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ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Избор на асистент по проекта и на асистент по верификацията по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност и 
зелена икономика”, изпълнявана по Област на въздействие 2.3. „Въвеждане на 
енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни 
източници” в рамките на Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на 
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на ОП 
„Конкурентоспособност”” при две обособени позиции  
 
 

 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, регламентиращ 

писмените разяснения от Възложителя по документацията за участие и във връзка с 
вашето участие в открита процедура с предмет: „Избор на асистент по проекта и на 
асистент по верификацията по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Енергийна ефективност и зелена икономика”, изпълнявана 
по Област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и 
използването на възобновяеми енергийни източници” в рамките на Приоритетна 
ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна 
бизнес среда” на ОП „Конкурентоспособност”” при две обособени позиции, Ви 
уведомявам за следните въпроси и техните отговори:  

 
 
Въпрос 1: Моля да уточните каква дата / какъв срок следва да попълни участник в 
процедурата при попълването на своето Техническо предложение по обособена позиция 
№1, тъй като в обявлението и тръжната документация е записано, че срока за изпълнение 
е до 31.10.2015 г. Допустимо ли е да бъде изписан текста: „до 31.10.2015 г.“. Допустимо 
ли е да бъде офериран по-кратък срок за изпълнение. 
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Отговор 1: Следва да имате предвид, че функциите, които е предвидено да изпълнява 
избраният изпълнител по обособена позиция № 1 включват и поддържане и 
актуализиране на интернет базираната база данни и интернет страница по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност и зелена 
икономика”. Тези дейности следва да бъдат осъществявани до 30.06.2015 г. съгласно 
раздел Г „Срокове и отчитане на изпълнението” от тръжната документация. След 
приключване на посочените дейности избраният изпълнител изготвя финален отчет 
относно изпълнението, като крайният срок за представяне на доклада е 31.07.2015 г. 
Срокът за изпълнение на договора по обществената поръчка, посочен в Приложение № IX 
„Договор 1 за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1” е 
31.10.2015 г., тъй като включва и сроковете за верифициране на разходите по 
изпълнението от страна на Възложителя.    

 

Въпрос 2: Моля да уточните дали има ограничение на стойността на активите, които ще 
бъдат закупувани от списъка за да се проведе облекчената процедура за избор на 
изпълнител с три оферти. 

 

Отговор 2:  Процедурата за избор на изпълнител измежду три оферти се провежда за 
всички проекти/дейности, които предвиждат закупуване на материали и оборудване 
съгласно утвърдения по процедурата Списък на допустимите категории материали и 
оборудване, без да се влияе от стойността на активите, включени в него.  

 

Въпрос 3: Моля да уточните дали процедурите за енергиен одит, за финансов одит и за 
визуализация ще бъдат част от процедурите, които ще подлежат на оценка за 
съответствие от страна на проектния асистент. 

 

Отговор 3:  Съгласно раздел V „Описание на обекта на поръчката. Технически 
спецификации”, т. Б „Технически спецификации”, подточка Б.1/ Обособена позиция № 1 е 
предвидено Асистентът по проекта да извършва проверка за съответствие на всички 
проведени процедури за избор на изпълнители съобразно конкретните изисквания на 
процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”  и изискванията на ПМС № 
55/2007 г. Предвид това, процедурите за избор на изпълнител за извършване на енергиен 
одит, финансов одит (в случай че е приложимо) и за визуализация, проведени от 
кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, както и всички останали процедури, 
подлежат на проверка от страна на Асистента по проекта.   

 

Въпрос 4: Моля да уточните поради каква причина член на Комитета за наблюдение на 
ОПК не би могъл да бъде ключов или неключов експерт по настоящата процедура за 
избор на изпълнител. 

