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І. Предмет и обхват на изпълнение на поръчката: 

Предмет на настоящата поръчка е разработване на Методика за анализ на 
разходите и ползите за целите на оценка мерките на национално ниво в Плановете 
за управление на риска от наводнения /ПУРН/, съгласно изискванията на чл. 187, ал. 
2, т. 5 от Закона за водите. 

В териториално отношение предметът на поръчката обхваща територията на 
Република България - четирите района на басейново управление на водите.  

Методиката, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се използва от 
четирите басейнови дирекции за управление на водите при изготвяне и оценка на 
Програмите от мерки, като елемент на Плановете за управление на риска от 
наводнения, като разработването й следва да бъде обвързано с дейността по 
изготвяне на „Национален каталог от мерки и национални приоритети за управление 
на риска от наводнения”. 

  Възложител на обществената поръчка е Басейнова дирекция 
Западнобеломорски район – Благоевград.  
            

Цялата документация по изпълнението на поръчката следва да бъде 
предоставена на адрес:  

гр. Благоевград - 2700, п.к. 441 
ул. “Св. Димитър Солунски “ № 66 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.   

 
ІІ. Съществуваща ситуация към момента: 
За изготвяне на ПУРН е разработен Проект DIR-51211229-1-171 „Разработване 

на планове за управление на риска от наводнения”. Проектът се финансира по 
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна 
среда 2007 - 2013г.". Басейнова дирекция за управление на водите в 
Западнобеломорски район е бенефициент по проекта съгласно Заповед № РД-ОП-
53/29.09.2012г. на Министъра на околната среда и водите. 

Общата цел на проекта е принос за правилното и навременно прилагане на 
законодателството на Европейския съюз (ЕС) в областта на околната среда и в 
частност успешно и в срок разработване на необходимите документи относно 
оценката и управлението на риска от наводнения, съгласно изискванията на 
Директива 2007/60/ЕО за оценка на риска от наводнения, насочена към намаляване 
на риска от настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната 
среда, стопанската дейност и културното наследство на страната.  

Специфичните цели на проекта са изготвяне на първоначална оценка на риска 
от наводнения, карти на районите в риск и под заплаха и разработване на планове за 
управление на риска от наводнения. Съгласно Закона за водите директорите на 
Басейнови дирекции са компетентните органи за изготвяне на Планове за управление 
на риска от наводнения в срок до 22 декември 2015 година. 

 
ІІІ. Изисквания към Изпълнителя:   
За изпълнението на обществената поръчка Изпълнителят е необходимо да 

осигури екип с необходимия опит в изпълнението на дейности, сходни с предмета на 
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настоящата обществена поръчка. 

Сходен предмет: Проекти в областта на околната среда, свързани с изготвяне на 
стратегии и/или планове за действие и/или инвестиционни проекти, в които е 
извършван финансов и/или икономически анализ за избор на мерки, включени в 
съответните документи.  

 

Екипът на Изпълнителя трябва да включва следните ключови експерти: 
1. Ръководител на екип; 
2. Експерт по води; 
3. Експерт икономист; 
4. Eксперт еколог/биолог. 
 
Всички ключови експерти в екипа на Изпълнителя следва да познават отлично 

европейското и национално законодателство в областта на водите и преди всичко: 
Директива 2007/60/ЕО за оценка на риска от наводнения; Методика за оценка на 
заплахата и риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС - 
резултат от изпълнение на договор № Д-30-62/ 18.04.2012 г. между Министерство на 
околната среда и водите (МОСВ) и Национален институт по метеорология и 
хидрология (НИМХ); Ръководството на Европейската комисия (ЕК) за анализ на 
инвестиционни проекти по разходи и ползи, юли 2008 г.; Закон за водите;  Закон за 
защита при бедствия; Закон за устройство на територията и други свързани с тях 
нормативни и поднормативни актове. 

 
Специфични изисквания за ключовите експерти: 

1. Ръководител:  

� Образование – висше икономическо образование, образователно-
квалификационна степен магистър;   

� Общ професионален опит – минимум 5 години; 

� Участие в минимум два договора за услуги, сходни с предмета на 
настоящата поръчка на длъжност ръководител или ключов експерт.   

