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Предимствата на новия електронен модел на възлагане на обществени 

поръчки 

 

Електронното възлагане е качествено нов етап в развитието на системата на обществените 

поръчки в България. В тази връзка, използваме възможността да ви запознаем с 

предимствата и ползите от Централизираната автоматизирана информационна система 

„Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Те са свързани с осигуряване на: 

 по-висока ефективност при разходване на публичните средства; 

 осигуряване на публичност и прозрачност; 

 по-добър мониторинг върху пазара на обществените поръчки в страната; 

 проследяване на възлагателните процеси; 

 единна точка за достъп до цялата налична информация, свързана с конкретна 

процедура; 

 съкращаване на сроковете; 

 намаляване на административната тежест. 

Националната платформа за електронно възлагане е комплексна и сложна система, която е 

създадена на модулен принцип. Тя включва 32 отделни модула, които ще бъдат внедрени 

на два етапа. 

Първият етап включва 16 базови модула, които са предоставени за ползване на всички 

заинтересовани лица на електронен адрес – https://app.eop.bg/.  

 
Фиг. 1. Разработени модули, предоставени за ползване на Първи етап. 

Източник: АОП 

 

Е-регистрация

Е-обявяване

Е-подател

Е-документация ЕЕДОП

Обмен на 
информация в хода 

на процедурата

Е-оферта

Отваряне на оферти 
и заявления за 

участие

Провеждане на 
вътрешен

конкурентен избор
по РС

Е-каталог

Доклади и 
статистически 

отчети

Е-фактуриране
Служебен 

административен 
модул

Служебен модул за 
УРП

Служебен модул 
Генератор на 

образци/шаблони

Служебен модул 
Интерпретатор на 

логически условия и 
формули за 
изчисляване

https://app.eop.bg/


2 
 

За улеснение на всички субекти при подготовка на документите за обществени поръчки на 

Портала за обществени поръчки (ПОП) е публикувана хипервръзка за попълване на 

Единният европейски документ за обществени поръчки – „ЦАИС ЕОП - ЕЕДОП“. Този 

модул дава възможност за използване на тази функционалност на системата и при възлагане 

на поръчки, които се обявяват в действащия Регистър на обществените поръчки. 

Националната платформа ще продължи да се развива и обогатява с времето. До края на 

2020 г. постепенно и поетапно ще бъдат предоставени и останалите 16 модула, за да се 

постигне електронизация на всички етапи. Сред тях са „Планиране на потребностите“, 

„Профил на купувача“, „Последващ контрол“, „Електронно разплащане“ и др. 

Новата електронна система цели ефективност и удобство за потребителите от една страна 

и осигуряване на максимална сигурност на информацията, от друга.  

В ЦАИС ЕОП са реализирани високи защити по отношение на сигурността на офертите и 

чувствителната информация. Системата не позволява манипулиране на документите нито 

от страна на възложителите, нито от страна на участниците. Заявленията за участие и 

офертите на стопанските субекти в ЦАИС ЕОП са защитени. Преди да изтече срокът за 

тяхното отваряне те ще се съдържат в базите данни само в криптиран вид.  

Офертите в платформата ще бъдат двойно криптирани с уникални ключове, генерирани от 

системата,  които от своя страна ще се криптират чрез уникален ключ, генериран в интернет 

браузъра на потребителя. Този ключ ще бъде известен само на участника. Технически ще 

бъде невъзможно да се отвори заявление или оферта в системата, без изрично допълнително 

действие по предоставяне на ключа за декриптиране от страна на стопанския субект – 

участник в процедурата. 

 
Фиг. 2. Криптиране на офертата. 

Източник: Презентация на Консорциум „ЕОП България“ чрез АОП 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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Важен момент при електронното възлагане е, че всички документи в системата с правна 

сила следва да бъдат подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Позволява се 

използването на КЕП, предоставен от всички български доставчици, както и от всички 

европейски доставчици, включени в т.нар. Trusted list на Европейска комисия. 

Квалифицираният времеви печат ще бъде предоставян от доставчик на услугата, 

сертифициран от Комисията за регулиране на съобщенията. Това дава допълнителна 

сигурност на потребителите при извършване на определените действия. 

До 01 ноември 2019 г. платформата ще позволява регистрация, запознаване и симулиране 

на процеси от всички потребители.  

ЦАИС ЕОП е налична в режим 24х7 и е достъпна чрез ПОП. 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/BG
https://crc.bg/files/_bg/register_site_bg_30092017_last_last.pdf

