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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 

 

 

 Относно: Използване на информацията от обявлението за приключване 

изпълнението на договор за обществена поръчка като доказателство към 

основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените 

поръчки 

 

При провеждане на процедура за обществена поръчка за всеки кандидат или 

участник трябва да се установи липса на основанията за отстраняване съгласно 

законодателството, действащо към момента на провеждане на процедурата. На етапа 

на подбор липсата, съответно наличието на тези основания, се декларира в Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).  

За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП в ЕЕДОП кандидатите и 

участниците следва да отговорят на въпроса „Случвало ли се е в миналото договор за 

обществена поръчка да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани 

обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?“. 

Важно е да се отбележи, че въпросите в ЕЕДОП, на които стопанските субекти 

отговарят, следва да се разглеждат в контекста на ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 

55, ал. 1, т. 4 от ЗОП възложителят може да отстрани от участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото кумулативно са 

изпълнени следните условия: 

 налице е виновно неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 

договор за концесия за строителство или за услуга;  

 неизпълнението е довело до предсрочното прекратяване на договора, 

изплащане на обезщетения или други подобни санкции; 

 неизпълнението е засегнало 50 и повече на сто от стойността или обема на 

договора.  

За да бъде безспорно установено, че по отношение на кандидата или участника 

е налице основание за отстраняване е необходимо съответните обстоятелства да бъдат 

доказани от възложителя (чл. 57, ал. 5 от ЗОП). В тази връзка следва да се има 

предвид, че проверката в РОП и по-специално в обявлението за приключване 

изпълнението на договор за обществена поръчка не е доказателствено средство за 

наличието на неизпълнени договори и начислени неустойки. Регистърът има 

информативен характер и АОП има задължение да го поддържа и управлява. 

Информацията, свързана с изпълнението на договор за обществена поръчка се 

публикува в РОП за статистически цели, като АОП не извършва проверка за 



 

 

достоверността на посочените от възложителя обстоятелства. Освен това 

изпращането на информацията от страна на възложителя е нормативно обвързано със 

срокове, които не предвиждат евентуално произнасяне на компетентен орган във 

връзка със спор между страните по договора. Предвид това тази информация не може 

да се приеме за годно доказателство по отношение наличието на обстоятелствата по 

чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 
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