2. Експерт по водите: 

� Образование – висше техническо, образователно-квалификационна степен 
магистър по  хидротехническо строителство, ВиК или хидрология; 

� Общ професионален опит – минимум 3 години; 

� Участие в минимум един договор, в който е извършвал дейности, сходни с 
предмета на настоящата обществена поръчка.  

3. Експерт икономист: 

� Образование – висше икономическо образование, с образователно-
квалификационна степен магистър; 

� Общ професионален опит – минимум 3 години; 

� Участие в минимум един договор, в който е извършвал дейности, сходни с 
предмета на настоящата обществена поръчка. 

4. Експерт еколог/биолог: 
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� Образование – висше, в областта на екологията или биологията, с 
образователно-квалификационна степен магистър; 

� Общ професионален опит – минимум 3 години; 

� Участие в минимум един договор, в който е извършвал дейности, сходни с 
предмета на настоящата обществена поръчка. 

Дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка:  
Дейности в областта на околната среда, свързани с изготвяне на стратегии 

и/или планове за действие и/или инвестиционни проекти, в които е извършван финансов 
и/или икономически анализ за избор на мерки, включени в съответните документи.  

 

Предложените ключови експерти и техните автобиографии следва да отговарят 
на посочените в настоящото Техническо задание задължителни изисквания за 
съответната позиция.  

Не е възможно едно и също лице да заема едновременно две експертни 
позиции. 

Документи за доказване на образование, квалификация и опит: 
� За доказване на образователно-квалификационна степен се представя 

заверено от участника копие на диплома или удостоверение. 
� За доказване на общ професионален опит по специалността се представя 

професионална автобиография по Образец №9, както и документи 
(референции, копие на трудова книжка, длъжностна характеристика или други 
сходни документи), удостоверяващи съответния общ професионален опит. 

� За доказване на специализиран опит се представят документи, 
удостоверяващи извършването на такъв тип дейности (референции от 
работодатели и/или възложители или други сходни документи, доказващи 
участието на експерта). 

Разпределението на задълженията и отговорностите между експертите се 
описва в Техническото предложение. 

В процеса на изпълнение на договора горепосочените ключови експерти могат 
да бъдат сменявани само при наличието на следните непреодолими доказуеми 
обстоятелства: смърт, загуба на трудоспособност /частична или пълна/, загуба на 
правоспособност и други независещи от Изпълнителя обстоятелства.  

В тези случаи замяната на ключов експерт се извършва с едноседмично 
писмено известие /искане за смяна на ключов експерт/ до Възложителя, като се 
прилагат:  

� описание на причините за смяната на експерт; 

�  документи, доказващи наличието на някои от изброените обстоятелства, и 

�  автобиография на новия експерт, който следва да отговаря на изискванията за 
съответната позиция.  

Искането за смяна се разглежда от Възложителя в едноседмичен срок от 
представянето му, след което се изпраща писмено становище относно 
одобрението/неодобрението на предложената смяна. 
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По преценка на Изпълнителя в екипа за изпълнение на поръчката могат да 
бъдат включени и други /неключови/ експерти съобразно изпълняваните дейности.  

 
ІV. Основания и изисквания при изпълнение на дейностите: 
Разработването на Методиката следва да ползва междинни и/или окончателни 

резултати от разработващия се на национално ниво Каталог от мерки и национални 
приоритети за управление на риска от наводнения, изискванията за който произтичат 
от чл. 7, пар. 3 от ДН, както и б. „А”, т. І, т. 4 от Приложението към Директивата за 
наводненията /ДН/, и чл. 146к, ал. 2, т. 2 от Раздел ІV на Глава Девета „Защита от 
вредното въздействие на водите” към Закона за водите. Управлението на риска от 
наводнения е с фокус върху превенцията, защитата и подготвеността и системите за 
ранно прогнозиране и предупреждение за наводнения. 

