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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

За целите на настоящата покана за представяне на оферти се прилагат следните 

определения:  

 

 

- Компенсиране на емисиите на парникови газове: закупуване на въглеродни 

кредити за неутрализиране на генерираните другаде емисии. 

- Въглероден кредит: Равностойност на 1 тон спестени емисии на CO2. 

- EMAS (Схема за управление по околна среда и одит): Система за управление на 

околната среда, основана на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие 

на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит 

(EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 

2006/193/ЕО на Комисията 

- СТЕ на ЕС: Европейската схема за търговия с емисии  

- СТЕ: Дневник за международни трансакции: всеки проект, който дадено лице 

желае да регистрира в базата данни на Обединените нации трябва да бъде 

проверяван за съответствие с договорените в рамките на Протокола от Киото 

правила. След извършването на посочената проверка проектът получава СТЕ 

номер и се регистрира в базата данни.  

- Парников газ: Парникови газове. 

 

 

1. Системите за управление на околната среда (EMS) на европейските 

институции 

 

Европейските институции, участващи в тази процедура за възлагане на обществена 

поръчка, прилагат система за управление на околната среда (EMS) в съответствие със 

стандарта на EMAS. Всички институции измерват въздействието върху околната среда 

от дейностите си, включително събирането на данни относно екологичните аспекти, 

като емисии на парникови газове, потребление на ресурси, генериране и управление на 

отпадъците, възобновяема енергия и т.н. 

 

 

2. Управление на въглеродните емисии в участващите институции 

 

В рамките на съответните си EMS всички участващи институции управляват своите 

емисии на парникови газове, като крайната цел е те да бъдат сведени до минимум. 

Управлението на емисиите на парникови газове за всички участващи институции 

включва годишно изчисление на въглеродния отпечатък на институциите1, 

                                                 
1 Поради развиваните от тях дейности предприятията и организациите оказват реално въздействие върху 

глобалното затопляне. Техният въглероден отпечатък позволява това въздействие да бъде количествено 

оценено, като се установят всички парникови газове, породени от посочените дейности. Шест основни 

газове са първопричина за глобалното затопляне и те се изразяват във въглероден отпечатък, 

съответстващ на равностойността им в CO2, изразена в тонове.   Въглеродният отпечатък на 

предприятията и организациите се определя чрез преките и непреките емисии, причинени от техните 

дейности. 
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изпълнението на целите и/или мерките за намаляване и управлението на план за 

действие.  

 

Приоритетът на всички участващи институции се състои в предотвратяване на 

въглеродните емисии, когато това е възможно, и ограничаване на емисиите в области, в 

които те не могат да бъдат избегнати. Като се има предвид, че в някои случаи емисиите 

не могат да бъдат допълнително ограничени и че е невъзможно въглеродните емисии да 

бъдат сведени до нула, всички участващи институции се споразумяха чрез меморандум 

за разбирателство да компенсират съвместно неизбежните въглеродни емисии, считано 

от 2019 г. Условията за това съвместно компенсиране са установени в решението на 

Бюрото на Европейския парламент от 7 октомври 2015 г., което възлага прилагане на 

система за компенсиране на емисии, имаща за цел компенсирането на общото 

количество неизбежни въглеродни емисии на Парламента. 
 

На 7 октомври 2015 г. Бюрото на Европейския парламент прие следните решения: 

„ 

 постига съгласие за компенсиране на общото количество на генерираните от 

Парламента въглеродни емисии, включително емисиите от полети от страна 

на членовете на ЕП между техните държави по произход и Брюксел и 

Страсбург, на годишна основа [...]; 

 

 разрешава проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн 

(страните от АКТБ), а ако няма такива проекти – проекти или в държави, 

обхванати от европейската политика за съседство с установени проекти в 

рамките на национален план за действие, или в държави, част от евро-

средиземноморското партньорство (Евромед)/Съюз за Средиземноморието, в 

страните – кандидатки за членство в ЕС, или в държавите – членки на ЕС; 

 постига съгласие относно широко признатия златен стандарт като стандарт 

за качество на проектите за компенсиране на въглеродни емисии в развиващите 

се страни.“ 

 

Настоящата покана за представяне на оферти има за цел да осигури прилагането на тази 

система за компенсиране, приложена към общите емисии на участващите институции за 

2019 г.  