 

Отговор 4: Във връзка с предвидените в документацията функции на асистента по 
проекта, свързани с проверка на проекта и становище относно съответствието с 
техническите изисквания за допустимите категории проекти по процедура "Енергийна 
ефективност и зелена икономика", то предложените от него ключови и неключови 
експерти следва да отговарят на същите изисквания, (установени в чл. 22 от ПМС 
№121/2007 г. и в Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 
52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост 
при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и 
Кохезионния фондове на ЕС (Приложение 22 към документацията)), на които следва да 
отговарят и участниците в оценителния процес. Съгласно чл. 22, ал. 2, т. 5 от ПМС 
№121/2007 г., лицата участващи в оценителния процес не могат да са членове на 
Комитета за наблюдение по съответната оперативна програма или на Комитета за 
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наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. 

 

Въпрос 5: Моля да уточните участниците по обособена позиция №1 задължително ли 
трябва да посочат в своята оферта, че ще проверят 1000 проектни предложения. 
Допустимо ли е този брой да е по-малък. 

 

Отговор 5: Посоченият общ брой получени 1000 проектни предложения е само 
индикативен и се основава на допускането, че при общ наличен бюджет по процедурата 
от 150 000 000 евро и средна стойност на заявената безвъзмездна финансова помощ от 
200 000 евро на индивидуален проект, може да се очаква по процедурата да постъпят 
общо 1000 проекта. Тази стойност има за цел да подпомогне участниците в обществената 
поръчка при формиране на цените за услугите, които Асистентът по проекта ще  
предоставя, но в никакъв случай не е задължаваща.  

 

Въпрос 6: Моля да уточните какво включва следният израз /съгласно стр.32 от тръжната 
документация, точка 1, текста касаещ информационните услуги/: „други дейности 
свързани с цялостното администриране на процеса на оценка на проектите“. Моля да 
уточните коя част от оценката на проектите се включва в горецитирания израз и какви са 
„другите“ дейности. 

 

Отговор 6: Изразът „други дейности, свързани с цялостното администриране на процеса 
на оценка на проектите” включва дейностите по поддържане и актуализиране на интернет 
базираната база данни и интернет страницата по процедура „Енергийна ефективност и 
зелена икономика”, като към това спадат – публикуване и предоставяне на информация 
относно броя на получените проектни предложения, броя на одобрените за финансиране 
проекти, брой на отхвърлените проектни предложения, брой на сключените договори за 
безвъзмездна финансова помощ, общ размер на безвъзмездната финансова помощ по тях, 
брой на проектните предложения с включен енергиен одит по тях и друга информация 
свързана с оценката на проектните предложения.  

 

Въпрос 7: Моля да уточните ще бъде ли необходимо да се прави проверка /оценка/ за 
постигане на минимум 10% енергийна ефективност в случаите, когато за инвестициите в 
проектното предложение няма да се извършва енергиен одит. 

 

Отговор 7: Посоченото изискване за постигане на среден процент от минимум 10% от 
предвидените за реализиране в рамките на индивидуален проект мерки за енергийна 
ефективност се отнася само да проектите, които се основават на извършен енергиен одит 
(„обследване за енергийна ефективност”). В този случай, Асистентът по проекта извършва 
проверка на посочените в енергийния одит данни.  

 

Въпрос 8: Моля да уточните трябва ли да бъде извършван енергиен одит за машини, 
оборудване и съоръжения за производствени цели, включени в Списъка на допустимите 
категории материали и оборудване. 

 

Отговор 8: По процедурата е предвидено задължителното провеждане на енергиен одит 
само за проекти, които предвиждат осъществяването на инвестиции за закупуване на 
машини и оборудване, които не са посочени в Списъка на допустимите категории 
материали и оборудване. 

 

Въпрос 9: Моля да уточните за кои инвестиции ще се извършва енергиен одит. 
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Отговор 9:  По процедурата е предвидено задължителното провеждане на енергиен одит 
само за проекти, които предвиждат осъществяването на инвестиции за закупуване на 
машини и оборудване, които не са посочени в Списъка на допустимите категории 
материали и оборудване.  