Изпълнението на поръчката следва да се базира на резултатите от 
Предварителната оценка на риска от наводнения /ПОРН/ по чл.4 от ДН за четирите 
РБУ, както и определените по чл. 5 от ДН райони със значителен потенциален риск от 
наводнения или райони, с вероятност за значителен потенциален риск от наводнения 
/РЗПРН/.  

Препоръчително е в процеса на работа да се включи преглед на междинни 
резултати /при условие, че такива са налични/ от обществени поръчки за съставяне 
на карти на заплахата и карти на риска от наводнения за четирите РБУ. 

При изпълнение на задачата Изпълнителят може по своя преценка да използва 
информация, с която разполага или до която има достъп, както и информация – 
собственост на Възложителя.  

 
V. Основна цел: 

Основната цел е чрез разработване на Методика за анализ на разходите и 
ползите да се гарантира унифициран подход за оценка целесъобразността на 
мерките в Плановете за управление на риска от наводнения чрез съпоставянето на 
ползите и разходите и да се осигури обективна възможност за вземане на 
информирани решения за тяхното прилагане. 

Като резултат от изпълнението на обществената поръчка да бъдат осигурени:   
-  общ метод за извършване на финансов и икономически анализ като елемент 

на анализа на разходите и ползите;  
- единен подход за оценка на риска и чувствителността на финансовите и 

икономическите показатели при изготвяне на Програма от мерки; 
- унифициран метод за прилагане на допълнителни анализи, в т.ч. анализ на 

ефективността на разходите и мултикритериален анализ, които да допълнят анализа 
разходи - ползи при определени обстоятелства;   

- единна методология за определяне на ефекта от мерките; 
- интегриране на всички методи/подходи в единна методика за анализ на 

разходите и ползите;   
- инструмент за избор на най-ефективната от гледна точка съотношение 

“разходи-ползи” комбинация от мерки; 
 - необходимата база за изготвяне на ефективна Програмата от мерки към 

ПУРН на четирите басейнови дирекции.  
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VІ. Основни дейности и задачи: 
VІ.1. Първи етап: Планиране изпълнението на дейностите по поръчката: 

� описание на планираните дейности, връзките между тях и очаквани резултати;  
� план – график за изпълнение на дейностите; 
� принос и отговорности на ключовите експерти и връзките между тях;  
� описание на подхода, методите и инструментите за изпълнение на дейностите 

по изпълнение на обществената поръчка;  
� анализ на риска и мерки за управление на риска при изпълнение на 

обществената поръчка. 
 

VІ.2. Втори етап: Преглед на съществуващи документи с цел определяне на 
използваните методи за оценка на мерки за управление на риска от наводнения  
        Изпълнителят трябва да разгледа осъществени подобни дейности и практики 
(вкл. на ЕК, държави-членки на ЕС, Световната банка, Обединените нации), както и 
да извърши анализ на приложимостта им в български условия.  На база на този 
анализ следва да се изготвят аргументирани предложения за ползването на 
приложим на национално ниво чуждестранен опит в изготвянето на Методика за 
оценка на мерките, като част от дейностите по изготвянето на ПУРН в България.  

 На този етап Изпълнителят посочва методите на оценка, които ще прилага при 
разработване на Методиката за анализ на разходите и ползите, като трябва да оцени 
приложимостта им за оценка на индивидуалните мерки и на възможните сценарии в 
Плановете за управление на риска от наводнения. Трябва да бъдат определени и 
основните затруднения и проблеми, които е вероятно да бъдат срещнати при 
прилагането на един или друг метод.  

Мерките трябва да бъдат разглеждани задължително в следните аспекти: 
• според елементи на управлението на риска от наводнения – предотвратяване, 

защита, подготвеност, възстановяване, реакция при наводнение и др.; 

• според вида – структурни и неструктурни; 

•  според обхвата – национално, басейново и местно ниво; 

•  според вида на въздействие върху компонентите на риска от наводнения - 
заплаха, експозиция (стойност щети), уязвимост. 

