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ПОЛИНА ЦОКОВА – юрист, експерт по обществени поръчки 
 
 

Г-жа Цокова е магистър по право с диплома от СУ „Св. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“. След дипломирането си, като практикуващ юрист, 
посещава специализирани курсове за повишаване на квалификацията си, 
между които и курс „Законодателен процес в Европейския съюз” по 
програмата “MATRA” на холандското правителство. През 2011 г. тя е 
носител на наградата „Д-р Илко Ескенази“ за писмен труд в областта 

на правото, свързан с Европейския съюз. 

От юни 2003 г. и до момента Полина Цокова работи като юрист в държавната 
администрация, като последователно преминава съответните длъжностни нива до най-високата 
експертна позиция – държавен експерт. Досегашният й опит е тясно свързан с подпомагане 
функциите на възложителя по смисъла на Закона за обществените поръчки: изготвяне на 
правни становища по проектодокументация за обществената поръчка; съгласуване за 
законосъобразност на проектите на издаваните актове в хода на процедурата; участие в 
комисии за избор на изпълнител и за преговори по изменението на сключени договори; 
осъществяване на процесуално представителство по спорове, произтичащи от обявени или 
проведени обществени поръчки.  

Професионалните интереси на г-жа Цокова са в областта на административното и 
облигационното право и по-специално в сектора правно регулиране на обществените 
поръчки. Тя е автор на редица статии в специализираната периодика у нас, насочени към 
популряризирането на нови законодателни разрешения или провокирани от някои проблемни 
въпроси при прилагането на актуалната нормативна база. Нейна публикация относно 



транспонирането в националния правов ред на една от европейските директиви е селектирана 
от Съда на Европейския съюз в текущата библиография по сравнително право от м. март 
2014 г. Полина Цокова е автор на цялостен експертен коментар на действащия ЗОП и 
Правилника за прилагането му в едно от първите издания на новото законодателство по 
обществени поръчки, в сила от 15 април 2016 г.  

От 2011 г. и до момента, г-жа Полина Цокова е редовен лектор в обучителни семинари по 
проблематика в областта на обществените поръчки. 

 

 
ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ, LL. M. - Управляващ съдружник в Правна 
кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“: 
 
 
Г-н Цанев е Магистър по право - СУ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, 
със специализация по „Международно право и международни 
отношения“.  
Има допълнителни специализации в областите Строително 
законодателство, Дялови инвестиции, Банки и Финансови 

институции, Данъчно облагане, Финансов мениджмънт. Притежава диплома по 
предприемачество от Ministry of Flanders. Заемал е позицията юрисконсулт в Българската 
Народна Банка. Г-н Цанев е стартирал и управлява няколко търговски дружества. От 2005 
г. – досега е Управляващ съдружник в Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“. 
 
Областите на експертиза на г-на Цанев са: Търговско право, Обществени поръчки, Банково 
и финансово право, Строителство и недвижими имоти, Облигационно право, Данъчно 
право. 
 
Консултирал е компании като: Advent International, Invesco, Strabag, Siemens, Raiffeisen 
evolution, Soudal, IXIS, Vemma Europe, Златна Панега Цимент, ЗММ и др. 
 
Г-н Цанев е лектор по дисциплините: Търговско право, Обществени поръчки, Строително 
законодателство и сделки с недвижими имоти, Правен режим на инвестициите в България.  
 
Има редица публикации в специализирания печат в областта на обществените поръчки, 
строителното законодателство, инвестициите и данъчното облагане.  
 
 
 
 
 

 

ДОЦ. Д-Р ИРИНА ЦАКОВА – Специалист електронен обмен на 
данни и електронни обществени поръчки, Главен експертен 
сътрудник в Комисия по правни въпроси на Народното събрание: 
 
 

Г-жа Цакова е доктор по право - СУ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, 
доцент по „Информационно право” и преподавател по правни науки в 
Международно висше бизнес училище. Главен експертен сътрудник в 
Комисия по правни въпроси на Народното събрание. Член на 
Управителния съвет на Европейски център по законодателство, анализ 



и усъвършенстване на съдебната практика. Била е член на Работната група към МС на Р 
България за изработване на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г. 

Областите на експертиза на г-жа Цакова са в областта на Интернет право, Електронно 
управление, Електронна търговия, Търговско право, правно регулиране на обществените 
поръчки.  

Тя е автор на редица научни статии, студии, монографии и учебници по Основи на правото и 
правното регулиране на информационно – комуникационните технологии.   

Има участия като обучител в областта на практиката на процедурите за възлагане и изпълнение 
на обществени поръчки и в областите на електронния обмен на данни при възлагане на 
обществените поръчки и правилата за възлагане на електронни обществени поръчки, 
комплексно административно обслужване. 
 


