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изх. № 3805/11.08.2016г.  

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

ОТ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

С ПРЕДМЕТ: “Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови 

двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни 

средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две 

могили”  

 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл.180, ал.2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило 

запитване относно документация за участие в обществена поръчка с предмет: 

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез 

карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и 

техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили”  

представям в законоустановения срок, следните разяснения: 
 

Въпрос 1 : Чл. 67, ал. 3 от ЗОП дава възможност на участниците в процедури за 

възлагане на обществени поръчки да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че 

съдържащата се в него информация все още е актуална. Ал. 4 на същия член, която 

съгласно § 29 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП влиза в сила от 

01.04.2018 г. гласи, че ЕЕДОП се представя в електронен вид по образец, утвърден с 

акт на Европейската комисия. 

 

Същевременно, в чл. 44, ал. 2 на Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), приет на практика в противоречие с текста на закона, 

е описан реда, по който може да се използва предходен ЕЕДОП – когато е осигурен 

пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно 

ЕЕДОП, ведно с декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и 

автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП и посочване на адрес, на който е 

осигурен достъп до документа. 

 

            На практика, към момента действащата уредба на използването на 

предходен ЕЕДОП, ако възложителят постави изискване за спазване на чл. 44, ал. 2 от 

ППЗОП, прави прилагането на чл. 67, ал. 3 от ЗОП неприложима до 01.04.2018 г., което 

не е в унисон със смисъла и духа на закона и се явява по своето естество правен 

нонсенс. 

 



            В тази връзка, възложителят ще приложи ли текста на чл. 67, ал. 3 от 

ЗОП, а не противоречащия му Правилник, като приеме предходно използван ЕЕДОП от 

участник, под формата на нотариално заверен препис, с нотариално удостоверяване 

автентичността на подписите на лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, ведно с декларация, 

с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите от 

предходния ЕЕДОП? 

 

  

 

Отговор: Възложителят ще приложи чл. 67, ал. 3 от ЗОП и ще приеме 

предходно използван ЕЕДОП от участник, под формата на нотариално заверен препис, 

с нотариално удостоверяване автентичността на подписите на лицата по чл. 40, ал. 1 ит 

ППЗОП, ведно с декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и 

автентичността на подписите по предходния ЕЕДОП.  

 

Въпрос 2 : В документацията на настоящата процедура е предоставен в 

електронен формат образец на ЕЕДОП, който участниците трябва да представят в 

офертата си, с попълнена и Част IV, Раздел В, т. 9 – списък на техническото оборудване 

– търговските обекти на участника. Поради големия обем на изискуемата информация 

за доказване на съответствие с критериите за подбор, която следва да се попълни в 

образеца на ЕЕДОП, Възложителят ще приеме ли данните по горепосочената точка, 

представляващи един брой списък, да бъде предоставен като отделно приложение към 

ЕЕДОП, като това обстоятелство бъде указано в текста на ЕЕДОП? 

 

  

 

Отговор: Възложителят ще приеме един брой списък на техническото 

оборудване- търговските обекти на участника, да бъде предоставен като отделно 

прилижение към ЕЕДОП, като това обстоятелство се укаже текста на ЕЕДОП.  

 

  

 

      (п) 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

 


