Основание:
Провеждане на пазарно проучване за реализиране на дейности по проект „Повишаване
на способността на местните общности на територията на общините Костинброд,
Годеч и Своге, за адаптация и справяне с климатичните промени и намаляване на
емисиите на парникови газове- CLIMATE BAROMETER“
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/ ИЗИСКВАНИЯ
За изпълнение на Дейност
„Услуга по организиране и провеждане на 1 бр. Регионален форум, 1 бр.
Двудневно обучение и 3 бр. Кръгли маси“
Услугата е разделена в три под-дейности, както следва:
1. Под-дейност 1: Организиране и провеждане на 1 бр. Регионален форумЕднодневен форум на тема „Въвеждане на чисти технологии и иновативни
практики за справяне с климатичните промени“
Под-дейност 1 включва услуга по подготовка, организация и провеждане на еднодневен
регионален Форум на тема „Въвеждане на чисти технологии и иновативни практики за
справяне с климатичните промени“ за общо 30 души-служители на местните
администрации и общински органи в общините Костинброд, Годеч и Своге, ангажирани
с дейности в областта на околната среда, в секторите отпадъци, транспорт, строителство,
енергетика и води.
Форумът ще бъде проведен на територията на община Костинброд. Предвижда се
неговата продължителност да бъде в рамките на осем астрономически часа.
За изпълнението на услугата изпълнителят следва да подсигури:
• Двама експерти с доказана квалификация и професионален опит при
провеждането на обучения в сферата на околната среда, водите и климата.
Експертите ще имат задължението да разработят необходимите за форума лекции и
презентации, включително допълнителни информационни материали, насочени към
следните предвидени теми:
1.
Климатични промени – предизвикателства от миналото, настоящето и бъдещето.
Глобален и регионален аспект на проблема. Местни особености на климата и очаквана
посока на развитие на основните климатични елементи
2.
Използване на местни ресурси и включването им в местната икономика.
Преминаване от въглеродна към ниско-емисионна икономика в разрез с препоръките на
Европейската комисия по околна среда. Възобновяеми енерго-източници – възможности
за внедряване и използване на местно ниво.
3.
Законова рамка – и възможности за финансиране на високо-технологични
практики.
4.
Дискусия, въпроси и отговори.
За подготовката на горепосочените дейности, всеки един от експертите ще работи в
рамките на 80 работни часа.
За провеждане на Форума всеки един от експертите ще работи в рамките на 8 работни
часа.

•

30 комплекта информационни материали, изработени изцяло от рециклирана
хартия. Всеки комплект следва да включва най-малко: 1 бр. папка, 1 бр.
химикалка, детайлни презентации по всяка от темите с възможност за водене/
вписване на бележки от страна на участниците, информационно-обучителни
материали по всяка от темите на форума;

•

Наем на зала за един ден (най-малко 8 астрономически часа) с капацитет от 50
места, на територията на гр. Костинброд. Залата следва да бъде оборудвана с наймалко: презентационна мултимедия, компютър, микрофони, достъп до интернет.
В залата следва да бъде подсигурено спазването на всички
противоепидемиологични мерки и предписания на отговорните институции.

2. Под-дейносте 2: Организиране и провеждане на двудневно обучение на тема
„Кръгова икономика“ с представители на общините Костинброд, Своге и
Годеч
Под-дейност 2 включва услуга по подготовка, организация и провеждане на двудневно
обучение на тема „Кръгова икономика“ с представители на общините Костинброд, Своге
и Годеч, за общо 40 души-служители на местните администрации и общински органи от
трите общини.
Обучението ще бъде проведен на територията на община Костинброд в рамките на два
работни дни, всеки от които с продължителност от шест лекционни часа.
За изпълнението на услугата изпълнителят следва да подсигури:
• Четирима експерти с доказана квалификация и професионален опит при
провеждането на обучения в сферата на околната среда, водите и климата.
Експертите ще имат задължението да разработят програма на обучението със
съответните модули, презентации по всеки от модулите и обучителни материали по
следните теми:
1.
Същност, роля и идея на кръговата икономика в ежедневния ни живот. Преход от
линейна към кръгова икономика.
2.
Представяне на пакетът от мерки за кръговата икономика на Европейската
комисия. Представяне на Eвропейската рамкова политика в „Пакет от документи за
кръгова икономика”, „Стратегия за биоикономика” и „Обществени поръчки за
иновации“.
3.
Биоикономика, кръгова биоикономика и укрепване на конкурентоспособността и
създаване на работни места.
4.
Европейското законодателство относно отпадъците, опаковките, депонирането на
отпадъците и отпадъците от електрическо и електронно оборудване.
5.
Българското законодателство относно отпадъците, опаковките, депонирането на
отпадъците и отпадъците от електрическо и електронно оборудване.
6. Кръгова икономика, зелена икономика, екологичен урбанизъм в търсене на
възможности за намаляването и използването на суровини и ресурси в градовете и
населените места.
За подготовката на горепосочените дейности, всеки един от експертите ще работи в
рамките на 120 работни часа.
За провеждане на обучението всеки един от експертите ще работи в рамките на 12
работни часа.

