
Какво е e-CERTIS?  

E-CERTIS е информационна система, предоставяща информация относно различни 
документи, които участниците  в обществени поръчки в страните от ЕС следва да 
представят в процеса на възлагането.  

Тя подпомага: 

• участниците - да се осведомят какви документи (удостоверения, сертификати, 
декларации и др.) е необходимо да представят при участие в обществена 
поръчка в страна от ЕС; 

• възложителите от страни, членове на ЕС - да се ориентират какви документи 
да изискват от участниците, а на последващ етап при оценяването – какви 
доказателства да приемат. 

 

Езици 

E-CERTIS може да се ползва на 21 официални езика. 

 

Документи 

E-CERTIS не обхваща пълния набор от документи, които възложителите могат да 
изискват от участниците, а само най-често изискваните. 

 

Документи и удостоверения 

От участник в процедура за възлагане на обществена поръчка в страна от ЕС може да 
бъде поискано да докаже своето икономическо и финансово състояние, както и 
професионалната си квалификация за изпълнение на поръчката.  

По принцип тези доказателства имат формата на официални удостоверителни 
документи, издадени от национални органи, или представляват декларации от 
участника.  

 

 

Ползата от e-CERTIS 

E-CERTIS има за цел да улесни: 

• разбирането на информацията, която трябва да се представи или е представена; 



• взаимното признаване на  документни еквиваленти.  

Това може да стане бързо с използването на критерии за търсене в базата данни на 
информационната система, включително търсене по ключова дума на оригиналния 
език на търсения документ.  

e-CERTIS може да се ползва: 

1. От лица, участващи за първи път в процедура за възлагане на обществена 
поръчка - системата предлага удобен механизъм за справка на видовете 
документи, които обикновено трябва да се представят, както и информация за 
тяхното съдържание. 

2. При трансгранично възлагане – може да възникне необходимост от 
представяне на документи, които не съществуват под същата форма в страната, 
в която се открива процедурата . 

3. От възложители – за да бъдат сигурни, че документите, които е възможно да 
бъдат изпратени от различни страни, членки на ЕС, отговарят на техните 
изисквания както по отношение на съдържанието, така и по отношение на 
компетентността на издаващия орган. 

 

Ползване на e-CERTIS 

Информацията относно най-често изискваните във всяка страна доказателства 
(удостоверения, сертификати, декларации и др.) е организирана във видове документи 
според съдържащата се в тях информация, регламентирана в директивите за 
обществени поръчки на Европейската комисия. 

За всеки вид документ информацията е организирана в определен брой стандартни 
полета, описващи подробно и последователно документите, които се издават в дадена 
страна за доказване на определени обстоятелства. 

Системата предоставя възможност за намиране на еквивалентни документи 
измежду различните национални набори от документи. Общата структура на 
документите и прецизираната последователност на структурата дава възможност за 
задълбочен анализ на видовете документи. Възможностите за търсене по ключова 
дума, логическото групиране и сравняване помагат на субектите на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки да разпознават удостоверителните документи и да 
оценяват тяхното съдържание. 

 

 

Търсене в e-CERTIS 



Е-CERTIS е информационна система, чиято база данни е източник на богата 
информация. Системата улеснява и подобрява разбирането на съдържанието на 
документите, изисквани и представяни в различните страни на ЕС.  

Следва да се има предвид, че позоваването на системата няма правна сила за 
възложителите и участниците, тъй като тя е замислена само като помощно 
информационно средство. Системата не ги освобождава от задължението да се 
придържат към националните законодателства в областта на обществените поръчки. 
Освен това тя не ограничава възложителите по отношение на изискуемите документи, 
стига те да са допустими от закона.  

 

Актуализиране на e-CERTIS 

e-CERTIS е съвместна инициатива – Европейската комисия разработва, поддържа 
технически и  управлява системата, а националният редакторски екип осигурява 
изчерпателност, вярност и актуалност на информацията, касаеща провеждането на 
обществени поръчки в съответната страна.  

 

Достъп до e-CERTIS 

e-CERTIS е свободно достъпна на сайта на Генерална дирекция “Вътрешен пазар и 
услуги” на Европейската комисия на Интернет адрес: 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis 

 

За повече информация, моля свържете се с нас на адрес markt-e-
certis@ec.europa.eu. 

 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis

