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Въведение 

 

Настоящият окончателен доклад е изготвен в рамките на обществена поръчка с 

предмет: „Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за 

управление на риска от наводнения”. Възложител на поръчката с договор 

256/10.03.2014 г. е Басейнова дирекция за „Черноморски район“, гр. Варна, а 

изпълнител е ДЗЗД „УРН“, което се състои от Кооперация „София консултинг груп“ и 

Клуб „Икономика 2000“ от гр. София. Срокът на изпълнение на поръчката е 7 

календарни месеца. 

В него съгласно Техническата спецификация е направено обобщение за извършените 

дейности. 

 

 

∞∞∞ 

 

Екипът на ДЗЗД „УРН“ трябваше за кратки срокове да се справи с едно много сериозно 

предизвикателство, което произтичаше от предмета на поръчката. Това не би било 

възможно, ако не съществуваше постоянната и конструктнивна подкрепа от страна на 

Възложителя в лицето на Басейнова дирекция за „Черноморски район“, гр. Варна. 

Безценна подкрепа за изпълнение на поръчката оказаха експертите от МОСВ и 

останалите басейнови дирекции, които са ангажирани професионални с 

проблематиката на наводненията. Към всички тях изказваме своята искрена 

благодарност. 
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1. Обобщение на извършените дейности 

 

По време на изпълнение на обществената поръчка ДЗЗД „УРН“ стриктно се придържа 

към техническата спецификация, представената и приета за изпълнение техническа 

оферта, както и договора с БДЧР. По този начин при изпълнение на поръчката бяха 

осъществени следните пет дейности и съответни поддейности: 

 Дейност 1. Предварителни проучвания, създаване и анализ на бази данни в т.ч.: 

o Подготовка на концепция за съставяне на „Проект на Национален каталог 
от мерки и национални приоритети за управление на риска от 
наводнения” 

o Разработване на доклад за европейските и българските практики по 
прилагане на мерки за намаляване на риска от наводнения 

o Извършване на анализ на всички възможни действия и мерки 
o Анализ и оценка на наличната информация за планиране и изпълнение 

на мерките. 

 Дейност 2. Разработване на проект на Национален каталог от мерки в т.ч.: 

o Набиране на стандартизирана информация за всяка мярка 
o Категоризиране и систематизиране на всички мерки. 

 Дейност 3. Разработване на Национални приоритети за УРН 

o Разработване на списък с действия за намаляване на риска 
o Оценка на приоритетността на мерките то списъка 
o Класификация на приоритетите 
o Разработване на концепция за „Национално приемливо ниво на защита“ 
o Анализ на взаимовръзките между проектите на националния каталог и 

националните приоритети. 

 Дейност 4. Разработване на проект на Национален каталог от мерки и 
Национални приоритети за УРН в т.ч.: 

o Създаване на единен документ: Национален каталог от мерки и 
Национални приоритети за УРН 

o Разработване на указания и пример за прилагане на каталога. 

 Дейност 5. Докладване за отчитане дейността на Консултанта, в т.ч.: 
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o Встъпителен доклад 
o Първи междинен доклад 
o Втори междинен доклад 
o Окончателен доклад. 

 
Изпълнението на дейностите се извърши според предвидено на четири етапа: 

 Първи етап „Предварителни проучвания, анализ на наличната информация и 
инвентаризация на възможните мерки” 

 Втори етап „Проект на Национален каталог от мерки” 

 Трети етап „Проект на Национални приоритети за управлението на риска от 
наводнения” 

 Четвърти етап „Проект на Национален каталог от мерки и Национални 
приоритети за управлението на риска от наводнения”. 

Извън Техническата спесификация и без ангажиране на допълнителни финансови 

ресурси беше изпълнена следната допълнителна дейност: 

 Разработване на специализиран софтуер за селектиране на мерки по 
предварително зададени показатели 

 Разработване на пример за прилагане на мерки от националния каталог към 

РЗПРН с код BG2_APSFR_BS_07 в Черноморския басейнов район за управление 

на водите. 

