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1.1. ВЪВЕДЕНИЕ:

Забавянето или пропускането на усвояването на

инвестиционните средства от Европейската Общност (ЕО) е

голяма щета за България.

Ще успеем ли да усвоим отпуснатите от европейските

фондове средства?

Условията за ефективно изпълнение на бизнес проекти се

базират на нашата Работна- и Управленска култура...

Тази култура от друга страна често липсва или се тълкува

по различни начини!

Прехвърлянето на отговорности е типично за местните условия,

но това ли е решението?
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Например, приемаме, че е “добра практика” проектите и

тяхното управление да се “напасват” според нуждите на

местните условия...

Но под местни условия се разбира също и “работни и

социални структури”, капацитет/ подготовка на персонала,

значението на пречистването на отпадъчните води в

конкретния регион, в обществото, назначаване и способности

на управляващите кадри...

Напасване не означава само изборът на подходяща Техника и

Проекти, но също така и изготвяне на подходящи за местните

условия Управленски (мениджърски) стратегии и тяхното

Прилагане, за да могат добрите проекти да се случват...

1.2. ВЪВЕДЕНИЕ:
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Строителните и хидравлични грешки се разпознават лесно и подлежат на

отстраняване съгласно гаранциите по договорите за изпълнение.

По-сложен е въпросът с проектантските грешки и неудачи от некомпетентна

експлоатация.

Определящи в процеса на проектиране се явяват няколко критични

условия:

• срокове и цени за изпълнение на възложените работи;

• добра комуникация между всички страни, участници в

инвестиционния процес на всички нива;

• възлагане, подготовка и провеждане на тръжните процедури;

• избор на проектант с доказан професионален опит (с изградени

работещи по негови проекти ПСОВ и доказани резултати);

• избор на оптимална технологична пречиствателна схема и проект,

съобразен с местните климатични условия и сезони и конкретната

отпадъчна вода;

• наличие на представителни изходни данни и необходимост от мерене на

място, при липса на такива

• безупречно изпълнение на строителството;

• компетентна експлоатация.

1.3. ВЪВЕДЕНИЕ:
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2.1. ЦЕЛИ:

I. ПОДГОТОВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

II. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
Тръжни документи

Концепция/ техн. схема

Проектиране (ППП и ИП)

Сметна документация          

III.   СТРОИТЕЛСТВО “ДО КЛЮЧ”
(ПРОЕКТИРАНЕ /РП/ + ИЗГРАЖДАНЕ)

ОФЕРИРАНЕ

ОБОРУДВАНЕ

СМР

ТРАНСФЕР

IV. ЕКСПЛОАТАЦИЯ (Управление)
Контрол на процесите

Поддръжка

Логистика

Последваща оптимизация и контрол           
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2.2. ЦЕЛИ – III. СТРОИТЕЛСТВО “ДО КЛЮЧ” (ПРОЕКТИРАНЕ /РП/ + ИЗГРАЖДАНЕ):

ОФЕРИРАНЕ
Тръжни документи

Концепция/ техн. схема

Проектиране

Сметна документация          

IV. ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ОБОРУДВАНЕ
Работно проектиране

Производство

Подизпълнители

Закупуване

Контрол на 

качеството

Транспорт

СМР
Строителни работи

Инсталиране/ монтаж

Настройки

ТРАНСФЕР
Обучение на персонала

Пуск, наладка и 

въвеждане в експлоатация
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Персонални проблеми:

- липса на квалифицирани кадри

- липса на време за повишаване на квалификацията

- липса на литература на бълг. език, спец. курсове

- липса на мотивация

Административни проблеми:

- административен капацитет

- нормативна база и 

законодателство

- контрол и отчетност

- проблемни тръжни документи

Технически проблеми:

- непълни изходни данни

- липса на “scale-up” лаб. изследвания

- липса на практически опит

Финансови 

проблеми

Наука 

- практика

Образование

3. ПРОБЛЕМИ:

 

ДЕЛФИН      

Проект Екотехника ООД 



Фази на проектиране

Прединвестиционни

проучвания

Идеен проект

Технически проект

Работен проект

Предаване на търга

за строителство

Строително-монтажни работи

Експлоатация
Влияние на

проектирането

Високо

Средно

Ниско

Продължителност на проекта
Предаване на проекта

Оптимизиране

Планиране

ПП

Технико-икономически мениджмънт Оптимизиране по време на

експлоатацията

Въвеждане в експлоатация

и оптимизиране

Влияние на проектната фаза

Влияние на възможните

алтернативни изпълнители

Изместване

вследствие

изменения

1/4 1/2 3/4

3.1. ПРОБЛЕМИ:
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3.2. ПРОБЛЕМИ при проектирането на ПСОВ:

Често резултатите от новопостроени или разширени пречиствателни

станции за отпадъчни води, с повишени изисквания за ”чувствителни зони”

са незадоволителни.

Трудностите обикновено се състоят в непостигане на параметрите за

заустване на пречистените отпадъчни води в приемниците, поставени чрез

изискванията в разрешителните за заустване. Това може да се смята за

глобален проблем. Като основни причини за това могат да се считат:

• Изходните данни за проектиране са специфични за всяка една ПСОВ и при

високи изисквания, каквито са за „чувствителни зони” практически

непреносими за друг случай, освен ако не са спазени законите на подобието.