Изпълнението на тези дейности се обобщава в доклад. Структурата на доклада 
следва да съдържа описателна част, аналитична част и да завършва с изводи и 
препоръки.  Докладът  задължително съдържа:  

- описание на задължително използваните методи - анализ на разходите и 
ползите, анализ на ефективността на разходите, мултикритериален анализ, 
и анализ на риска и чувствителността, като е възможно включването на 
допълнителни методи; 

-  предварителните условия за прилагането им, включително – 
информационна обезпеченост, ограничения при използването, 
предварителни допускания; 

- предимства и трудности при прилагане на методите към различните мерки 
за управление на риска от наводнения. 

 
В офертите си участниците в поръчката трябва да предложат структура на 

доклада.  
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VІ.3. Трети етап: Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за 
целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения  

За основа на работата по Трети етап да служи Ръководството на ЕК за анализ 
на инвестиционни проекти по разходи и ползи, юли 2008 г., както и Указанията към 
методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите; Указанията относно 
третирането на приходите по проектите, съфинансирани по ОПОС; Националните 
указания за изготвяне на АНАЛИЗ "РАЗХОДИ-ПОЛЗИ"; Инструкцията във връзка с 
проекти, генериращи приходи и прилагането на чл. 55 от Регламент 1083/2006. В 
Ръководството на ЕК към момента няма обособена част, свързана с риска от 
наводнения.   

Разработената национална Методика за анализ на разходите и ползите ще се 
приложи по отношение на мерките, разработени при изпълнението на обществена 
поръчка с предмет „Разработване на национален каталог от мерки и национални 
приоритети за управление на риска от наводнения”. В тази връзка при изпълнението 
на настоящата обществена поръчка Възложителят се задължава да представи на 
Изпълнителя резултати от цитираната обществена поръчка, в т.ч.: 

- Проект на национален каталог от мерки;  
- Проект на национални приоритети за управление на риска от наводнения. 
 
На база подадената от Възложителя информация, Изпълнителят  трябва  да 

разработи Методика за анализ на разходите и ползите, която да дава възможност за: 
- идентификация на основните категории/групи (човешко здраве, стопанска 

дейност, културно наследство и околна среда), които ще бъдат засегнати от 
мерките/ комбинацията от мерки;   

- установяване на разходите за мерките/комбинацията от мерки  на ниво 
район със значителен потенциален риск от наводнение при  различните 
сценарии с период на повторение 20, 50 години (само за река Марица при 
границата - Марица 01), 100 и 1000 години, сценарии за преливане на 
големи язовири с водни количества с оразмерителна обезпеченост, както и 
сценарии за наводнения, предизвикани от разрушаване на потенциално 
опасни язовирни стени в лошо техническо състояние.   

- установяване ефекта от мерките/комбинацията от мерки  (мултиплициран 
ефект) на ниво район със значителен потенциален риск от наводнение при 
различните сценарии с период на повторение 20, 50 години (само за река 
Марица при границата - Марица 01), 100 и 1000 години, сценарии за 
преливане на големи язовири с водни количества с оразмерителна 
обезпеченост, както и сценарии за наводнения, предизвикани от 
разрушаване на потенциално опасни язовирни стени в лошо техническо 
състояние;  

- избор на методология за оценка на ефекта от мерките/комбинацията от 
мерки;  

- извършване на оценка на разходите и ползите, включваща количествени и 
качествени позиции;  

- оценка и избор на икономически ефективна Програма от мерки. 
 
Разработването на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на 

оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения трябва да включва 
следните под-дейности:  
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VІ.3.1. Изготвяне на метод за финансов анализ като елемент на анализа на 
разходите и ползите за оценка на мерки в плановете за управление на риска от 
наводнения 

Стъпките при разработване на финансовия анализ са разписани в Ръководството на 
ЕК. Разходите (цената) за капиталови и експлоатационни разходи за прилагане на 
мярката ще бъдат определени при разработване на Каталога от мерки в рамките на 
горепосочената обществена поръчка и на тяхна основа ще се изчислят финансовите 
показатели.  

