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до
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С
ПРЕДМЕТ : „ИЗГОТВЯНЕ/ИЗВЪРШВАНЕ

АНАЛИЗИ ,

НА

ПРОУЧВАНИЯ,

ОЦЕНКИ ,

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДР. В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, В ТОВА ЧИСЛО

И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ НОРМАТИВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ПРЕДПОСТАВКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ, ПО
ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА
УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОВЕЧЕ И ПО-

КАЧЕСТВЕНИ

УСЛУГИ

ФИНАНСИРАН

В

ОБЛАСТТА
ОПЕРАТИВНА

ПО

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
СЪФИНАНСИРАНА

ОТ

НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ

ЕНЕРГИЙНАТА

НА

„РАЗВИТИЕ

ПРОГРАМА

БЪЛГАРСКАТА
СЪЮЗ

ЧРЕЗ

ЕФЕКТИВНОСТ",
НА

ИКОНОМИКА"2007-2013,
ЕВРОПЕЙСКИЯ

ФОНД

ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

РАЗЯСНЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с посrьпило запитване в Агенция за устойчиво енергийно развитие по
повод открита процедура с предмет : „Изготвяне/извършване на анализи , проучвания , оценки,

изследвания и др . в областта на енергийната ефективност , в това число и определяне на
необходимите нормативни и институционални предпоставки във връзка с прилагането на
финансови механизми по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията

за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в
областта на енергийната ефективност", финансиран по Оперативна програма „Развитие на

конкурентоспособността

на

българската

икономика"2007-2013,

съфинансирана

от

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие", давам следните
разяснения по поставените въпроси .
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Въпрос Ns 1:

Какво се разбира под международен проект. Дали проект финансиран от ЕБВР и
изпълняван в България се смята за международен ?
Разяснение по въпрос Ns 1:
Под международен проект се разбира , проект, който е изпълнен извън границите
на Република България , без значение от кого е финансиран.

Въпрос Ns 2:
Освен това на стр . 46 от Документацията за участие има следния текст :
ЕНЕРГИЙИИ ОДИТОРИ — юридическо лице, вписано в регистрите по чл. 23 а, ал. 1
и чл.34а, ал . 1 от ЗЕЕ .
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА , експерти с международен

опит в разработването , прилагането и верифицирането на схема за rьрговия с енергийни
спестявания - екип от поне три физически лица или едно юридическо лице . Опиrьт на
юридическо лице се доказва чрез участие в не по-малко от един реализиран проект, сходен с

предмета на поръчката в последните три години , преди датата на подаване на офертата.
Физическите лица трябва да притежават висше техническо , икономическо или юридическо
образование и професионален опит 10 години по специалността. Поне двама от експертите-

физически лица да са участвали поне в един проект за проучване на възможностите за
реализиране на схема за rьрговия с енергийни спестявания . Сходни с предмета на поръчката
са услуги, свързани с подготовка и изпълнение на анализи , проучвания, оценки , изследвания
за създаване на необходимите нормативни , институционални и организационни условия за

прилагане на схема за тьрговия с енергийни спестявания . Екипът от експерти трябва да
докаже отлично познаване на енергийния пазар и пазара на услуги по енергийна ефективност
в ЕС и Република България .

Експертите с международен опит в разработване, прилагане и верифицирането на
схема за rьрговия с енергийни спестявания , енергийни одитори ли трябва да бъдат? Моля да
уточните този текст за кои експерти се отнася?

i~1,:#. ъ , яг
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Разяснение по въпрос Ns 2:
Експертите с международен опит в разработване, прилагане и верифицирането
на схема за търговия с енергийни спестявания ( физически или юридически лица) не са
енергийни одитори , те са друг ключов експерт от екипа на участника.