•

•

40 комплекта помощно-образователни материали, изработени изцяло от
рециклирана хартия. Всеки комплект следва да включва най-малко: 1 бр. папка,
1 бр. химикалка, обучителни материали и презентации по всяки от модулите на
обучението с възможност за водене/ вписване на бележки от страна на
участниците.
Наем на зала за два пълни работни дни, с капацитет от 100 места, на територията
на гр. Костинброд. Залата следва да бъде оборудвана с най-малко:
презентационна мултимедия, компютър, микрофони, достъп до интернет. В
залата
следва
да
бъде
подсигурено
спазването
на
всички
противоепидемиологични мерки и предписания на отговорните институции.

3. Под-дейност 3: Организиране и провеждане на три броя Кръгли маси

Под-дейност 3 включва услуга по подготовка, организация и провеждане на три събития
в дискусионен формат „кръгла маса“ с основна тема: „Ефективност на стратегическите
планове за адаптация към климатичните промени“. В кръглите маси ще бъдат включени
общо 30 служители, представители на местните администрации и общински органи в
общините Костинброд, Годеч и Своге, ангажирани с дейности в областта на околната
среда, в секторите отпадъци, транспорт, строителство, енергетика и води. В допълнение
за участие в кръглите маси ще бъдат поканени представители на държавната
администрация, регионални структури в сферата на околната среда и водите,
представители на НПО и Бизнеса във всяка съответна община.
Трите „кръгли маси“ ще бъдат проведени в гр. Костинброд, гр. Своге и гр. Годеч, като
всяка „кръгла маса“ ще бъде с продължителност от 8 астрономически часа в рамките на
един работен ден.
За изпълнението на услугата изпълнителят следва да подсигури:
• Трима експерти с доказана квалификация и професионален опит при
провеждането на обучения в сферата на околната среда, водите и климата.
Експертите ще имат задължението да подготвят програма, информация и презентации в
следните 4 тематични панела:
1.
Секторите „Енергетика“, „Транспорт“, „Отпадъци“ и „Води“ в стратегическите
документи. Екологични аспекти.
2.
Планирани мерки за опазване на околната среда. Case study в обхвата на
общината.
3.
Представяне на реализирани проекти във връзка с опазване на околната среда на
територията на общината.
4.
Въпроси и отговори. Формулиране на препоръки
За подготовката на горепосочените дейности, всеки един от експертите ще работи в
рамките на 40 работни часа.
За провеждане на „кръглите маси“ всеки един от експертите ще работи в рамките на 24
работни часа (3 дни х 8 р.ч.)
•

60 комплекта информационни материали (по 20 бр. за всяка община) , изработени
изцяло от рециклирана хартия. Всеки комплект следва да включва най-малко: 1

бр. папка, 1 бр. химикалка, детайлни презентации за всеки от тематичните
панели, с възможност за водене/ вписване на бележки от страна на участниците;
•
•
•

Наем на зала за един ден (най-малко 8 астрономически часа) с капацитет от 50
места, на територията на гр. Костинброд.
Наем на зала за един ден (най-малко 8 астрономически часа) с капацитет от 50
места, на територията на гр. Годеч.
Наем на зала за един ден (най-малко 8 астрономически часа) с капацитет от 50
места, на територията на гр. Своге.

Всяка от залите следва да бъде оборудвана с най-малко: презентационна
мултимедия, компютър, микрофони, достъп до интернет. В залата следва да бъде
подсигурено спазването на всички противоепидемиологични мерки и предписания
на отговорните институции.