Изпълнителят трябва да разработи подход за стъпките за финансовия анализ, за 
които Ръководството на ЕС дава възможности за избор, а именно избор на период на 
анализ (т.е. максималния брой години, за които се правят прогнози), методи и 
периоди на амортизация, начин на изчисляване на бъдещи приходи, дисконтов 
фактор, използване на постоянни или променливи цени. Той следва да аргументира 
избора си на метод за оценка, както и посочената норма на дисконтиране на 
паричните потоци в българските условия. 

VІ.3.2. Изготвяне на метод за икономически анализ като елемент на анализа на 
разходите и ползите за оценка на мерки в плановете за управление на риска от 
наводнения 

За да се премине от финансовия към икономическия анализ на мерките в плановете 
за управление на риска от наводнения, Изпълнителят трябва да разработи метод за 
прилагане на подходящи конверсионни индекси за всяка от входящите и изходящи 
парични позиции и за включване на икономическите ползи и социалните разходи, при 
следните стъпки:  

- преобразуване на пазарните в счетоводни цени; 

- парично изразяване на непазарни въздействия; 

- отчитане на допълнителни косвени ефекти (ако е приложимо); 

- изчисляване на икономически разходи и ползи;  

- дисконтиране на икономическите разходи и ползи; 

- изчисляване на икономическите показатели за изпълнение. 

Предложеният от изпълнителя метод за икономически анализ трябва да дава 
възможност за извършване остойностяване не само на икономическите ползи, а на 
всички т.нар. „външни ползи” (положителните външни ефекти от въвеждане на 
мярката). При остойностяване на ползите, в случаите, когато те се приравняват на 
избегнати щети от въвеждането на определена мярка, следва да се посочи подход за 
оценка в парично изражение, който да включва оценка не само на материалните, но и 
на нематериалните щети (екологични, социални). Изпълнителят следва да 
аргументира избора си на метод за икономическа оценка, както и посочената норма 
на дисконтиране в българските условия. 

Участниците в обществената поръчка трябва да представят в тяхната техническа 
оферта техники/начини за набиране на информация за остойностяване на 
икономическите ползи и разходи.  

VІ.3.3. Разработване на подход за анализ на риска и чувствителността  
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Изпълнителят трябва да разработи подход за оценка на риска и чувствителността  на 
финансовите и икономическите показатели при изготвянето на Програмата от мерки.  
При разработването му изпълнителят следва да определи за различните 
мерки/типове мерки и комбинации от мерки съответно: входните променливи, 
оказващи най-голямо влияние върху основните резултати, вероятните източници на 
несигурност (критични променливи), степен на въздействие на критичните 
променливи върху основните показатели и др.  

VІ.3.4. Разработване на подход за прилагане на допълнителни анализи, които да 
допълнят анализа разходи - ползи при определени обстоятелства. При изработването 
на подхода трябва изрично да се обосноват причините и предпоставките за 
използване на този подход, свързани с трудности при:  

• оценяване на ефекти, за които е трудно остойностяване в парично изражение; 
• съпоставка на мерки от различно естество и т.н.  

 
Изпълнителят трябва да посочи аргументирано критериите, използвани в 
мултикритериалния анализ, който да допълва анализа разходи-ползи в Методиата. 
Такива могат да бъдат: степен на реализиране на целите при прилагане на 
комбинацията от мерки, степен на ефективност от прилагане на мерките /тук трябва 
да се има в предвид екологичен, социален, икономически ефект, които в комбинация 
да дават различна тежест/, положително или отрицателно въздействие върху 
екологичните цели на РДВ, разходи за реализиране на алтернативите от мерки 
/разходите следва да бъдат съпоставими, като се включат всички директни и 
индиректни разходи/, времева рамка за реализиране на мерките /част от мерките 
може да изискват по-голямо технологично време за да бъдат приложени и съответно 
по-късно да се очаква ефекта от тях/. 
 