 

3. Минимални специални изисквания  

Европейският парламент обявява настоящата покана за представяне на оферти с цел 

подписването на договор с предмет закупуване на кредити за компенсиране на емисии 

на парникови газове в съответствие с разпоредбите на настоящите спецификации.  

Участващите европейски институции искат да компенсират общия размер на своите 

неизбежни емисии на CO2 за 2019 г. Количеството посочени емисии се изчислява на 

188 000 тона. Посоченото количество кредити за компенсиране се закупува в рамките на 

една операция по настоящия договор. 
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Кредитите за компенсиране на емисии на парникови газове, предложени от оферента 

трябва да изпълняват ИЗЦЯЛО следните критерии: 

 

1) оферентът трябва да предложи 188 000 кредита за компенсиране на емисии на 

парникови газове, получени от три проекта на поне два различни вида проекти2. По 

линия на един проект могат да бъдат предложени не повече от 70% от кредитите. 

 

2) Проектите в развиващите се държави3 трябва да бъдат по линия на златен стандарт 

или златен стандарт за показатели за устойчиво развитие4 и при всички случаи 

категорично се предпочитат проектите по линия на златен стандарт пред проектите, 

които не са по линия на златен стандарт. Целта е да се компенсира общият размер на 

всички свързани с емисиите въглеродни емисии на всички участващи европейски 

институции.  

 

3) Предложените проекти трябва да бъдат разположени изключително в следните 

държави: 

 

 една или повече държави от групата на държавите от Африка, 

Карибите и Тихоокеанския басейн5 (държави от АКТБ) или ако такъв 

тип проекти не са налични, 

                                                 
2 Вятър, руслова водноелектрическа централа, биомаса, биогаз, слънчева енергия, голям водноенергиен 

проект, засаждане на дървета, подобрено управление на горите, улавяне на метан и т.н.  

3 Всяка държава, която не е включена в списъка в приложение Б към Протокола от Киото следва да се 

счита за „развиваща се държава“ за целите на настоящите спецификации на поръчката. Следователно 

тази категория включва всички държави с изключение на следните 38 държави: Австралия, Австрия, 

Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, 

Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Канада, Монако, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, 

Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Руската федерация, Словакия, Словения, 

Съединените американски щати, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка 

република, Швейцария, Швеция, Япония. 

4 „Златен стандарт“ е стандартът за създаване на висококачествени проекти за намаляване на емисиите 

в рамките на механизма за чисто развитие (МЧР), Съвместно изпълнение (СИ) и пазара на въглеродни 

емисии. Той е създаден с цел да гарантира, че въглеродните кредити са не само реални и проверими, 

но и че постигат измерим принос за устойчивото развитие в целия свят. „Златен стандарт“ е 

стандартът, избран от множество правителства, мултинационални дружества и от ООН, и е 

единственият стандарт за сертифициране, на който имат доверие и който подкрепят над 

80 неправителствени организации по света. „Златният стандарт“ е създаден през 2003 г. от WWF и 

други международни неправителствени организации като стандарт за най-добра практика, за да се 

гарантират проекти, които намаляват емисиите на парникови газове под егидата на ООН в рамките на 

механизма за чисто развитие (МЧР). Седалището на фондацията „Златен стандарт“ е в Женева. Тя е 

регистрирана като фондация с нестопанска цел по швейцарското право: http://www.goldstandard.org/ 

5 Групата държави от АКТБ се състои понастоящем от 79 държави членки, като всички те са страни по 

Споразумението от Котону, което ги обвързва с Европейския съюз: 48 държави от Субсахарска 

Африка, 16 от Карибите и 15 от Тихоокеанския басейн: Ангола, Антигуа и Барбуда, Барбадос, 

