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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 дадете допълнителни указания относно следното: 
В документацията на горецитираната обществена поръчка, в т.11.4 – „Изисквания към 
екипа за обособена позиция № 1”, под-позиция 2 “Ключов експерт-инженер”, т.2.5 е 
записано, че е необходимо притежаването на специфичен професионален опит – минимум 
3 години опит в извършването на енергийни одити („обследване за енергийна 
ефективност”) на промишлени системи. 
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Въпрос: физическото лице – ключов експерт-инженер ли трябва да притежава 
самостоятелно удостоверение за професионална квалификация по обследване за 
енергийна ефективност на промишлени системи или може да е физическо лице-
представляващ на търговско дружество, което е вписано в публичния регистър, воден към 
Агенция за устойчиво енергийно развитие като лице, извършващо обследване по реда на 
чл.34, ал.4 от Закона за енергийната ефективност? 

 

Отговор 1:  Съгласно т. 11.4 „Изисквания към екипа за Обособена позиция 1” от 
тръжната документация по отношение на ключовия експерт – инженер изискванията на 
Възложителя са същият да притежава специфичен опит – минимум 3 години в 
извършването на енергийни одити („обследване за енергийна ефективност“) на 
промишлени системи. Опитът може да бъде придобит като физическо лице или служител 
на юридическо лице, вписани в публичния регистър към Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност на 
промишлени системи.  

Опитът се  доказва с представянето на документи, удостоверяващи декларираните 
обстоятелства – копия на дипломи, сертификати, трудови книжки, служебни книжки, 
граждански договори, препоръки и т.н.  

 

 
 
С УВАЖЕНИЕ,  
 
ЕМИЛИЯ ЯНЕВА,  
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 
 
 

 


