ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА „ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА“
I.

Основание за изготвяне на оценката

Основанието за разработване е свързано със задължителното изискване съгласно
Закона за нормативните актове (ДВ, бр. 34 от 2016 г.) за изготвяне на оценка на
въздействие на проекти на нормативни документи.
Оценката на въздействие на проекти на нормативни документи е специализиран
инструмент за подпомагане процеса на вземане на решения и за подобряване
качеството, прозрачността, обосноваността и устойчивостта на политиките и
законодателството, приемано от органите на законодателната и изпълнителната власт,
като същевременно се намаляват разходите и негативните въздействия върху граждани,
бизнес, администрация и засегнатите страни като цяло.
В тази връзка и във връзка с актуализацията на европейското законодателство в
областта на биогоривата следва да се изготви:

Оценка на въздействие на проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за ограничаване изменението на климата.
II. Цели на услугата:
Основна цел на услугата е изготвянето на оценка на въздействие на проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, с което да
се изпълнят задълженията на Р България като държава членка за пълно транспониране
на Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на съвета от 14 март 2018
година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните
намаления на емисии и на въглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814,
както и текстове от Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета
от 30 май 2018 година за задължителните годишни намаления на емисиите на
парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за
действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по
Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013, Регламент
(ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за
включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването,
промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на
климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и
Решение № 529/2013/ЕС и Регламент (ЕС) 2017/2392 на европейския парламент и на
съвета от 13 декември 2017 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел
запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и
подготовка за изпълнението на глобална, основана на пазара мярка от 2021 година.
Специфична цел:
Изготвяне и ефективно прилагане на цялостната политика по ограничаване
изменението на климата и изпълнението на ангажиментите на страната произтичащи от
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международното, европейско и национално законодателство в областта на изменението
на климата.
II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
1. Обхват и структура
Съгласно Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието частичната оценка на въздействие на проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата е необходимо да
съдържа следните елементи:
1) Дефиниране на проблема
2) Цели
3) Идентифициране на заинтересованите страни
4) Варианти за действие
5) Негативни въздействия
6) Ползи
7) Потенциални рискове
8) Дали ще се повиши административната тежест за физическите и юридическите лица
9) Дали се създават нови регистри
10) Актът оказва ли въздействие върху микро, малки и средни предприятия
11) Систематичен анализ на възможните – екологични, икономически, финансови,
социални и други въздействия от предлагания проект на ЗИД на ЗОИК за гарантиране
на обоснованост на предлаганите варианти и постигане на устойчивост на урежданите
обществени отношения.
12) Дали проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието
13) Обществени консултации
14) Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството на ЕС
2. Етапи, Срокове за изпълнение и приемане на работата
Изпълнението и отчитането се извършва на три етапа, като в рамките на първия
етап, от Изпълнителя се подготвя и изпраща на Възложителя проекта на оценка на
въздействие. Същия се разглежда от Възложителя и се изпраща становище до
Изпълнителя с допълнения и корекции. В заключителния етап се приема окончателната
разработка, изготвената оценка на въздействие на ЗИД на ЗОИК, от Възложителя, след
като в нея са отразени всички постъпили бележки и предложения.
Етап 1: Изготвяне на проект на оценка на въздействие на проект на ЗИД на ЗОИК. В
срок от 25 - 45 календарни дни от датата на подписване на договора, в зависимост от
срока за изготвяне на оценката от страна на Изпълнителя.
Етап 2: Срок за изготвяне на становище на Възложителя и съгласуване на проекта на
оценка на въздействие с дирекция „Модернизация на администрацията“ на
Министерски съвет – 25 дни от датата на представяне на проекта на оценка на
въздействие
Етап 3: Срок за представяне на окончателната оценка на въздействие на проект на ЗИД
на ЗОИК – 20 дни от датата на полученото становище.
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Срокът, в договора за изпълнение на услугата ще бъде краен, в т. ч. ще включва и
приемането на работата от страна на Комисията, както и срокът за отстраняване на
бележките и предложенията на Възложителя.
3. Представяне на резултатите
Разработената оценка на въздействие на ЗИД на ЗОИК се представя на хартиен и
електронен носител.
4. Експертен състав
Участникът в настоящата обществена поръчка трябва да разполага с минимум един
експерт, който да има квалификация и правоспособност да изпълнява качествено в срок
и по обем всички задължения на Изпълнителя, описани в настоящата Техническа
спецификация през целия срок на договора.
Експертът за изпълнение на поръчката следва да отговаря на следните минимални
изисквания за професионална компетентност:
 Образование:
Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, област на
висше образование – физически и/или технически науки, и/или природни науки, и/или
екология;
Лицата, придобили специалността си извън пределите на Република България следва да
притежават еквивалентна на изискващата се за ключовия експерт.
 Професионален опит:
А) Задължителен опит като ръководител или като част от екип в изготвянето на
оценка на въздействие на нормативен акт
Б) Минимум 3 (три) години професионален опит при разработване на политики и мерки
в областта на изменението на климата, както и в изготвянето на стратегически и/ или
нормативни документи на национално ниво.
В) опит като ръководител или като част от екип в изпълнението на минимум 1 договор,
свързан с разработване на политики и мерки в областта на изменението на климата,
както и в изготвянето на стратегически и/ или нормативни документи на национално
ниво;
Участникът следва да представи автобиография (CV) на експерта, който ще
изпълнява/отговаря за поръчката с посочена професионална компетентност, в която да
посочи образованието, професионалния и специфичен опит, квалификация и
декларация за разположение на експерта за изпълнение на поръчката, както и да
приложи доказателства, които да доказват професионалната компетентност на
експерта.
Доказателствата могат да включват копия от дипломи, копия от договори, сертификати,
референции от работодатели/възложители и други подходящи документи, доказващи
професионалната компетентност на експерта.
3

Доказателства за професионален опит по буква „А“, се приемат документи по преценка
на участника, от които е видно изпълнението на дейността, сходна с предмета на
поръчката.
Не се приемат автореференции от експертите.
5. Срок на изпълнение
Срокът за изпълнение на договора е по предложение на участника, но той следва да е
не по-малък от 70 дни и не повече от 90 дни, считано от датата на сключване на
договора.
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