 

Въпрос 10: Моля да уточните как следва да разбираме текста: до прекратяване на 
процедурата за безвъзмездна финансова помощ“, /текст от стр.48 от тръжната 
документация, т. ІІІ/, касаещ срокът за Предоставяне на информационни услуги на 
потенциални бенефициенти. 

 

Отговор 10: Прекратяване на процедурата за безвъзмездна финансова помощ означава 
затварянето й за подаване на проектни предложения. Процедурите за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ се прекратяват при изчерпване на общия наличен 
бюджет по съответната процедура; при изтичане на срока на изпълнение на процедурата 
или при отпадане на необходимостта от осъществяване на съответната процедура.   

 

Въпрос 11: Моля да уточните колко информационни кампании се предвижда да бъдат 
проведени. 

 

Отговор 11:  Предвидено е осъществяването на следните информационни събития с цел 
успешното изпълнение на процедурата: Събитие за официалното обявяване на 
процедурата, Национална информационна кампания след официалното обявяване на 
процедурата за подбор на проекти в поне 6 големи областни града, други информационни 
събития по преценка на Възложителя.   

 

Въпрос 12: Моля да уточните допустимо ли е в образеца на ценовата оферта в частта 
„Проверка за съответствие на проведените процедури“ да бъде оферирана отделна цена 
от страна на участниците за процедури, проведени съгласно ПМС №55/12.03.2007 г. и 
отделна цена при проверка за съответствие на избор чрез събиране на три оферти. 

 

Отговор 12: Не е допустимо оферирането на отделни цени за различните видове 
процедури в ценовата оферта по обособена позиция №1. 

 

Въпрос 13: Моля да уточните при попълването на офертата от страна на участник 
обединение, Приложение №9 Декларация за автономност на офертата от всеки член на 
обединението ли се представя или е достатъчно да бъде представена такава от името на 
обединението. 

 

Отговор 13: Представя се от всеки от участниците обединението. 

 

Въпрос 14: Моля да уточните допустимо ли е гаранцията за участие да бъде внесена от 
водещия член на обединението при участник в процедурата обединение. 

 

Отговор 14: Да. 

 

Въпрос 15: Моля да уточните как ще бъде определен начинът на плащане от страна на 
Възложителя към Изпълнителя, съгласно условията на договора чл.2, ал.4 при положение, 
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че в образеца на Ценова оферта не е дадено право на участниците да избират между 
двата варианта по договора. Моля да уточните по кой от двата варианта ще бъде 
осъществено плащането, ако този избор не се предоставя на участниците в процедурата 
на етап кандидатстване. 

 

Отговор 15: На всяка обособена позиция (1-ва или 2-ра) съответства един утвърден 
вариант на договор (Договор 1 за изпълнение на обществената поръчка по обособена 
позиция 1 или Договор 2 за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция 
2), като в съответния вариант е посочен начинът на плащане. Даден участник попълва 
само едно ценово предложение – съобразно позицията, за която участва. 

В чл.2, ал.4 от условията на договора са описани различните варианти, които са 
възможни да се приложат в процеса на изпълнение на конкретния договор. Прилагането  
на единия от двата варианта е по преценка на изпълнителя, в зависимост от това дали ще 
представи искане/ия за междинно плащане. В случай, че изпълнителят желае да му се 
плати след приключване на всички дейности по договора, тогава ще се приложи Вариант 
2 - само окончателно плащане. В останалите случай, при представяне искане/ия за 
междинно плащане в процеса на изпълнение на договора, ще бъде приложен Вариант 1 –
междинни и окончателно плащане. 

 

Въпрос 16: Моля да уточните ще се счита ли за конфликт на интереси, ако участници в 
консорциума, работещи по енергийни и финансови одити по време на проекта извършват 
одити извън проекта? 
 
 
Отговор 16: Не се счита за конфликт на интереси в случаите, когато става въпрос за 
извършване на енергийни и финансови одити на предприятия, които не са кандидати по 
процедура за безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност и зелена 
икономика”. 
 
 
С УВАЖЕНИЕ,  
 
ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ, 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 
 

 