Въпрос Ns 3:
В документацията за участие , на стр . 44, в раздел V. Необходими документи , т . 2.2

пише, че към списъкът на екипа от експерти трябва да бъдат приложени и документи
доказващи специфичният опит: списък на изпълнените договори/проекти през последните
три години , считано от датата на подаване на офертата и препоръки за добро изпълнение .
Означава ли това, че договорите доказващи специфичният опит на експертите трябва да са
изпълнени през последните три години , считано от датата на подаване на офертата?
Разяснение по въпрос Ns 3:

Специфичният опит трябва да бъде доказан със списък на изпълнените
договори/проекти през последните три години , считано ДО датата на подаване на
офертата и препоръки за добро изпълнение, съгласно документацията и публикуваното

обявление.

Въпрос Ns 4:
Относно изискването поне един от юристите да притежава специфичен опит в

областта на финансовите инструменти , моля да уточните какво се има в предвид под

финансови инструменти?
Разяснение по въпрос Ns 4:

"Финансови инструменти " съгласно чл. 3 от Закона за пазарите на финансови
инструменти , са :
1. ценни книжа ;
2. инструменти , различни от ценни книжа :
а ) инструменти на паричния пазар ;
б) дялове на предприятия за колективно инвестиране ;

4

/4нвестир(Lне във eauienro оъдеiце

~

НАЦИ 0 нНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
гЕФЕ V ЕнтнА аАмк4

-

ЕВРОПЕЙСБ II СЪЮЗ
ЕвропеЁкки фонд
за регхона .i нл развитие

2007 - 20

'у+-

OHEPATH ВНА ПРОГРАМА
„ Развитие на конкурентоспособностга
на бъ.згареката икономика " 2007-2013 www.o i~COmpetitiveness.bG

чv~ч ~ч .eufunds.bg

в) олц [[[[, фючърси , суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен лроцент и други

деривативн [i договори върху ценни книжа, валута, лихвени проценти , доходи или други
деривативни инструменти , индекси или финансови показателн , задълженията по които могат
да бъдат изпълнени чрез доставка или чрез парично плащане ;
г) опции , фючърси , суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други
деривативни договори върху стоки , задълженията по конто трябва да бъдат изпълнени чрез
парично плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане

по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за
прекратяване на договора);
д) опции , фю v ърси , суапове и други деривативни договори върху стоки , задълженията по които
могат да бъдат изпълнени чрез доставка , когато те се търгуват на регулиран пазар и/или на
многостранна система за търговия ;
е) опции , фючърси , суалове , форуърдни договори и други деривативни договори върху стоки ,
извън посочените по буква "д ", задълженията по конто могат да бъдат изпълнени чрез
доставка , които не са търговски ценни книжа и които съгласно чл. 38, лараграф 1 от Регламент

(ЕО) Ns 1287/2006 на Комисията имат характеристиките на други деривативни финансови
инструменти в зависимост от това далн подлежат на клиринг и сетълмент, включително чрез
признати клирингови къщи , или се използват като обезпечение при маржин покупки или къси
продажби ;
ж) деривативни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен рмск ;
з) договори за разлики ;
и ) опции , фючърси , суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент, както и
всякакви другн деривативни договори във връзка с изменения на климата, товарни тарифи ,
цени на квоти за търговия с емисии , проценти на инфлация и други официални икономически
статистически показатели , задълженията по които трябва да бъдат изпълнени чрез парично
плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по

искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за
прекратяване на договора), както и всякакви други деривативни договори , свързани с активи ,

права , задължения , индекси и показатели извън посочените по този член, които имат
характеристиките на другите деривативни финансови инструменти в зависимост от това дали
се търгуват на регулвран пазар, подлежат на клиринг и сетьлмент, включително чрез признати
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клирингови къщи , или се използват като обезпечение при маржин покупки или къси продажби ,
както и деривативните договори съгласно чл . 38, параграф 3 от Регламент (ЕО) Ns 1287/2006 на
Комисията .
За опит на един от юристите в об.-тастта на фннансовите ннструменти ще се зачита опит
ирндобит във финансова институция , която извършва търговия с един от гореупоменатите

финансови инструменти .
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