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В изминалия период се положиха много усилия и се проведоха редица стъпки в

правилната посока за постигане на напредък в състоянието на водния сектор, но

очерталото се забавяне, което би могло да доведе до пропускане на усвояването на

голяма част от инвестиционните средства от Европейската Общност (ЕО) за втория

програмен период би могло да бъде голяма щета за България.

Питаме се отново - ще успеем ли да усвоим отпусканите от европейските

фондове средства?

Прехвърлянето на отговорности, типично за местните условия продължава, но това

ли е решението?

Например, приемаме, че е “добра практика” проектите и тяхното управление да се

“напасват” според нуждите на местните условия...

Резултатът е че те са се “напаснали перфектно”, за да могат да оцеляват, но това

ли искаме...?
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Думата „инженер“ произлиза от латинските корени "ingeniare

(„измислям, изобретявам“) и „ingenium“ – („интелигентност, умение“).

ИНЖЕНЕР /по определение/ ИНЖЕНЕР /В РБългария/

Съществително [инженѐр] Съществително [инженѐр]

Лице, занимаващо се професионално с 

инженерни науки, прилагайки знания в 

сферата на науката и математиката и 

демонстрирайки изобретателност с цел 

решаване на технически проблеми. 

Лице, което извършва прецизна работа,

базирана на неточни данни, които се

предоставят на ваше разположение от

хора със спорни познания.

Виж също:

Магьосник, вълшебник

РОЛЯТА НА ПРОЕКТАНТИТЕ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДХОДНИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ПЕРИОДИ 

НА ОПОС И ПРСР

1. ОСНОВИ

Проектът е начинание, което изисква нов тип организация на съществуващите

човешки, материални и финансови ресурси за постигането на предварително

зададени и уникални по своята спецификация задачи в рамките на ограничен

бюджет и срок.



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
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3. ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Определящи за процеса на проектиране и качеството на изготвяните проекти

продължават да се явяват няколко критични условия:

1. Възлагане, подготовка и провеждане на тръжните процедури

1.1. Изготвяне на ясно техническо задание с точно разписване на необходимите

дейности, очаквани резултати от тях и изисквания към изпълнението им, т.е.

точно описание на обхвата на работа, с вкл. необходимите изходни данни за

оферирането му! (често липса на инженери в подготовката на търговете за

техническа помощ, както и липса на бюджет за изготвяне на технически

спецификации за следващата фаза).

Редовно пропускане на залагане на задължителното калибриране и

верифициране на място на резултатите от прилаганите модели;

1.2. Определяне на реални срокове за изпълнение;

1.3. Определяне на реален бюджет и начинът на плащане;

1.3. Избор на методика за оценка;



1.4. Ясно дефиниране на изискванията и референциите към фирмите и проектантите

- избор на фирма и проектанти с доказан професионален опит (с изградени

работещи по техни проекти ПСОВ/ПСПВ и доказани резултати);

Чуждестранни инженерни бюра, получаващи договори, често са непознати или с

променени собственици, с непроверен финансов капацитет, сътрудници и непознати

резултати от обявените референции. Нямат опит в България или участват в

консорциуми с определена роля, въпреки че не са специализирани в тази област.

1.5. Избор на подходящ екип – компетентна оценителна комисия и неомаловажаване

на необходимите за това познания;

Въпрос:

Кой е отговорен впоследствие за избора на неудачна фирма за изпълнител,

неудачно проектантско бюро за технологичната схема, неработещи станции,

неспазване на нормите, изискани в разрешителните за заустване, оскъпяване

на строежа и експлоатацията и неоправданото повишаване себестойността

на пречистената вода за населението...  
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2. Проблеми по време на самото проектиране и междинно и крайно оценяване на

проектите

2.1. Наличие на представителни изходни данни и необходимост от мерене на място, при

липса на такива, както и описание на изискванията по измервателната кампания

Осигуряване на средства и време за набавяне на необходимите конкретни данни (водни

количества, замърсеност, особености през годината, влияние на индустрията и др.) за

изготвяне на пречиствателната схема още във фазата на предпроектните проучвания са

задължение на инвеститора (общините и/или отговорните министерства), като тези

данни при спорове за гаранции от неудачни изпълнения служат за доказателство.

Пропуск в България е, че институциите/общините, т.е. Възложителите, поради липса на

средства и/или капацитет не отделят нужното внимание на този важен въпрос.

