
 

Отговори на постъпили въпроси по тръжната документация на втори 

eтап от процедурата за избор на Управител на ФЕЕВИ – 09.04.2019г. 

 

Въпрос   1.      По кой правен ред се провежда Конкурса за избор на Управител на Фонда за 
енергийна ефективност и възобновяеми източници? 

Въпрос   2.      На основание кои правни норми е открит Конкурсът, по правилата на кой 

нормативен акт е предвидено да се проведе процедурата? 

Отговор на въпроси 1 и 2: Функциите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници“ (ФЕЕВИ) са законодателно уредени в Закона за енергийна ефективност 
(чл.87 ал.2) (ЗЕЕ), както и в чл.16.ал.2 от Правила за организацията на работата и 

дейността на ФЕЕВИ. Изборът на Управител на Фонда, процедурата, по която се 
извършва този избор и компетентният орган за провеждането й са определени в чл. 86, 

ал. 2, т. 9 от ЗЕЕ във връзка с чл. 17, ал. 1 от Правилата за организацията на работата и 

дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Съгласно 
цитираните разпоредби Управителят се избира от Управителния съвет на Фонда след 

проведен конкурс. Управителният съвет подписва договор с избрания Управител със 
срок 5 години. 

Съответно компетентен да избере Управител на ФЕЕВИ, съгласно действащото 
законодателство е Управителния съвет на ФЕЕВИ,който провежда конкурс и подписва 
с избрания управител договор за 5 години.  

Провеждането на състезателна процедура, каквато е конкурсът гарантира прилагането 
на принципите на равнопоставеност на участниците, свободна конкуренция между тях, 
публичност и прозрачност, като по този начин ще може да бъде избран кандидатът, 
отговарящ в най-пълна степен на изискванията на ЗЕЕ и на естеството на услугите, 
които ще предоставя. 
 

Въпрос    3.      С какъв акт са утвърдени правилата и условията за провеждане на Конкурса, 
от какъв правен субект и въз основа на какви законови правомощия? 

Отговор на въпрос 3: Правилата и условията на Конкурса за избор на управител на 
ФЕЕВИ са утвърдени от Управителния съвет на ФЕЕВИ. 

Въпрос    4.      Допустимо ли е за целите на оценяване по критерия „Опит на персонала на 
местния пазар" участниците да доказват професионален опит на персонала във 
финансовата област и в областта на енергийната ефективност и/или възобновяемите 
енергийни източници на пазара на държава-членка на ЕС или на Европейското 
икономическо пространство, различна от България? 

Отговор на въпрос 4: Не е недопустимо участниците да доказват професионален опит на 
персонала във финансовата област и в областта на енергийната ефективност и/или 

възобновяемите енергийни източници на пазара на държава-членка на ЕС или на 
Европейското икономическо пространство, различна от България. Постановеното 
изискване е въведно за да обезпечи постигането на целите на дейността на ФЕЕВИ, 



действащ именно на местния пазар и изпълняващ Националната стратегия и 

национални планове, приети от МС. 

 Съгласно чл. 78 ал.2 и 79 от ЗЕЕ -  Фондът е юридическо лице със седалище в 
гр.София и  управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за 
повишаване на енергийната ефективност и за проекти за производство на енергия от 
възобновяеми източници, съобразно приоритетите, заложени в Стратегията за 
устойчиво енергийно развитие на Република България и в националните планове за 
действие по енергийна ефективност. Законовата дефиниция на дейността на Фонда 
определя и необхдимостта от осигуряване на експерти от страна на Управителя,които 
имат опит именно на „местния пазар“.  По този начин се дава възможност за по-
адекватно реализиране на дейността на Фонда. Съгласно действащото законодателство 
– чл.87,ал.1 от ЗЕЕ  основна функция на Управителя на ФЕЕВИ е да подпомага  
дейността на Управителния съвет на Фонда.   

Следва да се подчертае, че Фондът за енергийна ефективност и възобновяеми 

източници, съгласно Правилата за организацията на работа и дейността на същия 
(Правилата), следва да изпълнява приоритетите, заложени в националната стратегия и 

в националните планове за действие, приети от Министерския съвет, при 

управлението на финансови средства за ЕЕ и производство на енергия от възобновяеми 

източници (чл. 3 от Правилата). Тоест целта, за която е създаден и която трябва да 
постига е финансиране на проекти на българския пазар.  

