индустрии означават значими капиталови и оперативни
разходи, но още по-значими са разходите за бизнеса ви, които произтичат от рисковете
от безводие или наводнение. В 9 от 10 случая можем да спестим част от тези разходи.

•

Защото надеждният външен партньор означава по-добър контрол

•

Защото за нас управлението на водата е това, което е за вас вашият основен бизнес

1.

2.

3.

ВОДОИЗТОЧНИЦИ

ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ

КАНАЛИЗАЦИЯ

Сондажи, каптажи, довеждащи
съоръжения и пречиствателни
станции за питейни води

Разпределителни мрежи,
резервоари, помпи и управление
на налягането

Колектори, канализационни
мрежи, канални помпени
станции

4.
ПРЕЧИСТВАНЕ И
УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Пречиствателни станции за
отпадъчни води, съоръжения
за улавяне на био газ и
третиране на утайки

Ние в ХИДРОЛИА разглеждаме ВиК дейностите на индустриалните клиенти не само като
комплекс от експлоатационни процеси, а като поредица от технически, финансови и
управленски решения
1.

Обследване и анализ на
ВиК активи и процеси
Събиране и анализ на данни
Дефиниране на критични активи
и план за тяхната експлоатация и
поддръжка
Измервателни кампании за
установяване на основни
показатели на ВиК услугата дебит, налягане, качество на
водата
Анализ на консумацията на вода
в специфични производствени
процеси

2.
Ефективна
експлоатация

3.
Устойчиво
управление

4.
Инвестиционно
планиране

Периодична превантивна
поддръжка на ВиК
инфраструктура

Договорна поддръжка на
ВиК инфраструктура

Изготвяне и управление на
вътрешни инвестиционни
програми за ВиК
инфраструктура

Експлоатация на целият
спектър от ВиК съоръжения
и системи
Периодичен мониторинг на
основни показатели,
изграждане и поддръжка
на SCADA системи
Автоматизация на ВиК
съоръжения

Осигуряване на
съответствие с технически
норми, добри практики за
експлоатация и
екологично съответствие
Управление на
отношенията с институции,
в това число басейнови
дирекции, ВиК оператори,
общински и други служби

Изграждане и пускане в
експлоатация на ВиК
инфраструктура
Индивидуални решения за
захранване и пречистване
Безизкопно строителство и
рехабилитация на подземна
инфраструктура

•

Абонаментно обслужване – мониторинг, поддръжка, аварийна реакция и цялостна
подкрепа в процесите по управление на ВиК активи

•

Изпълнение на инвестиционни проекти и последваща експлоатация

•

Договори с гарантиран резултат с цел въвеждане на „нива на услуги“ и постигане на
оперативни спестявания

•

Индивидуални решения, включително опции за финансиране

•

Пълен аутсорсинг

•

Комбинация от доказана експертиза в техническите области на бизнеса

•

Инвестираме време и фокус, за да разберем специфичните изисквания на клиента

•

Комплексност: от техническата поддръжка до пълното екологично и нормативно съответствие

•

Личен подход: всеки наш клиент има свой Key Account представител в екипа на Хидролиа, като
по този начин изграждаме силни отношения и разбиране за бизнеса на партньорите си

•

24/7: Вашите процеси стават наши процеси – денонощна контролна зала на Хидролиа, в която
основните параметри на клиентите ни се следят денонощно

Много често отношенията ни с даден клиент започват при решаване на конкретен проблем. В
други случаи мотивацията да ни потърсят идва от желанието за спестяване на разходи или в хода
на планиране на капиталови инвестиции.
Независимо от ситуацията за нас е стандарт да отделим необходимото време за детайлен начален
оглед, да поговорим с производствения, но и с финансовия отдел, да разберем проблемите, но и
плановете за развитие. Най-често продължаваме с теренни измервателни кампании, прилагаме
разработената от Хидролиа „оценка на състоянието на активите“, моделираме процеси, но и
предлагаме варианти на бюджети за ВиК дейността.
Понякога това отнема два дни, но сме стигали и до два месеца. За нас това е задължително, за да
ви представим комплексно мнение и партньорско предложение. Защото сме сигурни, че както
вашия бизнес, така и водата като ресурс, изискват подобно отношение.

Автоматична система за оптимизация на
потреблението на вода в производството
на СКФ Калофер.
Оптимизиране на потреблението на вода в
месопреработвателно
предприятие
Тандем-2 София.
Мониторинг и управление
водоснабдяването на комплекс
Пирин голф

на

Проектиране, строителство и експлоатация и
поддръжка на ПСОВ свинекомплекс Слънчево.

Обследване и анализ на ПСОВ София.

Експлоатация и поддръжка на вътрешна и
външна ВиК мрежа и басейни в комплекса.

Автоматична система за оптимизация на
дезинфекцията на водата за производството на
Данон София.
Проектиране, строителство и експлоатация
и поддръжка на ПСОВ Бялата лагуна.

Проектиране, строителство и експлоатация
и поддръжка на ПСОВ Лозен.

Проектиране, строителство и експлоатация
и поддръжка на ПСОВ София.

Проектиране и строителство на вакуумно
отводняване Каспичан.
Проектиране, строителство и експлоатация
и поддръжка на ПСОВ Калиакрия.

Експлоатация и поддръжка
логистичен център Кабиле.

на

ПСОВ

Експлоатация и поддръжка на ПСОВ завод
Хасково.
Анализ и решение за отпадъчни води на
сервизна база на летище София.

Абонаментно обслужване на съоръжения
за отпадъчни води в Мандра Пловдив

Договор за експлоатация и поддръжка за 10 години на
ПСОВ – Каменица.
Договор за експлоатация и поддръжка на 10 ПСОВ – на
бензиностанции Шел.

ЗА КОНТАКТИ:
Добромир Симидчиев
Изпълнителен директор
dsimidchiev@hydrolia.bg
++ 359 888 87 82 53

