
           

 

Проект „Благоустрояване /рехабилитация/ на уличната мрежа на с.Якимово, община Якимово“, финансиран 

с Договор № 12/07/2/0/00021 от 08.11.2017г. по Мярка М07-Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“, Подмярка 7.2“Инвестиции в създаването, подобряването иили разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.“ 

 

Изх.№ 882 /02.04.2018 г. 

До всички заинтересовани лица  

 

Относно: Публично състезание с предмет: «ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ 

„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО- 

ПЪТ ОТ MON1130 OТ ОТ22 ДО ОТ312 И ОТ ОТ12 ДО ОТ56, ОБЩ. ЯКИМОВО”, 

ФИНАНСИРАН ПО МЯРКА М07, ПОДМЯРКА 7.2 НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.», открита с Решение № 2 от 20.03.2018г. на кмета на 

община Якимово, Обявление с ид.№ в РОП 836578 

                                                                          

РАЗЯСНЕНИЕ по чл.180, ал.2 от ЗОП 

Във връзка с получени на електронния адрес на възложителя искания за разяснение 

по посочената документация за участие в обявената процедура, предоставям настоящите 

отговори-разяснение: 

 

Въпрос: В т. 2.2.14 от т. 2 „Лично състояние на участниците, подточка 

СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ“ на стр. 12 от 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТНИЕ, е записано следното:  

"2.2.14. не е представил изискващата се информация, свързана с удостоверяване на 

обстоятелството по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП, във вр. с чл. 3, ал. 5 от Правилника 

за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). " 

Съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП участникът следва да декларира в Част III, Раздел Г от 

ЕЕДОП физическите лица, които са действителни собственици на клиенти – юридическо 

лице по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП,  във вр. с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане 

на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). 

Участникът следва да изпише текстово липсата или наличието на горното основание" 

След като  Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) е отменен, видно от ДВ, 

бр. 27 от 27 март 2018 год., в сила от 31.03.2018 г., какво и как трябва да се декларира. 
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Отговор: С новия Закон за мерките срещу изпиране на пари  (обн.ДВ, бр. 27 от 27 март 

2018 г., в сила от 31.03.2018 г.) не е въведена промяна в правната регламентация на 

относимите обществени отношения. С оглед действащите разпоредби на българското 

законодателство и актуалния образец-форма на еЕЕДОП, Възложителят ще приеме, че 

всеки участник, посочвайки, че не са налице основания за отстраняване в Част III, Раздел Г 

от ЕЕДОП, отговаря на поставеното изискване. 

Участниците следва да имат предвид разпоредбите на чл.313 от НК и чл.67, ал.5 от ЗОП. 

 

Въпрос: „Съгласно изискванията на Възложителя и съгл. чл. 67 , ал. 1 от ЗОП 

„.....Участникът следва да декларира /изпише текстово/ в Част III, Раздел Г от Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ липсата или наличието на 

основания” 

В тази връзка системата за попълване на ЕЕДОП, която е посочена от Възложителя за 

използване при попълването на еЕЕДОП не позволява при липсва на основания за 

отстраняване да се изпише текст. Това е възможно само при наличие на такива? 

Какви са указанията ви в случай, че не се прилагат основанията за отстраняване?“  

Отговор: Участниците следва да попълнят образеца за участие – еЕЕДОП съгласно 

функционалните му възможности. При попълване/деклариране на обстоятелства за липса 

на основания за отстраняване от участника, възложителят ще приеме, че декларацията в 

този смисъл се отнася за всички обстоятелства, които са посочени в обявлението и в 

документацията за участие, досежно посочения раздел от ЕЕДОП, дори и същите да не са 

изписани изрично като текстова част. 

Участниците следва да имат предвид разпоредбите на чл.313 от НК и чл.67, ал.5 от ЗОП. 

Настоящите разяснения се отнасят до всички потенциални участници и се превръщат в 

част от документацията за участие в процедурата. 

 

 Възложител:    /п/ 

 /Георги Георгиев/ 