Предвид горното, в случай че Участникът представи експерт за оценяване, който няма 
или има, но ограничен/недостатъчен опит на местния (националния/българския) пазар, 
то същият няма да се счита за дисквалифициран от оценяването, а  този факт ще повлия 
при определяне на оценката му.   

Въпрос    5.      Използваният израз в Документацията „опит на местния пазар" – т. 2.2.1, т. 
2.3 в частта „Форми за описание на квалификация и професионален опит на членовете 
на персонала" следва ли да се отнася към вътрешния пазар на Европейския съюз, 
съответно – на пазара на страните от Европейското икономическо пространство, или 

единствено към българския пазар? 

Отговор на въпрос 5: Опитът на местния пазар не се отнася към опит, придобит във 
вътрешния пазар на ЕС, нито на пазара на ЕИП. Заложената идея в Документацията, а и 

намерението на Управителния съвет на Фонда, са да се подберат експерти, които 
познават и имат опит на  националния ни пазар.  (Виж Отговор на въпрос 4). 

Въпрос    6.      С какви документи участниците могат да доказват опита на предложените от 
тях експерти относно изискуемата продължителност и стойност на дейностите или 

проектите, в които са участвали? 

Отговор на въпрос 6: За доказване на опита, Допуснатият участник представя попълнени 

форми, съдържащи описание на квалификацията и професионалния опит на кандидата 
за Изпълнителен директор и за всеки един от Ключовите експерти – обща и 

специфична спрямо заданието, както и опита на местния пазар – Образец № 7 от 
конкурсната документация. 



Въпрос    7.      В методиката за оценяване професионалния опит на кандидат за 
Изпълнителен директор е предвиден критерий „е участвал в оценяването, 
изпълнението или мониторинга на такива проекти на обща стойност 20 000 000 лева 
или повече". Какво следва да се разбира под израза „такива проекти"? 

Отговор на въпрос 7: Под „такива проекти” при описанието на посочения критерий 

относно опита на Изпълнителния директор се има предвид, че последния е участвал в 
оценяването, изпълнението или мониторинга на проекти, които са в областта на 
енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и същите са на обща 
стойност 20 000 000 лева или повече.  

Въпрос    8.      Допустимо ли е участниците да предлагат специалисти за Изпълнителен 

директор и Ключови експерти със завършено висше образование образователно 
квалификационна степен, различна от „магистър" или еквивалентна, съответно – ще 
бъдат ли оценявани равнопоставено със специалистите със степен „магистър"? 

Отговор на въпрос 8: За изпълнение на заложените критерии за образование на 
Изпълнителния директор и ключовите експерти, Участникът следва да предложи 

такива лица, които притежават минимална образователно квалификационна степен 

„магистър" (за съответното релевантно направление).В случай че се касае за степен 

различна от „магистър”, то горното условие ще е спазено ако съответното лице има по-
висока степен. Що се отнася до въпроса за еквивалентна на „магистър” степен, то 
такава ще се преценява, когато образованието е придобито в чужбина.  

Въпрос    9.      Допустимо ли е участниците да предлагат технически експерт по подготовка 
и реализиране на енергийни проекти и проекти за енергийна ефективност, който не 
притежава придобита квалификация за извършване на обследване на енергийна 
ефективност и сертифициране на сгради или за обследване за енергийна ефективност 
на промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление и ако да, 
посоченият експерт ще подлежи ли на оценка по утвърдените критерии в методиката? 

Отговор на въпрос 9: В конкурсната процедура ще бъдат оценявани технически експерти 

по посочените от Методиката за оценяване критерии. Поради естеството на 
извършваната работа и законодателната уредба на РБългария е необходимо 
техническия експерт да е квалифициран и да притежава практически опит в оценката и 

идентифицирането на проекти с оглед проверката им за  извършените обследвания за 
енергийна ефективност като бъде наясно с  процеса за определяне и остойностяване на 
енергийните потоци и разходи в сгради, предприятия, промишлени системи и системи 

за външно изкуствено осветление, определящ обхвата на технико-икономическите 
параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност. Не съществува 
изискване за специална квалификация, нито образование, свързано само с извършване 
на обследване на енергийна ефективност.  
 

 