Разпространените понастоящем оразмерителни методи почиват на полу-

емпирични и често субективни методи, поради субективното приемане на

изходните оразмерителни параметри от таблици или използването на чужд

опит, отразен в техническата литература.
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3.3. ПРОБЛЕМИ при проектирането на ПСОВ:

• Познатата голяма зависимост на бавно размножаващите се нитрификанти

(като автотрофи) от температурата на средата, нитрификанти, факултативни

хетеротрофи – денитрификанти и др. нови микроорганизми.

•В досега прилаганото проектиране обикновено се изхожда от максимално

необходимия обем на биобасейна през студените зимни месеци (t < 10-12°C),

който е изграден от няколко технологични еднотипни линии (секции), като

през лятото (размерите на обема при 20-25°С са до два пъти по-малки) се

препоръчва отделянето на излишни обемни части, т.е. спирането на част от

технологичните линии от експлоатацията.

Това е свързано с неоправдано високи инвестиционни разходи и оборудване,

което е желателно да се избягва.

• Недостатъчното разбъркване на биобасейните поради неподходяща

комбинация между геометричната им форма и избраните устройства за

разбъркване (поради недостатъчната специфична Енергия, за която се

оразмеряват устройствата за разбъркване,

kWh/m3 обем на съоръжението).  

ДЕЛФИН      

Проект Екотехника ООД 



3.4. ПРОБЛЕМИ при проектирането на ПСОВ:

• Използването на математични модели за оразмеряване на ПСОВ е много

удобно и широко навлязло в ежедневната практика на ВиК инженерите.

Поради липса на възможност, време и средства, препоръчаните за тези

случаи измервания на място за верификация (доказване) и калибриране на

модела, нормално се пренебрегват, което води до сериозна несигурност в

крайните резултати (обеми на съоръженията), произтичаща от неточности в

използваните изходни данни. За проверка на достоверността на един

математичен модел за оразмеряване служат единствено получените резултати

след реализирането на обекта, когато вече е твърде късно.

Към момента, изборът на променливи (залагани в оразмерителните модели),

респективно полученият резултат е субективен, поради приеманията,

избрани от много възможности. Задачите, решени по този начин дават повече

от един верен отговор, което е математически некоректна задача.
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3.5. ПРОБЛЕМИ при строителството:

Анализ на допусканите грешки в строителството
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30%
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Колко ни струват грешките по време на строителството

други

липса на 

качество

грешки в планирането

неизпълнени
некачествени материали

неверни данни

3.6. ПРОБЛЕМИ при строителството:
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Инвестиционни 

разходи 

62%

Разходи за 

електроенергия

15%

Разходи за 

персонала

15%

Поддръжка,

ремонт, 

реагенти

7%

Формиране цената на m3 пречистена отпадъчна вода

3.7. ПРОБЛЕМИ при експлоатацията:



3.8. Възможни РЕШЕНИЯ за ефективно изпълнение:

Изготвяне на АДАПТИРАНИ УПРАВЛЕНСКИ И

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СТРАТЕГИИ (Мениджмънт на проекта до

реализацията му и последващата експлоатация и поддръжка)

Прилагане на изготвените СТРАТЕГИИ чрез:

• Поставяне на реалистични цели и срокове за изпълнението им;

• Изготвяне на реални бюджети, съответстващи на обема на

възложените работи;

• Изготвяне на прости, ясни и еднозначни инструкции,

ръководства и указания;

• Добра комуникация между всички участници в инвестиционния процес;

• Изготвяне на концепция / технологична схема на ПСОВ, съобразена с

конкретните местни условия и конкретните изходни данни (измервания на

място и предвиждане на време и средства за тях);

• Създаване възможности за рутина при изпълнение на

задълженията, особено по време на експлоатацията;

• Засилен контрол и отчетност  
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3.9. Възможни РЕШЕНИЯ за ефективно изпълнение:

Съобразяване с човешкият аспект на Управлението и Експлоатацията

ПЕРСОНАЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

АКУРАТНОСТ НАДЕЖНОСТ

ОТГОВОРНОСТ

Отделяне на средства и време за допълнителна 

квалификация и обучение на персонала!  
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3.10. Възможни РЕШЕНИЯ за ефективно изпълнение:

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

СЪЗДАВАНЕ ИНТЕРЕС КЪМ РАБОТАТА, СЪБУЖДАНЕ ИНТЕРЕС 

КЪМ КОНКРЕТНИТЕ ЗАДАЧИ!

