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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 

 

 

Относно: Прилагане на чл. 41, ал. 1, изр. второ от ППЗОП в случаи, при 

които информацията относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и по чл. 

55, ал. 1, т. 5 от ЗОП за съответните лица не се различава. 
 

Съгласно чл. 41, ал. 1, изр. първо от ППЗОП когато изискванията по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят до повече от едно лице, всички 

подписват един ЕЕДОП. Изключение е допустимо при необходимост от защита на 

лични данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на 

някои от лицата (чл. 41, ал. 1, изр. второ от ППЗОП). В тези случаи лицата, които са 

задължени да декларират липсата на основания за отстраняване подават отделни 

ЕЕДОП.  

Следователно, необходимият брой единни декларации се определя за всеки 

конкретен случай и в зависимост от това доколко са налице посочените 

обстоятелства. Преценката е на кандидата/участника при подготовката за участие в 

процедурата. В случаите, когато са подадени няколко ЕЕДОП и от информацията в 

тях се установява, че няма разлика в декларираните обстоятелства за различните 

лица, е налице формално несъответствие с посочената разпоредбата. Независимо от 

това, при преценяване наличието на основания за отстраняване на 

кандидата/участника, следва да се има предвид, че за законосъобразното провеждане 

на процедурата е от значение дали са налице основания за отстраняване за лицата по 

чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, а не броят на документите, с които се декларират съответните 

обстоятелства. Предвид това, формалното несъответствие с чл. 41, ал. 1 от ППЗОП не 

следва да води до санкции за кандидата/участника, като е ненужно да се искат и 

разяснения от съответните лица за обстоятелствата, довели до представяне на повече 

от един ЕЕДОП. 
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