Бахамски острови, Белиз, Бенин, Ботсуана, Буркина Фасо, Бурунди, Вануату, Габон, Гамбия, Гана, 

Гвиана, Република Гвинея, Гвинея Бисау, Екваториална Гвинея, Гренада, Джибути, Доминика, 

Доминиканска република, Еритрея, Етиопия, Замбия, Зимбабве, Източен Тимор, Кабо Верде, 

Камерун, Кения, Кирибати, Коморски острови, Конго (Бразавил), Конго (Киншаса), Кот д’Ивоар, 

Куба, острови Кук, Лесото, Либерия, Мавритания, Мавриций, Мадагаскар, Малави, Мали, 

Маршалови острови, Микронезия, Мозамбик, Намибия, Науру, Нигер, Нигерия, Ниуе, Палау, Папуа-

Нова Гвинея, Руанда, Самоа, Сао Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейнт Винсънт и Гренадини, Сейнт 

Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейшелски острови, Сенегал, Сиера Леоне, Соломонови острови, 
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 или в една или повече държави, включени в европейската политика за 

съседство (ЕПС) с установени национални планове за действие6; 

 или в една или повече държави, включени в евро-средиземноморското 

партньорство (Евромед)/Съюз за Средиземноморието7; 

 или в една или повече държави – кандидатки за членство в ЕС8; 

 или в една или повече държави – членки на ЕС9. 

 

4) Следва да се представи доказателство за оттегляне (окончателно заличаване) на 

кредити от съответния регистър. Трябва ясно да се посочва общият брой закупени 

кредити и броят на кредитите, закупени от всяка от участващите европейски 

институции. В официалния запис на оттеглянето на кредита трябва да са посочени 

всички наименования на всички участващи европейски институции, от чието име са 

закупени кредитите и са оттеглени. 

 

5) Оферентът трябва да предостави подробно описание на проект, в което се посочва 

точното местоположение на проекта и се изтъкват ползите за околната среда. 

 

6) За проектите по линия на златен стандарт трябва да се предостави доказателство за 

сертификат за златен стандарт. За проектите по линия на златен стандарт за показатели 

за устойчиво развитие оферентите трябва да предоставят също така идентификационен 

номер на проекта от Дневника за международни трансакции и линк към уебсайта на 

Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), съдържащ 

регистрационен номер на проекта, техническа документация и описание на проекта. За 

всички други стандарти оферентите трябва да представят подходящо доказателство за 

сертифициране на проекта.  

 

7) Те трябва вече да са били издадени, тоест намаляването на емисиите трябва вече да е 

било осъществено към момента на закупуване на кредита. По-конкретно намаляването 

на емисиите, което генерира въглероден кредит, трябва да е било осъществено в периода 

между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2019 г. (година на кредитиране/произход 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г.). 

 

Настоящият договор изключва кредити, получени от проекти, свързани с 

унищожаването на промишлени газове (по-конкретно NOx и HFC), инсталации за 

                                                 
Сомалия, Судан, Суринам, Танзания, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда, Фиджи, Хаити, 

Централноафриканска република, Чад, Южна Африка, Ямайка 

6 Азербайджан, Армения, Грузия, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Молдова, Палестина, 

Тунис, Украйна; 

7 Албания, Алжир, Босна и Херцеговина, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мавритания, Мароко, 

Монако, Палестина, Турция, Тунис, Черна гора 

8 Албания, Република Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора. 

9 Моля, имайте предвид, че след влизането в сила на Споразумението за оттеглянето на Обединеното 

кралство от ЕС от 1 февруари 2020 г., и по-специално член 127, параграф 6 и членове 137 и 138, 

позоваванията на физически или юридически лица, пребиваващи или установени в държава – членка 

на Европейския съюз, следва да се разбират като включващи физическите или юридическите лица, 

пребиваващи или установени в Обединеното кралство. Следователно пребиваващите или 

установените в Обединеното кралство лица могат да участват в настоящата тръжна процедура. 
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ядрена енергия, централи чрез изгаряне на въглища и водноелектрически 

централи с мощност, надвишаваща 20 MW.  
 