 

2. Методология на изпълнението 

 

За успешно изпълнение на поръчката беше предложена и последователно приложена 
подходяща методология, като и добра вътрешна организация, и системен подход за 
реализиране на проектните дейности. 

Основният подход на ДЗЗД „УРН“ бе да следва и изпълни всички изисквания на 
Възложителя, описани в Техническата спецификация от документацията за участие в 
откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, както и да се 
позове на натрупания опит и знания от изпълнението на подобни проекти. 

Ние смятаме, че представеното от нас ясно и точно специфициране на дейностите, 
необходими за постигане на целите и задачите на настоящата обществена поръчка, ще 
покаже нашето разбиране за пътя за успешното и навременно изпълнение на 
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изведените дейности и успешно постигане на очакваните резултати. 

Ние предлагаме методология, която категорично ще гарантира ефикасното и 
ефективно управление на процесите в рамките на обществената поръчка. 
Изпълнението на предвидените дейности се базира на мултидисциплинарен подход, 
включващ широк набор от конкретни методи и инструменти. Техният избор е 
съобразен с естеството на проблемите, които се решават, както и със спецификата на 
поставените цели, на търсените резултати и на планираните дейности. Взети са 
предвид също капацитета на екипа по проекта и особеностите на действащото 
законодателство. 

 

3. Екип на поръчката 

 

Екипът за изпълнение на дейностите на поръчката включваше всички предвидени в 
офертата и отговарящи на изискванията на техническата спесификация експерти. В 
допълнение към тях бяха привлечени и използвани и други експерти. Представянето на 
основния състава на екипа от ключови експерти на Обединението е направено на 
Фигура 1. 

В допълнение бяха привлечени към основния екип и други експерти, които 
допринесоха за успешното изпълнение на всички дейности на поръчката: 

 Николай Куюмджиев – координатор на проекта 

 Димитър Иванов – софтуерен специалист 

 Теменужка Шопова – счетоводител на проекта. 

 Константин Константинов – логистика, подготовка и поддържане на бази данни 

 Вероника Шопова – редакция и техническа подготовка на доклади 

 Дариуш Домански – подготовка на доклади за проучване на чуждестранен опит 

 Аврора Керемидчиева – подготовка на доклади за проучване на чуждестранен 
опит. 
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Фигура 1: Състав на основния екип на Обединението 

 

 

4. График на изпълнението 

 

Договорът за изпълнение на поръчката бе подписан на 10 март 2014 г., като 

максималната му продължителност бе определена на 7 месеца. Изпълнителят създаде 

подходяща организация за навременно приключване на всички етапи и дейности на 

Ръководител на проекта 

(КЕ-1) 

Спартак Керемидчиев 

Експерт Хидротехническо 

строителство (КЕ-2) 

Николай Лисев 

Експерт Хидроинженер 

(КЕ-3) 

Красимир Маринов 

Експерт Архитект (КЕ-4) 

Стоян Цветков 

Експерт Икономист (КЕ-5) 

Яна Кирилова 

 

Експерт Еколог (КЕ-6) 

Лъчезар Пехливанов 

Експерт Биолог / Еколог 

(КЕ-7) 

Йордан Узунов 

Координатор 

Николай Куюмджиев 
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поръчката, като стриктно спази предвидените вътрешни срокове. При това трябва да се 

отчита, че бяха извършени допълнителни дейности, които не бяха предвидени в 

Техническата спесификация. 

Конкретната продължителности и разположение на изпълнението на основните 

дейности на поръчката са представени на графика 1. 

Графика 1: Спазени срокове при изпълнение на дейностите на поръчката 

 

 

 

Дейности МЕСЕЦИ

1 2 3 4 5 6 7

Дейност 1. Предварителни 

проучвания, създаване и анализ 

на бази данни

Дейност 2. Разработване на 

проект на Национален каталог от 

мерки

Дейност 3. Разработване на 

Национални приоритети за УРН

Дейност 4. Разработване на 

проект на Национален каталог от 

мерки и Национални приоритети 

за УРН

Дейност 5. Докладване за 

отчитане дейността на 

Консултанта, в т.ч.:

Встъпителен доклад

Първи междинен доклад

Втори междинен доклад

Окончателен доклад