НАКАЗАННАГРАДЕН

Възложителят/ този който изплаща заплатите ТРЯБВА ДА ИМА 

ИНТЕРЕС КЪМ РАБОТАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ И ДА ГО 

ПОКАЗВА!
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4.1. ПРОБЛЕМИ при участие в процедури по ЗОП:

• Залагане на нереални критерии и/или критерии с определена насоченост в

тръжните документи, респективно изместване същността на поръчката;

• Определяне на нереални „прогнозни/ бюджетни цени” без отчитане на

обема на реалната работа и без последващ контрол; фрапиращи

разминавания между възлагани поръчки за висока цена при малък обем

работа, в сравнение с по-ниска цена за по-голям обем работа;

• Участие в търгове с необичайно ниски “дъмпингови” цени за проектиране,

в нарушение на Методика за минимални цени в инвестиционното

проектиране, съгласно действащото законодателство – Законът за камарите

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

Вследствие създаване на възможности за “лоши практики”, като копрупция

и силно влошено качество на проектите, с последици както в последващото

строителство, така и в експлоатацията, респективно себестойността на

кубичен метър пречистена вода;  
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4.2. ПРОБЛЕМИ при участие в процедури по ЗОП:

• Субективност на методиките за оценка – например за “стратегия и

методология” - тежестта на оценката по този показател при различните

процедури варира от 50 до 70% - нови възможности за създаване на “лоши

практики”;

• Нереални срокове за изпълнение на възложените работи – резултат:

некачествени проекти и некачествени тръжни документи; сроковете за

провеждане на процедурите, проверки и съгласуване на проектите често

надхвърлят сроковете за изпълнение на реалната работа...;

• Начин на плащане – пример: в много процедури се залага 5% аванс, при

предварително внесена 3% гаранция за добро изпълнение. Разплащане - 45

дни след одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж, т.е.

кредитиране на целия проект... Въпросът е кой може да си го позволи?
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4.3. ПРОБЛЕМИ при участие в процедури по ЗОП:

• Липса на обратната информация от всяка проведена процедура и изпълнен

обект, за да се види крайния резултат;

• Липса на регистър/ статистика на некоректните фирми и липса на

застрахователен рейтинг професионална отговорност;

• Липса на капацитет в общините за провеждане на реални експертни

съвети; Липса на квалифицирани кадри;

• Размиване на отговорността между участващите в този процес институции

– Общини, МОСВ, МРРБ, АОП ...;

• Недостатъци в нормативната база и най-вече в ЗОП и Закона за КИИП,

като:

- Липса на ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите, на

страните, участващи в инвестиционния процес и създаване на възможности

за възникване на конфликт на интереси в различните му фази (например

участие на едни и същи проектанти във всички фази);

- Липса на работеща защита срещу дъмпинговите цени и др.
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4.4. Възможни РЕШЕНИЯ при участие в процедури по ЗОП:

• Уеднаквяване максимално критериите за провеждане на процедури по

ЗОП, както и критериите на методиките за оценка.

1. Изясняване на критериите за обхвата на отделните фази, съгласно

изискванията на МОСВ и действащото законодателство;

2. Изясняване на залаганите критерии за стаж и опит на персонала и

съдържанието на изискваните референци;

3. Изясняване на критериите на АОП при проверка на тръжните

документи при намаляване и/или завишаване на изискванията, с цел да

не бъдат ограничаващи...

4. Залагане на реални срокове, коректни бюджетни цени, начин на

плащане от консултантите...

Да отпадне или се намали до минимум тежестта на субективните

критерии...

Да се наблегне на по-дългият реален професионален опит на фирмите и

проектантите, както и на референциите, с отчитане на резултатите от

изградените обекти.  
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4.5. Възможни РЕШЕНИЯ при участие в процедури по ЗОП:

•Да се предложат критерии за избор на специалистите, участници в

оценителните комисии (като специалности, квалификация, отговорности

и др.), както и система за наказание и поощрение, с ясни критерии и

отчетност.

• Да се предложат критерии за избор на специалистите, участници в

експертните съвети (като специалности, квалификация, отговорности и

др.), както и система за наказание и поощрение.

•Да се предприемат образователни стъпки за допълнителна

квалификация и обучение на специалистите, участници в процеса;

обмяна на опит за прилагане на “добри практики” между Общините,

проектантите и др. на съответните нива.

• Да се предприемат спешни законови промени срещу дъмпинга и

«лошите практики» чрез актуализиране на ЗОП и останалите закони в

областта.  
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
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Въпрос: Кой носи отговорността за избора на неудачна фирма за

изпълнител, неудачен избор на консултантска или проектантска фирма,

неспазване на нормите, изискани в разрешителните за заустване, оскъпяване

на строежа и експлоатацията и неоправданото повишаване себестойността на

пречистената вода за населението? – Бенефициента....

Кой ще заплаща допуснатите грешки? – ние – населението...

Научените уроци досега – база за по-ефективна работа през следващия

програмен период

• Създаване на регистър/ статистика на некоректните фирми и

застрахователен рейтинг професионална отговорност;

• След построяване на нови ПСОВ трябва да се изследват параметрите,

използвани за оразмеряване на ПСОВ и получените резултати, с цел

получаване на информация от голямо значение при бъдещо проектиране

и изграждане на ПСОВ.



УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА БИЗНЕС ПРОЕКТИ
инж. Кр.Кузманова

За контакти:

www.delphineco.com

БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 

ПРОБЛЕМИ ПРИ УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ 

И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ

05 – 06 Април’ 2012
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