
Въпрос 1:  

В т.2.1.4 Опит в прилагането на МСФО на Поканата какво се разбира под „Участниците 

да са изпълнили поне 2 (две) услуги свързани с анализ и въвеждане прилагането на 

изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) в големи 

предприятия (извън обхвата на чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия) в 

областта на енергетиката съгласно §1, т. 24 от Закона за енергетиката с изградени 

площадкови и линейни енергийни обекти през последните 3 (три) години, като 

балансовата стойност на активите им е не по-малка от 1 (един) млрд. лв.“?  

Отговор: 

Под услуги, свързани с анализ и въвеждане прилагането на изискванията на 

Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) в големи предприятия 

(извън обхвата на чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия) в областта на 

енергетиката съгласно §1, т. 24 от Закона за енергетиката с изградени площадкови и 

линейни енергийни обекти през последните 3 (три) години, като балансовата стойност 

на активите им е не по-малка от 1 (един) млрд. лв., следва да се разбира: 

Консултиране на предприятия* във връзка с оказване на методическа помощ по 

прилагане на МСФО; изготвяне и/или актуализиране на счетоводни политики на 

предприятия* във връзка с въвеждане и/или изменение на действащи и нови 

МСФО през последните 3 (три) години. 

Забележка: Под „предприятия“ се разбира големи предприятия (извън обхвата на чл. 3 

от Закона за малките и средни предприятия) в областта на енергетиката съгласно §1, 

т. 24 от Закона за енергетиката с изградени площадкови и линейни енергийни обекти, 

като балансовата стойност на активите им е не по-малка от 1 (един) млрд. лв. 

 

 

Въпрос 2:  

Декларацията за конфиденциалност по Образец ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – следва ли да бъде 

подписана само от управителя или да бъде представена за всички оценители в посочения 

екип? 

Отговор: 

Декларацията за конфиденциалност по Образец ПРИЛОЖЕНИЕ №3 следва да бъде 

подписана само от представляващия участника. 

 

 

Въпрос 3:  

Автобиографията Образец – ПРИЛОЖЕНИЕ №6 трябва ли да бъде подписана? 

Отговор: 

Не е необходимо Автобиографията Образец – ПРИЛОЖЕНИЕ №6 да бъде подписана. 

 

 

Въпрос 4:  

В какъв формат да бъде попълнена колона „Срок на договора“ в дни или начална – 

крайна дата на договора. 

Отговор:  

В ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – „Списък с изпълнените ангажименти с идентичен или сходен 

предмет“, в колона „Срок на договора“ следва да бъдат нанесени начална – крайна дата 

на договора. 