 

VІ.3.5. Разработване на подход за оценка и избор на икономически ефективна 
Програма от мерки  

Изпълнителят следва да представи подход за оценка и съпоставка на различните 
сценарии, които могат да бъдат разработвани в Плановете за управление на риска от 
наводнения и подход за избор на най-ефективната комбинация от мерки, предвид 
предложената методология за извършване на анализ на разходите и ползите. 
Отделните сценарии могат да съдържат различен набор от мерки или едни и същи 
мерки, разположени в различен времеви хоризонт. 

 

VІ.4. Четвърти етап: Апробиране на разработената Методика за анализ на 
разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на 
риска от наводнения в четирите района за басейново управление 

Изпълнителят трябва да апробира разработената Методика за анализ на разходите и 
ползите за целите на оценка мерките в плановете за управление на риска от 
наводнения за определените РЗПРН в четирите района за басейново уравление на 
водите, предварително съгласувана с Възложителя и басейновите дирекции. 
Изпълнителят следва да коригира разработената методика съобразно получените 
резултати, при необходимост. 
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VІ.5. Пети етап: Изготвяне на ръководство (наръчник) за прилагане на 
Методиката за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в 
планове за управление на риска от наводнения в четирите района за басейново 
уравление на водите 

На базата на Етапи 2 и 3, Изпълнителят трябва да изготви ръководство 
(наръчник) за прилагане на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на 
оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения и разработените 
подходи към нея. 

В техническото си предложение Участниците в обществената поръчка следва 
да предложат съдържание на ръководството.  

 
VІ.6. Шести етап: Окончателно представяне на всички резултати от 
изпълнението на поръчката, съгласно настоящото техническо задание и 
сключения договор, а именно: 

• Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в 
планове за управление на риска от наводнения в четирите района за басейново 
уравление на водите съгласно чл.187,ал.1,т.5 от ЗВ; 

• Ръководство (наръчник) за прилагане на Методиката за анализ на разходите и 
ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от 
наводнения в четирите района за басейново уравление на водите. 
 
Изпълнителят може да стартира изпълнението на всеки следващ етап от 

дейностите по поръчката преди да е получено одобрение на представения доклад по 
изпълнението на съотетния предходния етап. 

 
VІІ. Форма и представяне на резултатите от изпълнението:  
 
VІІ.1. Първи - встъпителен доклад за изпълнение на дейностите описани в т. VІ.1. 
Първи етап от настоящото Техническо задание; 
 
VІІ.2. Втори доклад за изпълнение на дейностите описани в т. VІ.2. Втори етап от 
настоящото Техническо задание; 
 
VІІ.3. Трети доклад за изпълнение на дейностите описани в т. VІ.3. Трети етап от 
настоящото Техническо задание; 
 
VІІ.4. Четвърти доклад за изпълнение на дейностите описани в т. VІ.4. Четвърти 
етап от настоящото Техническо задание; 
 
VІІ.5. Пети доклад за изпълнение на дейностите описани в т. VІ.5. Пети етап от 
настоящото Техническо задание; 
 
VІІ.6.Финален доклад – следва да съдържа анализ на цялостното изпълнение, 
оценка на точността, окончателно представяне на всички резултати от изпълнението 
на поръчката, съгласно техническото задание и сключения договор.  

При констатиране на несъответствия и непълноти в представените доклади, 
Изпълнителят следва да представи ревизирани версии в срок, указан писмено от 
Възложителя. 
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VІІІ. Изисквания, при изпълнението на основните дейности и задачи: 
При изпълнение на обществената поръчка да се спазват изискванията на: 

� Директива 2007/60/ЕО за оценка и управление на риска от наводнения;  
� Закона за водите - Раздели ІІ, ІІІ и ІV /от чл.146а до 146т/ от Глава Девета 

„Защита от вредното въздействие на водите”;  
� Ръководството на ЕК за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи, 

юли 2008 г.; 
� Указанията към методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите;  
� Указанията относно третирането на приходите по проектите, съфинансирани по 

ОПОС;  
� Националните указания за изготвяне на АНАЛИЗ "РАЗХОДИ-ПОЛЗИ";  
� Инструкцията във връзка с проекти, генериращи приходи и прилагането на чл. 

