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Регистрация чрез покана за присъединяване на служител към профила на 

организацията в ЦАИС ЕОП 
 

 

Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни 

обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е достъпна на адрес http://www.eop.bg. За оптимално 

ползване на системата се препоръчва използването на последните две версии на всички 

основни браузъри.  

 

Регистрацията чрез изпращане на покана за присъединяване на служител към 

Профила на организацията в ЦАИС ЕОП се осъществява в няколко стъпки: 

 

1. За регистрацията на служители в организация чрез изпращане на покана за 

присъединяване не е необходимо използването на Квалифициран електронен подпис 

(КЕП). 

Администраторът на организацията или друг служител на организацията, който притежава 

съответните права, изпраща покана на електронната поща на лицето, което желае да 

присъедини като служител в организацията в ЦАИС ЕОП. 

Поканата за присъединяване се изпраща чрез бутон „Добави“ в секция „Служители“ на 

организацията. 

 

 

Електронният адрес, до който се изпраща поканата, се изписва в предназначеното за това 

поле на информационната карта и се добавя с бутон „Добави“. Поканата се изпраща с 

натискане на бутон „Изпращане“. 

 

http://www.eop.bg/
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2.  Системата изпраща съобщение на посочения електронен адрес с линк към поканата за 

присъединяванe. 

 

Потребителят може да достъпи поканата чрез директния линк от електронното съобщение 

или чрез копиране на линка в своя браузър. 
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При приемане на поканата, Системата прехвърля потребителя към страница, съдържаща 

информационна карта, в която да попълни своите лични данни. След като попълни всички 

данни, потребителят следва да кликне върху бутон „Регистрация в системата“.  

В случай, че потребителят вече има регистрация в ЦАИС ЕОП той следва да избере бутон 

„Вече имате регистрация? Вход“. По такъв начин един потребител може да бъде 

присъединен като служител в няколко организации. 

Важно: В случай че поканата за присъединяване се изпраща и приема от една работна 

станция, уверете се, че изпращащият поканата служител е излязъл от профила си. 

3. При успешна регистрация Системата известява потребителя чрез показване на модална 

карта и изпраща електронно съобщение за потвърждаване на регистрацията. 

 

 

4. След като попълни всички данни, потребителят следва да натисне бутон „Регистрация в 

системата“. При успешна регистрация системата известява потребителя чрез показване 

на модална карта и изпраща имейл за потвърждение на регистрацията. 
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5. Процесът на регистрация завършва след като потребителят натисне линка „Активиране 

на профила“ в изпратеното от Системата електронно съобщение или копира в браузър 

посочения линк за активиране.  

          

Важно: Паролата за вход трябва да отговаря на следните условия: 

• Да съдържа поне 8 символа; 

• Да съдържа поне една главна буква; 

• Да съдържа поне един специален символ или цифра. 

 

Актуална информация и отговори на често задавани въпроси, свързани с работата на ЦАИС 

ЕОП е налична на Портала за обществени поръчки в секции „ЦАИС ЕОП – Актуално“ и 

„ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“. 

 

Експертна техническа помощ е осигурена на национална телефонна линия 0700 17 151, 

всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. 

https://www2.aop.bg/cais-eop-aktualno/
https://www2.aop.bg/cais-eop-questions/

