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Време за регистрация и тестване на бизнес процесите в националната електронна 

платформа за обществени поръчки 

 

Уважаеми потребители, 

два месеца след предоставянето на Централизираната автоматизирана информационна 

система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) за реална регистрация и 

запознаване от страна на всички заинтересовани страни в процеса по възлагане, Агенцията 

по обществени поръчки (АОП) използва възможността да ви информира за напредъка. 

От момента на публичното предоставяне на платформа, в нея са се регистрирали  356 

възложители и 163 стопански субекта. 

 

Фиг. 1. Брой регистрирани възложители по вид. 

 

Източник: https://app.eop.bg/today/reporting/search  

 

Първоначалната регистрация в системата изисква използването на Квалифициран 

електронен подпис (КЕП) и разпределение на роли в организацията. Всички крайни 

потребители е необходимо да определят едно лице (или лица), което придобива права на 

Администратор. То следва да покани останалите потребители от организацията да се 

регистрират чрез изпращане на електронно съобщение до посочените от тях електронни 

адреси. След регистрация достъпът до платформата се осъществява или чрез използването 

на потребителско име и парола, или чрез КЕП. 

Възложителите, които са потребители в съществуващия Регистър на обществените 

поръчки запазват своят партиден номер и в новата система.  

https://app.eop.bg/today/reporting/search
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Каква всъщност е ползата от ранната регистрация в ЦАИС ЕОП: 

 запознаване с функционалностите на системата преди 01 ноември 2019 г.; 

 време за разпределение на ролите в организацията на всеки един възложител и 

стопански субект; 

 обучение за  работа с националната електронна платформа за обществени поръчки 

и използване на информацията, която е представена в двете ръководства за 

възложители и стопански субекти, налични в ЦАИС ЕОП; 

 предварителна подготовка на документите по новия ред; 

 успешно стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки от 01 

ноември 2019 г.; 

 възможност за подготовка на оферти.  

В случай на необходимост, на националната телефонна линия 0700 17 151, всеки работен 

ден от 09:00 ч. до 17:30 ч., потребителите на платформата могат да получат компетентни 

отговори на задаваните от тях технически въпроси от експерти на АОП. Съдействието се 

предоставя от Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП. За периода от два 

месеца в центъра са отчетени 420 запитвания, а броят на изходящите обаждания към 

възложители с цел регистрация е 1 396. 

За улеснение при работата с националната платформа на Портала за обществени поръчки 

е публикувана секция „ЦАИС ЕОП - Често задавани въпроси“. На нея могат да бъдат 

намерени отговори на 67 получени запитвания, разпределени в отделни тематични 

области. Секцията е динамична и се актуализира постоянно. 

От началото на 2019 г. стартира серия от обучения за крайни потребители. До момента са 

проведени 7 обучения за повече от 700 потребители. Сред обучените са представители на 

възложители (публични и секторни) и стопански субекти, представени ни от браншови 

организации. 

С цел осигуряване на плавен преход от сега действащият РОП към новата система каним 

всички крайни потребители да се регистрират преди 01 ноември 2019 г. 

  

 

 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1964387&_dad=portal&_schema=PORTAL