При подаването на офертата си оферентът трябва да предостави всички необходими 

доказателства, за да посочи, че проектът или проектите съответстват на минималните 

изисквания, установени в поканата за представяне на оферти. 

 

Европейският парламент си запазва правото да осъществява всякакви проверки, 

които счита за необходими, включително последващи проверки на място. 

 

 

4. Резултати и докладване 

Изпълнителят трябва да изпрати следните документни доказателства до началника на 

отдел EMAS на Европейския парламент в срок от 30 работни дни, считано от датата на 

подписването на договора:  

 

1. Сертификат, обозначен „Съвместно компенсиране на емисиите на парникови 

газове на Европейския парламент, Европейската централна банка, Съда на 

Европейския съюз, Европейската сметна палата, Европейския икономически и 

социален комитет и Европейския комитет на регионите за 2019 г.“ Сертификатът 

трябва също така да включва равностойността на количеството компенсирани 

тонове CO2, компенсирани общо и от всяка участваща институция, платената сума 

и наименованието и местоположението на използваните проекти, а в случай на 

проект(и) „Златен стандарт“ трябва да посочва: „Проектът има сертификат „Златен 

стандарт“, който съответства на най-високите стандарти на проектите за 

намаляване на емисиите на парникови газове и е съвместим с европейската система 

за търговия с емисии“. 

 

2. Конкретна идентификация (например чрез сериен номер) на използваните кредити 

и необходимото доказателство в съответния регистър, за да се покаже, че всеки 

кредит е напълно проследим. Кредитите трябва да бъдат напълно и окончателно 

отменени и изтеглени от пазара от името на Европейския парламент, Европейската 

централна банка, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, 

Европейския икономически и социален комитет и Европейския комитет на 

регионите. Изпълнителят трябва да предостави доказателство в горепосочения 

регистър за това, че тези дейности са били изпълнени. Европейският парламент или 

наета от него организация може да уговори одит на място за проверка на 

проследимостта на кредитите и дейностите по заличаване. 

 

3. Описание и подробно представяне на проекта(-ите), придружени от: 

 

– трябва да се представи доклад за ползите за околната среда, свързани със 

закупените кредити и проект(и), закупени от горепосочените европейски 

институции;  

 

– най-малко 10 снимки в електронен формат (JPG или съвместим формат, 

минимални размери 5.000 x 5.000 пиксела). Европейският парламент си запазва 

правото да приеме или отхвърли снимки и да поиска изпращането на нови, ако 

счете, че качеството им не е подходящо; 
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– видеозапис в електронен формат (mpeg4 или съвместим формат) с минимална 

продължителност от 2 минути и максимална продължителност от 5 минути, в който 

се представят и разясняват положителните действия на проекта за климата и 

устойчивото развитие. В представянето се посочват изрично Европейският 

парламент, Европейската централна банка, Съдът на Европейския съюз, 

Европейската сметна палата, Европейският икономически и социален комитет и 

Европейският комитет на регионите и се описват ясно екологичните и социалните 

ползи от тяхната финансова подкрепа и от техния отговорен ангажимент. 

Европейският парламент си запазва правото да приеме или отхвърли видеозаписа 

и да поиска изпращането на нов, ако счете, че качеството му не е подходящо. 

 

Всички документи и материални, предоставени във връзка с настоящия договор, стават 

собственост на Европейския парламент. 

 

Началникът на отдел EMAS разполага със срок от седем работни дни, за да поиска 

допълнителни доказателство или да посочи в писмена форма, че приема услугите.  

 

Ако бъде поискана допълнителна информация, изпълнителят разполага с пет работни 

дни, за да представи нова документация, в която да вземе предвид забележките.  

 

При писмена нотификация на окончателното приемане на услугите от страна на 

Европейския парламент изпълнителят изпраща фактура в съответствие с клаузите на 

договора.  