55 от Регламент 1083/2006, и 
� други свързани с тях нормативни и поднормативни актове. 

 
 
ІХ. Основни резултати и приложимост: 
 

Основен резултат на настоящата поръчка е разработване на Финален Доклад с 
наименование „Методика за анализ на разходите и ползите при оценка на мерките в 
планове за управление на риска от наводнения”.  

Основните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:  

� Доклад за извършения преглед на съществуващи документи за определяне на 
използваните методи за оценка на мерки за управление на риска от 
наводнения;  

� Разработена Методика за анализ на разходи и ползи за целите на оценка 
мерките в планове за управление на риска от наводнения; 

� Доклад за апробирането на разработената Методика за анализ на разходи и 
ползи при оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения в 
четирите РБУ;  

� Ръководство (наръчник) за прилагане на методиката за анализ на разходи и 
ползи за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от 
наводнения и разработените подходи към нея. 

Резултатът /Методиката/ от настоящата обществена поръчка ще се използва от 
четирите басейнови дирекции като единен, унифициран подход при изготвяне и 
оценка на Програмите от мерки, в качеството им на ключов елемент на Плановете за 
управление на риска от наводнения. 
 
 
Х. Изисквания за качество на изпълнение на поръчката, срокове, доклади и 
продукти от изпълнението: 
 
Х.1. Изисквания за качество на изпълнение на поръчката: 

Всеки от Докладите по изпълнение на обществената поръчка се представя на 
български език в 4 /четири/ еднообразни екземпляра, съдържащи един хартиен и 
един електронен носител.  
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Х.2.Срокове: 

Изпълнителят посочва в своето техническо предложение срока за цялостното 
изпълнение на обществената поръчка. Този срок не може да бъде по-дълъг от 120 
/сто и двадесет/ дни след сключване на договора. 

В десет дневен срок от датата на подписване на договора, Изпълнителят 
трябва да организира встъпителна среща с представители на Възложителя. 

Договорът за настоящата обществена поръчка се счита за сключен от датата 
на подписването му и от двете страни - Възложител и Изпълнител.  

  
Х.3.  Доклади и продукти от изпълнението: 

 
№ Доклад Срок Изисквания/съдържание 
1 Първи – 

Встъпителен 
доклад 
 

До 20 дни от 
датата на 
сключване на 
договора 

Първи – Встъпителен доклад представя 
изпълнението на  т.VІ.1. Първи етап от 
настоящото Техническо задание. 

2 Втори 
доклад 

До 45 дни от 
датата на 
сключване на 
договора 

Втори доклад за извършения преглед на 
съществуващи документи с цел определяне на 
използваните методи за оценка на мерки за 
управление на риска от наводнения представя 
изпълнението на т.VІ.2. Втори етап от 
настоящото Техническо задание. 

3 Трети доклад До 80 дни от 
датата на 
сключване на 
договора 

Трети доклад, съдържащ Разработена методика 
за анализ разходи и ползи при оценка на 
мерките в планове за управление на риска от 
наводнения и подходите към нея в изпълнение 
на т.VІ.3. Трети етап от настоящото Техническо 
задание. 

 Четвърти 
доклад 

До 95 дни от 
датата на 
сключване на 
договора 

Четвърти доклад за апробиране на 
разработената национална Методика за анализ 
разходи и ползи за целите на оценка мерките в 
Плановете за управление на риска от 
наводнения в четирите района за басейново 
уравление на водите представя изпълнението на  
т.VІ.4. Четвърти етап от настоящото Техническо 
задание. 

 Пети доклад До 105 дни от 
датата на 
сключване на 
договора 

Ръководство (наръчник) за прилагане на 
Методика за анализ разходи и ползи за целите 
на оценка мерките в Плановете за управление 
на риска от наводнения в четирите района за 
басейново уравление на водите представя 
изпълнението на т.VІ.5. Пети етап от 
настоящото техническо задание. 

