
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 разработване на 3 бр. методологии за оценка на адаптивния капацитет 

на водна инфраструктура на територията на общините Костинброд, Годеч и Своге” 

 

Услугата включва следните дейности: 

 

1. Услуга по разработване и прилагане на методология за оценка на адаптивния 

капацитет на водна инфраструктура на територията на община Костинброд  

 

2. Услуга по разработване и прилагане на методология за оценка на адаптивния 

капацитет на водна инфраструктура на територията на община Своге 

 

3. Услуга по разработване и прилагане на методология за оценка на адаптивния 

капацитет на водна инфраструктура на територията на община Годеч 

 

За изпълнение на горното, изпълнителят трябва да разполага с експертен екип от 9 души  

специалисти с професионален опит (доказан с изпълнени договори и/или референции) и 

с професионална квалификация в сферата на хидрологията (хидро-инженерство), 

климатологията и/или геодезията. 

 

Експертите ще бъдат разпределени в три екипа от по тима души, които ще работят 

съответно на територията на община Костинброд, община Годеч и община Своге. 

 

-Първоначално всеки екип ще разработи методология за оценка на адаптивния капацитет 

на водна инфраструктура на територията на съответната община. 

Работата по изготвяне на методологиите следва да бъде изпълнена за срок от 2 месеца.  

 

-В последствие, всеки от трите екипа съвместно с посочени от общините служители, ще 

извършат оценка на адаптивния капацитет на водната инфраструктура на територията на 

съответната община, в съответствие с разработените методологии.  

Оценките следва да бъдат направени в срок от 3 месеца.  

 

-В заключение изпълнителят следва да изведе конкретни препоръки, оформени в доклад 

за всяка една от трите общини. Докладите следва да предлагат конкретни превантивни 

дейности за ограничаване на негативните последици от изменението на климата и 

избягване на екстремни събития като наводнения или суша на територията на 

конкретната община.  

 

 

 

 



 

Всеки член на експертния екип на изпълнителя следва да работи в рамките на  5 месеца 

(20 работни дни/ месец), по  4 работни часа на ден.  

 

Експертните екипи следва да разполагат с цялото необходимо работно оборудване, в т. 

ч. преносими компютри, хидро-измервателна и климатологична техника, термо 

камера/и, безпилотни летателни апарати и др. по преценка на изпълнителя. 

 

Всяка от трите общини ще подсигури в административната си сграда работно 

помещение-офис за екипът, който работи на нейната територия, което ще бъде 

обезпечено с необходимото офис оборудване. 

 


