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Информация за контакт с удостоверяващия орган: 

„Евротръст Технолъджис“ АД 

ж.к. Младост 4, ул. „Околовръстен път“ 251 Г 

„MM БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, ет. 5 

1766 София, България 

интернет страница: https://www.evrotrust.com 

имейл: ca@evrotrust.com 

 

 

 

1 ТИП УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРОЦЕДУРИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ 

 ТИП УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

Това заявление се отнася само за квалифицирани удостоверителни услуги, 

предоставени от Евротръст. Квалифицираните удостоверения с публичен ключ се издават 

от квалифицираният удостоверяващ орган „Evrotrust RSA Operational CA“ в рамките на 

квалифицираните удостоверителни услуги на Евротръст. Профилът и всяко друго 

ограничение на завереното удостоверение с публичен ключ, издаден от „Evrotrust RSA 

Operational CA“, е в съответствие с ETSI EN 319 411-2. 

 

 ПРОЦЕДУРА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТ 

 

Квалифицирано удостоверение се издава на физическо лице след проверка на 

самоличността му. Проверката на лицето може да бъде извършена от регистрационен орган 

или друго лице, което е упълномощено да потвърди самоличността на притежателя на 

удостоверението. Лицето, което иска издаване на квалифицирано удостоверение, се 

идентифицира със своя национален документ за самоличност. При физически лица, които са 

свързани или действат от името на организация, се изисква разрешение от абоната 

(подписващия) да действат и използват удостоверението от името на организацията или се 

изисква официално вписване на правомощията в държавен или търговския регистър. 

 

https://www.evrotrust.com/
mailto:ca@evrotrust.com
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 ИЗПОЛЗВАНЕ 

 

Квалифицирани удостоверения, издадени от Евротръст, могат да се използват само в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 

2014 г. относно електронните идентификационни и доверителни услуги за електронни 

транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. 

 

2 ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДОВЕРИЕТО 

 

Финансовата гаранция на Евротръст във връзка със сумите на индивидуалните събития 

е равна на 1 000 000 евро, но общите финансови гаранции във връзка с всички такива 

събития не могат да надвишават сумата от 1 000 000 евро. Финансовият пасив се прилага за 

12-месечни периоди, което е еквивалентно на календарната година. За да се управлява 

работата на системата Евротръст и за да се упражнява ефективно надзор над потребителите 

и персонала на Евротръст, всички събития, настъпили в системата и имат съществено 

въздействие върху сигурността на Евротръст, се записват. 

 

3 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТИТЕ 

 

При подаване на заявление за издаване на удостоверение и за сключване на договор 

за абонамент, Абонатът се съгласява да влезе в системата за сертифициране съгласно 

условията, посочени в договора, Политика за предоставяне на квалифицирани 

удостоверителни услуги на Евротръст и Практиката при предоставяне на квалифицирани 

удостоверителни услуги на Евротръст. 

Абонатът се задължава: 

➢ да спазва правилата на договора, сключен с Евротръст; 

➢ да посочва истински данни в заявленията, подадени до Евротръст; 

➢ да предаде или представи необходимите документи, потвърждаващи 

информацията, включена в заявката за сертифициране; 

➢ незабавно да уведоми Евротръст за всички грешки, дефекти или промени в 

удостоверението; 
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➢ да прилага собствената си двойка ключове и публичните ключове на други 

потребители на удостоверителни услуги само за целите, посочени в Практика при 

предоставяне на удостоверителни услуги, и да предприеме всички разумни мерки, за да 

запази поверителността и да защитава по всяко време частния ключ, включително: 

• да контролира достъпа до устройства, съдържащи неговия частен ключ; 

• незабавно да информира органа за първична регистрация, когато частен 

ключ е компрометиран или има основание да се подозира, че той ще бъде компрометиран; 

➢ да не създава електронен подпис със своя частен ключ, ако срокът на 

валидност на удостоверението е изтекъл и удостоверението е прекратено или спряно; 

➢ да контролира достъпа до софтуера, носителите и устройствата, на които се 

съхраняват ключовете или паролите; 

➢ да направи своите частни ключове недостъпни за други лица; 

➢ да започне процедура за прекратяване в случай на нарушение на сигурността 

или подозрение за нарушение на сигурността на неговия частен ключ; 

➢ да прилага квалифицираното удостоверение и съответния частен ключ само за 

целите, посочени в удостоверението, и в съответствие с целите и ограниченията, посочени 

в този документ. 