2.2. Нормативна уредба

- Противоречия, чести промени

- Липса на реални норми за проектиране/оразмеряване (за пречистване на води)

- липса на контрол по прилагането й (примери: чувствителни зони, заустване на

промишлени отпадъчни води, децентрално пречистване, окончателно изнасяне на

утайките, мерки за посрещане на глобалните климатични проблеми и др.)

3. ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА



3. ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 

ДЕЛФИН      

Проект Екотехника ООД 

Качествена оценка

на риска
Количествена оценка

на риска

Вероятностна оценка

на риска

Решенията са на базата 

на:

Стойности, приети на 

база на съществуващия 

опит на проектанта;

Техническите му 

познания;

интуиция.

Това означава: 

оценката на риска е 

субективна и неточна, 

тъй като се базира на 

личния опит, т.е. тя се 

приема като „здрав 

човешки разум”.

Решенията са на базата на:

Аналитични модели;

Дефинирани параметри;

Сравнение с гранични 

стойности.

Това означава: 

оценката на риска е 

точна, но оспорима, тъй 

като изходните 

стойности (данни) често 

не са общопризнати или 

не могат да бъдат 

конкретно дефинирани.

Решенията са на базата 

на:

Стохастични модели;

Осреднени стойности;

Разпределителна 

функция на резултатите.

Това означава: 

оценката на риска е 

близко до реалността, 

но се изисква 

набирането на голяма 

база данни и 

математически 

комплекс.
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2.3. Невъзможност за открито поставяне на проблемите и предприемане на реални

стъпки за тяхното отстраняване, а не само “замитането им”, за да не се изгуби

финансиране...

2.4. Честите Откази от Министерства/институции за писмен отговор на поставяните

въпроси;

2.5. Нереални срокове и цени за изпълнение на проектите и постоянно забавяне на

плащания и/или неизплащане на задължения към под-изпълнители;

2.6. Омаломажаване на необходимата компетентност (знания и практика) на

членовете на експертните съвети;

2.7. Липсата на ограничения (реален срок за отговор) от контролиращите

Министерства, вследствие неимоверно удължаване на сроковете на самите

проекти;

2.8. Липса на регистър/ статистика на некоректните фирми/ проектанти;

2.9. Необходимост от междинен и краен качествен контрол на проектите;

2.10. Други

3. ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
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3. Проблеми по време на СМР и експлоатация

3.1. Добра комуникация между всички страни, участници в инвестиционния процес на

всички нива и ясно разпределение на права, отговорности и задължения;

3.2. Безупречно изпълнение на строителството и реален контрол от Стр. Надзор;

3.3. Компетентна експлоатация.

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.

Необходимо е въвеждането на реален мониторинг и натрупване на статистическа

база данни за съществуващите ПСОВ, но не само за параметрите на вход/ изход

ПСОВ, но и на основните междинни потоци, за да може те самите да се

оптимизират и да има възможност за разграничаване на възникналите проблеми.

Оптимизацията на ПСОВ и тяхната енергийна ефективност трябва да се превърне

в работна философия за ВиК-дружествата/ Общините, която се защитава от 

ръководството, с подкрепата на персонала на всички нива и има общата цел за 

непрекъснато усъвършенстване. 

3. ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА



4. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Предупреждение:

Ако не се помисли да се укрепят малките и средни проектантски организации,

каквито са типични за България, то те ще изчезнат за сметка на големите фирми.

Това е лоша перспектива за инженерите в България.

Компетентността на една фирма и качеството на нейните продукти не се определя от

големината й, а от компетентността на индивидуалните сътрудници, назначени в нея.

Крайно време е да се помисли за въвеждане на система за мотивация както на

коректните фирми, така и за персонала на различните администрации и

експлоатационни дружества и съответно наказания за некоректните такива.

Необходимо е да се обърне внимание на необходимостта от повишаване на

общото ниво на техническа култура на всички страни, включени в инвестиционния

процес, с цел изравняване на представите и вземане на правилни решения, за да

може да се постигнат исканите устойчиви резултати.

Ако искаме нещата да се променят и да имаме успех трябва да обединим усилията

си и да се подкрепяме – ние сме едно общество и растем или се проваляме заедно...

Изборът за нашето бъдеще е в нас самите!  
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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