4 Шести -
Финален 
доклад 

До 115 дни от 
датата на 
сключване на 
договора 

Финалният доклад представлява 
систематизирано и последователно представяне 
на цялото изпълнение на поръчката в един общ 
доклад като представя изпълнението на т.VІ.6. 
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№ Доклад Срок Изисквания/съдържание 
Шести етап от настоящото техническо задание. 

 

ХІ. Работен език: 

Работният език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език. 
Изпълнителят е длъжен да изготви и представи за своя сметка всички документи на 
български език. В случай, че е необходимо, при комуникацията с Възложителя, 
Изпълнителят ще си осигурява за своя сметка превод от и на всеки друг език на и от 
български език. 

ХІІ. Права на ползване /собственост/ върху данните /в това число и 
първични, междинни и крайни продукти/:  

Всички материали, разработени и събрани в процеса на изпълнение на 
договора, остават собственост на Възложителя. 

 
ХІІІ. Помещения и оборудване: 

Помещенията и оборудването, които Изпълнителят ще използва при 
изпълнение на настоящата поръчка за целия период на договора, се осигуряват от 
Изпълнителя и са за негова сметка.  

В този смисъл Изпълнителят следва да разполага с помещение/помещения за 
работа на експертите по поръчката и необходимото техническо оборудване. 

ХІV. Налична в БД информация и начин на предоставянето и на Изпълнителя:  
  В БД е налична следната информация: 

� ПОРН по чл. 4 от ДН и база данни за докладване в Европейската 
информационна система за води (WISE); 

� Окончателно определени  РЗПРН по чл.5 от ДН; 
�  База данни за докладване в WISE за окончателно  определените РЗПРН; 
� Резултати от обществена поръчка с предмет „Разработване на национален 

каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от 
наводнения“ изпълнявана по проект №DIR-51211229-1-171 „Разработване на 
планове за управление на риска от наводнения”, финансиран от ОП „Околна 
среда 2007 - 2013” 
Описаната по-горе информация се предоставя на Изпълнителя на електронен 

носител при подписване на Договора. 
При аргументирано поискване от страна на Изпълнителя, Възложителят 

съдейства за предоставяне на изходна информация, налична в други държавни 
институции, единствено при условие и в случай, че Изпълнителят няма друг начин да 
получи тези данни  и съществуват законово регламентирани основания за това.  

В Техническото си предложение /по т. VІ.1. Първи етап: Планиране на 
изпълнението на дейностите по проекта: описание на подхода, методите и 
инструментите за изпълнение на дейностите по изпълнение на обществената 
поръчка; анализ на риска и мерки за управление на риска при изпълнение на 
обществената поръчка/ кандидата за Изпълнител на обществената поръчка трябва да 
представи и описание на информацията, която ще бъде използвана.  
Кандидатът следва да удостовери и осигури правото си за ползване на съответната 
информация (в т.ч. платени такси, лицензи, разрешителни за достъп и др. подобни 
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според спецификата на информацията и нормативната уредба), когато същата не е 
собственост на Възложителя и не е предоставена от него.  
Разходите за придобиване на необходимата информация, която не е собственост на 
Възложителя, са за сметка на Изпълнителя на обществената поръчка. 
 

ХV. Мерки за информация и публичност: 

Всички документи, разработени в изпълнение на обществената поръчка, 
следва да съдържат на заглавната страница: 

а) Логото и слогана на Кохезионния фонд (КФ);  

Образът на КФ се представя чрез следните лого и слоган: 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Името на фонда се изписва изцяло. 

б) Логото и слогана на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”;  

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” се представя чрез следното лого 
и слоган на български език: 

 

 

 

Логото и слоганът на КФ и на оперативна програма „Околна среда 2007 – 
2013 г.” се придружават от следната информация:  

“Документът е разработен с финансовата подкрепа на Кохезионен фонд 
на ЕС чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” 

в) Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма 
“Околна среда 2007 – 2013 г.”   

Логото и слоганът на ОПОС и на ЕС могат да бъдат свалени от: 
http://ope.moew.government.bg/bg/logos. ...................... /Д. Консулова/ 
 
 


