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ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

В открита процедура по реда на чл.73, ал. 1, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 и чл. 20, ал.1, б. 

„б” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на техника и 

оборудване по проект ,, Joint initiatives and solutions in addressing emergency situations in the 

cross border area ” 
 

 

 

Допълнително разяснение 

За начините на подаване на ЕЕДОП в електронен вид 

 

Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, във връзка с §29, т.5. б “а“ от ПЗР на ЗОП, се въвежда 

задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, в сила от 1 април 2018 г. 

За нуждите на настоящата обществена поръчка, Възложителят е създавал образец на 

ЕЕДОП, чрез използване на безплатна услуга чрез информационната система еЕЕДОП. 

Системата е достъпна  чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги и 

директно на следния адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en. Към настоящата  

документация  са приложени два формата на ЕЕДОП, PDF и HML ( rar формат).  

За да се попълни ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания: 

1. Изтеглете приложения “expd-request.xml”файл и го съхранете на компютъра си; 

2. Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български 

език; 

3. В долната част на отворилата се страница под въпроса „Вие сте?“ маркирайте 

отговор „Икономически оператор“; 

4. В новопоявилото се поле “Искате да:“ маркирайте „заредете файл ЕЕДОП“ ; 

5. В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“, 

след което следва да се  избере файла, който е бил запаметен, формат expd-

request.xml”; 

6. В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и 

натиснете бутона “Напред“; 

7. Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След като се попълнят 

всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез 

която опция се зарежда попълнения файл и същия може да бъде прегледан; 

8. След като зареди целия файл еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон 

„Изтегляне като“. Препоръчително е да се съхранят двете опции на файла на 

компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако е необходимо; 

9. Изтегленият *pdf. Файл се подписва електронно от всички задължение лица и се 

прилага към офертата. 

Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се 

представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание.  

Друга възможност за предоставяне, е чрез осигурен достъп по електронен път до 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en


изготвения и подписан електронно документ. В този случай, същият следва да е 

снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен 

на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на 

оферти, като участникът  задължително посочва този интернет адрес в описа на 

представените документи. 

Когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с 

електронен подпис следва  да бъде подписана версията в pdf формат. При представяне 

на ЕЕДОП от  трети лица, обединения, от участници в обединения, подизпълнители, се 

прилагат горните правила. Във всички случаи на представяне на ЕЕДОП, той следва да 

е на електронен носител. 

 


