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Дата на разясненията от УО:12.08. 2016 г. 

183. 01.08.2016 г. Здравейте, 

 

Във връзка с обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 

„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия―, моля за 

разяснение по отношение на Декларациите по чл. 25 от ЗУСЕС. 

 

Декларацията се попълва се и подписва с КЕП от всички лица, които са 

посочени в чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (приет с ПМС №73 от 05.04.2016, обн. ДВ, бр.28 от 08.04.2016 в сила 

от 15.04.2016). 

 

При при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон. Управителят организира и ръководи дейността на 

дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание. 

Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки 

един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият 

договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на 

управителя нямат действие по отношение на трети лица. 

 

Когато в дружественият Договор на дружество с ограничена отговорност е 

вписано, че предствителството и текущото управление се осъществява от 

Управител, то необходимо ли е същата Декларация по чл. 25 от ЗУСЕС да 

бъде подписана от двамата съдружниците на Дружеството. 

 

Подател:С. Димитрова  

Ел. поща: dimitrova.std@gmail.com 

 

Съгласно Условията за кандидатстване Декларацията по чл. 25, ал. 2 от 

Закона за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове следва да бъде попълнена и подписана от всички 

лица, които са посочени в чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки. При дружество с ограничена отговорност е посочено, 

че това са лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон.  

Ако по отношение на кандидат дружество с ограничена отговорност е 

вписано, че представителството и текущото управление се осъществява от 

управителя, то тогава е достатъчно Декларацията по чл. 25, ал. 2 от Закона за 

управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове да се подпише само от него. 

184. 01.08.2016 г Здравейте,  

При попълване на декларациите към проектното предложение възникнаха 

няколко въпроса.   

Нашата фирма е дружество с ограничена отговорност (ООД) и се 

 

Съгласно Условията за кандидатстване  декларациите по букви а/, в/ и г/ от т. 

24, а именно Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за 
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представлява от три физически лица заедно и поотделно.  

 

В тази ситуация, моля да потвърдите или отречете недвусмислено следните 

твърдения:  

 

Приложение Д се подписва с КЕП поотделно от всяко от трите физически 

лица, представляващи дружеството;  

Приложения Г, Е и Ж се подписват с КЕП само от едно физическо лице, 

представляващо дружеството.  

Благодаря предварително! 

 

 

Подател:Цвета Генова  

Ел. поща: tsveta.genova@abv.bg 

кандидатстване (Приложение Г), Декларацията за държавни/минимални 

помощи  (Приложение Е) и Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 

от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Ж) се подписват 

и попълват от лице с право да представлява кандидата. Изрично е посочено, 

че в в случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко 

физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от всяко 

от тях. В посочения от Вас случай, ако кандидатът се представлява заедно и 

поотделно, то е достатъчно само едни от официалните представители на 

предприятието-кандидат да подпише посочените декларации. 

По отношение на Декларацията по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на 

средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове  

(Приложение Д към Условията за кандидатстване) изрично е посочено, че тя 

се попълва и се подписва от всички лица, които са посочени в чл. 40 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /приет с ПМС 

№ 73 от 5.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 28 от 8.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ и 

са изчерпателно изброени в т.11.2, 1). По отношение на дружествата с 

ограничена отговорност в т. 11.2. от Условията е пояснено, че това са лицата 

по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон. 

За повече информация, моля, запознайте се с отговор на въпрос 183. 

185. 01.08.2016 г Добър ден,  

 

Във връзка с кандидатстването ни по програма „Енергийна ефективност за 

малки и средни предприятия―, получихме оферта за Система за мониторинг 

на потреблението на електрическа енергия. Офертата включва: 

 

доставка и монтаж на техническите средства (електромери), необходими за 

реализиране на измерването 

доставка и монтаж на програмно-техническите средства (софтуер) за 

събиране и предаване на данните;  

лиценз за достъп до приложно програмно съхранение, обработка и 

визуализиране на данните (външен сървър). 

Офертата има посочена крайна обща цена.  

 

 

Както е посочено в отговор на въпрос 88, за да бъдат счетени за допустими 

разходите, свързани с придобиването на автоматизирана система за 

мониторинг на енергопотреблението, то следва да е видно, че те 

представляват част от интегрирана електронна система и в този смисъл не е 

допустимо залагане на разходи само по раздел I ―Разходи за материални 

активи― или разходи за спомагателни материали. На база посоченото в 

офертата, която ще бъде представена на етап кандидатстване относно 

автоматизираната система за мониторинг на енергопотреблението следва 

разходите, свързани с ДМА, ДНА и/или спомагателните материали (ако 

такива има) да бъдат разграничени. 

