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•ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
"ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД - С офия

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Е

Въпрос: Във връзка е провеждане на обществена поръчка е предмет "Доставка на 
лекарствени продукти за онкологични заболявания за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД". 
Съгл. 67, ал. 3 от Закона за обществените поръчки във вр. е пар. 29, т.5, буква "а" Единният 
европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид от 01.04.2018 г. 
по образец, утвърден е акт на Европейската комисия. До настоящия момент, при подаване на 
ЕЕДОП на хартиен носител същия се подписваше от всички членове на Съвета на директорите 
на дружеството. В тази връзка моля за Вашето становище от кого трябва да бъде подписан 
ЕЕДОП: само от изпълнителния директор или от тримата членове на Съвета на директорите?

В случай, че ЕЕДОП трябва да бъде подписан с електронен подпис от тримата членове 
на Съвета на директорите, моля за Вашето разяснение: дали всеки член на Съвета на 
директорите трябва да подпише отделен ЕЕДОП?

Отговор: еЕЕДОП (Единният европейски документ за обществени поръчки) следва да 
бъде подписан от всички членове на Съвета на директорите на дружеството. Електронният 
ЕДООП следва да бъде подписан с професионален електронен подпис, удостоверяващ 
професионалната обвързаност на физическото лице с юридическо лице, като в случая, 
физическото лице ще се явява автор, а юридическото лице - титуляр на подписа. В случай, че е 
налице необходимост от защита на личните данни или различие в обстоятелствата, свързани с 
личното състояние на част от лицата, на основание чл. 41, ал.1 от ППЗОП, за информацията 
относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 на ЗОП лицата следва да попълнят и подпишат 
отделен ЕЕДОП. На електронната страница на Агенцията за обществени поръчки в 
рубрика „Въпроси и отговори” е публикувана информация относно еЕЕДОП. 
Предоставяме линк към рубриката:
http://rop3-appl.aop.bg:7778/portal/page? pageid=93.1660363& dad=portal& schema=PORTAL
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