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Дата на разясненията от УО: 11.04.2017 г. 

111.  31.03.2017 Здравейте, 

 

допустимо ли е Декларацията чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение Д) да 

бъде подписана собственоръчно на хартия от лица, които са граждани на 

държава членка на ЕС, но за които няма възможност да бъде издаден КЕП от 

доставчици, посочени в Регистъра на доставчиците на удостоверителни 

услуги (http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:310:1125002958825498::NO), 

поддържан от Комисията за регулиране на съобщенията? 

Благодаря предварително! 

Поздрави, 

 

Подател: Веселин Веселинов  

Ел. поща: qaa.op1@gmail.com 

Възможността Декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 

162/2016   (Приложение Д) да се подписва собственоръчно на хартия е налице 

единствено в случаите, когато лицето/лицата, които следва да я подпишат са 

граждани на трети държави, които не са членове на ЕС и за които няма 

възможност да бъде издаден КЕП от доставчици, посочени в Регистъра на 

доставчиците на удостоверителни услуги  

(http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:310:1125002958825498::NO), поддържан 

от Комисията за регулиране на съобщенията.  

Във всички останали случаи Декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ следва 

да бъде подписана съгласно посоченото в Условията за кандидатстване, а 

именно да е подписана с КЕП от всички лица, които са посочени в чл. 40 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и са 

изчерпателно изброени в т.11.2, 1) от Условията за кандидатстване. 

Ако дадено лице, което е гражданин на ЕС, няма издаден КЕП същият следва 

да се обърне към доставчик на удостоверителни услуги, който е включен в 

Списъка на доставчиците на удостоверителни услуги в държавата членка, 

където е позициониран.  
112.  31.03.2017 Във връзка с процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 

„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, моля да 

отговорите на следния въпрос: 

 

Възможно ли е да се кандидатства по режим „регионална инвестиционна 

помощ“ за инвестиция, свързана с разширяване на капацитета на 

съществуващ стопански обект при условие, че съществуващите 

производствени мощности, обект на енергийното обследване, се преместят на 

нова производствена площадка в рамките на същия регион-получател, на 

която да бъде инсталирано и новото, препоръчано в доклада от енергийно 

обследване, оборудване? Това преместване е необходимо, тъй като 

съществуващата (досегашна) производствена площадка на предприятието-

кандидат за целите на разширяването на производствения капацитет има 

нужда от допълнителна площ за инсталиране на оборудването, препоръчано в 

 

Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на данните 

за годишно потребление на съществуващия обект, в които, освен 

потреблението на производствените мощности, са отчетени:  

• потреблението на енергия на съществуващия сграден фонд;  

• загубите при преноса и разпределението на енергия и други ресурси в 

рамките на обекта; 

• въздействието на средата (сграден фонд, преносна/разпределителна мрежа в 

рамките на обекта) върху потреблението на съществуващите производствени 

мощности. 

Предвид изложеното, механичното преместване на наличните производствени 

мощности на друга площадка, не я правят същия обект. В този смисъл подобен 

подход е неприемлив. 

Допълнително, посоченото от Вас е недопустимо и поради факта, че няма да 

http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:310:1125002958825498::NO
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рамките на доклада от енергийно обследване. На функциониращата площадка 

има условия за еднозначно измерване на всички показатели, съествени за 

енергийното обследване. 

 

Подател: Диана Тодорова  

Ел. поща: Diana.Todorova@bg.multivac.com 

отговаря на изискването да попада сред една от двете допустими инвестиции 

по процедурата в случай на режим „регионална инвестиционна помощ“ 

(разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или основна 

промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект),  

защото по своята същност представлява създаване на нов стопански обект. 

113.  03.04.2017 Здравейте, 

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

ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. следва да бъде попълнена и подписана 

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 по конкретно при акционерно 

дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон.  

 

Ние представляваме акционерно дружество, което съгласно чл.244, ал.1 от 

Търговския закон, се управлява от Съвет на директори, състоящ се от пет 

члена, един от които е чуждестранно юридическо лице.  

 

Молим да отговорите на следните въпроси:  

 

1. Следва ли всички физически лица, които са членове на управителните и 

надзорни съвети на чуждестранното юридическо лице, участващо в Съвета на 

директорите на българското акционерно дружество, да подпишат 

Декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г с КЕП 

или само официално представляващия юридическото лице? 

 

2. Ако горният отговор е положителен, то допустимо ли е подписване на 

декларацията с КЕП, регистриран в друга страна членка на ЕС? 

 

3. Възможно ли е подписване на декларацията с КЕП на физическото лице, 

представляващо чуждестранното дружество или се допуска подписване с 

КЕП на самото чуждестранно юридическо лице? 

 

4. Съгласно записа в Декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от 

1. УО не разполага с цялата необходима информация, за да даде категоричен 

отговор на поставения въпрос.  

Съгласно посоченото в т. 11.2 от Условията за кандидатстване „Декларацията 

по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. следва да бъде 

попълнена и подписана 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 

по конкретно…….10. в останалите случаи, включително за 

чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и 

контролират кандидата съгласно законодателството на държавата, в 

която са установени.“ 

В тази връзка декларации следва да бъдат представени от всички лица, 

попадащи в обхвата на чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки.  

2. Посоченото от Вас е допустимо. 

3. Съгласно Условията за кандидатстване квалифицираният електронен 

подпис, с който се подписва Декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 

от ПМС 162/2016 следва да е валиден към датата на кандидатстване и да е на 

лицето, което декларира съответните обстоятелства. Квалифицираният 

електронен подпис  може да бъде: с  титуляр и автор - физическото лице, което 

декларира данните в декларацията или с автор - физическото лице, което 

декларира данните в декларацията и титуляр юридическото лице-кандидат или 

с автор - физическото лице, което декларира данните в декларацията и 

титуляр юридическо лице – член на управителен или контролен орган на 

юридическото лице – кандидат.  

4. В образеца на декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 

162/2016 г (Приложение Д) изрично е посочено, че членове на управителни и 

надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 
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ПМС 162/2016 г. „Членове на управителни и надзорни органи и други лица, 

които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 

тези органи попълват декларацията единствено по отношение на т. 1,  2 и 3.“. 

Следва ли останалите точки в декларацията да бъдат премахнати? 

 

Подател: М. Минчев 

Ел. поща: clearwater@abv.bg 

 

при вземането на решения от тези органи попълват декларацията единствено 

по отношение на т. 1, 2 и 3. В тази връзка точките от декларацията, които не са 

приложими за тях, следва да бъдат изтрити 

 

 