Следва да имате предвид също така, че придобитите по настоящата 

процедура активи /ДМА и ДНА/ следва да отговарят като стойност на 

приложимите счетоводни стандарти и счетоводна политика на 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

 
 

3 
 

№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

Следва ли да изискваме от доставчика, в офертата да бъдат раздели 

стойностите на софтуерна и хардуерна (съгласно Ваш отговор на въпрос №88 

от 20.06.2016г.)? Или е допустимо цялата сума да се включи в раздел I 

„Разходи за материални активи― в т.5 Бюджет. 

 

Молим да дадете недвусмислен отговор.  

 

  

Подател:Цвети Димчева  

Ел. поща: cveti.ivomirs@abv.bg  

предприятието-кандидат, да бъдат амортизируеми и да са включени в 

амортизационните планове на предприятието, както и да са заведени в 

счетоводните сметки за ДМА и ДНА. 

186. 02.08.2016 г  

Здравейте,  

 

Имаме следния въпрос по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна 

ефективност за малките и средни предприятия―: 

 

Предприятие А и предприятие B притежават по 50% от предприятие C. 

Лицата Х и У са управители на предприятие С, като начинът на 

представляване е само и единствено заедно. Лицето Х е собственик и 

Управител на предприятие А в съдружие с лицето Z, като начинът на 

представляване е заедно и поотделно. Предприятия А и С оперират на един и 

същи пазар.  

Въпросът е: попадат ли предприятие А и предприятие С под дефиницията за 

едно и също предприятие при условие, че предприятие А притежава точно 

50% от предприятие С, а лицето Х няма право да взема самостоятелно 

решения без лицето У? 

Благодаря за отговора! 

Поздрави, 

 

 

Подател: Юлия Арабаджиева 

Ел. поща: juliadachova@gmail.com 

Съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 „едно и също 

предприятие― означава всички предприятия, които поддържат помежду си 

поне един вид от следните взаимоотношения:  

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите 

или съдружниците в друго предприятие;  

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството 

от членовете на административния, управителния или надзорния орган на 

друго предприятие;  

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо 

друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на 

разпоредба в неговия устав или учредителен акт;  

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго 

предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с 

останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от 

гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.  

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея 

първа, букви а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, 

също се разглеждат като едно и също предприятие. 

Според разясненията, които Европейската комисия е предоставила на 

въпроси на държави-членки относно определянето на обхвата на „едно и 

също предприятие― (съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013) в 

платформата ECN-ET, в случай че физическото лице не действа като 

икономически субект (т.е. не предлага стоки и услуги на пазара), то 

условията на определението за „едно и също предприятие― не са изпълнени и 

пресмятането за максимално допустимия размер на минимална помощ се 
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извършва отделно за всяко предприятие. 

Следва да имате предвид, че финалното решение ще бъде взето от страна на 

Оценителната комисия на база на информацията, предоставена с проектното 

предложение. 

187. 02.08.2016 г Здравейте, 

 

Моля да поясните каква оценка ще получи предприятие, при което срока на 

откупуване на инвестициите е 8,5 години - пет точки или три точки? 

Благодаря Ви предварително. 

 

 

Подател: Веселина Купенова 

Ел. поща: v.kupenova@ogra.bg 

Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектните предложения 

(Приложение Й) за критерия „Срок на откупуване на инвестицията― е 

посочено, че в случай че този срок е от 6  до 8 години кандидатът ще получи 

5 точки, а ако срокът на откупуване е от  9  до  10 години – 3 точки. В случай 

че при изчисляване на критерия „срок на откупуване на инвестицията― се 

получи стойност 8,5 години, то съгласно горепосоченото точкуване 

кандидатът би следвало да получи 3 точки, тъй като инвестицията ще се 

откупи при реално започната 9 година от нейното придобиване.   

Бихме искали да обърнем внимание, че срокът на откупуване на 

инвестициите се изчислява от Оценителната комисия, използвайки 

Приложение Б1, в което се попълват данните от  т. 6.1 от енергийния одит - 

инвестиции, спестявания и живот на всяка мярка. 

 
 

 