 

4 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЯВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА СТАТУСА НА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

Доверяваща се страна, използваща услугите на Евротръст, може да бъде всяко лице, 

което приема квалифициран електронен подпис или печат, разчитащо на валидността на 

връзката между идентичността на абоната и неговия публичен ключ, потвърдена от 

удостоверяващите органи на Евротръст. 

Доверяващата се страна се задължава: 

➢ да проверява дали е създаден електронен подпис или печат чрез частен ключ, 

съответстващ на публичен ключ, определен в удостоверението на абоната, издадено от 

Евротръст; 

➢ да проверява дали подписано съобщение/документ или удостоверение не са 

били променени след подписване; 
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➢ да извършва точно и правилно криптографски операции, като използва 

софтуера и устройствата, чието ниво на сигурност съответства на нивото на чувствителност 

на удостоверението, което се обработва, и нивото на доверие на приложените 

удостоверения; 

➢ да счита електронния подпис/печат или удостоверение за невалидни, ако чрез 

приложен софтуер и устройства не е възможно да се посочи дали електронният подпис или 

удостоверение са валидни или дали резултатът от проверката е отрицателен; 

➢ да се доверява само на тези квалифицирани удостоверения, които се 

използват в съответствие с обявената цел и са подходящи за диапазони на приложимост, 

които са били посочени от доверяващата се страна, а статусът е потвърден въз основа на 

валидни списъци със спрени и прекратени удостоверения или услугата Протокол за онлайн 

проверка на статуса на удостоверение (OCSP), налични в Евротръст. 

 

5 ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ/ОГРАНИЧАВАНЕ НА 

ОТГОВОРНОСТТА 

 

Евротръст не носи никаква отговорност за действията на трети страни, абонати и други 

страни, които не са свързани с Евротръст. По-конкретно, Евротръст не носи отговорност за: 

➢ щети, причинени от природни сили: пожар, наводнение, буря, други ситуации 

като война, терористична атака, епидемия, както и други природни бедствия или бедствия, 

причинени от хора; 

➢ щети, причинени от инсталирането и използването на приложения и 

устройства, използвани за генериране и управление на криптографски ключове, 

криптиране, създаване на електронен подпис, които са включени в списъка на неразрешени 

приложения (приложими за доверяващите се страни) или не са включени в списъка с 

разрешени приложения (приложими за абонатите); 

➢ щети, причинени от неправилно използване на издадени удостоверения 

(термин, който неправилно се разбира като използване на прекратено, невалидно или 

спряно удостоверение); 
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➢ съхраняването на неверни данни в базата данни на Евротръст и публикуването 

им в удостоверение за публичен ключ, издадено на абоната, в случай че абонатът е посочил 

такива неверни данни. 

 

6 ПРИЛОЖИМИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ПРАКТИКА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ 

 

Евротръст публикува в хранилището си на адрес: https://www.evrotrust.com следните 

документи по предоставяните услуги: 

➢ Практика при предоставяне на квалифицирано удостоверителни услуги;  

➢ Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за 

квалифициран електронен подпис/печат; 

➢ Общи условия на договора за предоставяни удостоверителни, 

информационни, криптографски и консултантски услуги; 

➢ Тарифа за предоставяни удостоверителни, информационни, криптографски и 

консултантски услуги; 

➢ Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за 

усъвършенстван електронен подпис/печат; 

➢ Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за 

автентичност на уебсайт; 

➢ Политика на органа за удостоверяване на време; 

➢ Политика квалифицирано валидиране; 

➢ Изявление относно инфраструктурата на публичния ключ (PKI Disclosure 

statement/PDS);  

➢ Договор за използване на услугите, достъпни чрез приложението на 

„Евротръст Технолъджис“ АД. 

 

7 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

Данните за абоната се обработват от Евротръст в съответствие с действащото 

https://www.evrotrust.com/
https://www.evrotrust.com/doc/eIDAS/Evrotrust_CertificatePolicy_AES_v2.1.pdf
https://www.evrotrust.com/doc/eIDAS/Evrotrust_CertificatePolicy_AES_v2.1.pdf
https://www.evrotrust.com/doc/eIDAS/Evrotrust_CertificatePolicy_SSL_v1.0.pdf
https://www.evrotrust.com/doc/eIDAS/Evrotrust_CertificatePolicy_SSL_v1.0.pdf
https://www.evrotrust.com/doc/eIDAS/Evrotrust_TimestampPolicy_v2.0.pdf
https://www.evrotrust.com/doc/eIDAS/Evrotrust_ValidationPolicy_v1.0.pdf
https://www.evrotrust.com/doc/eIDAS/Evrotrust_PKIDisclosureStatement_v2.1_en.pdf
https://www.evrotrust.com/doc/eIDAS/Evrotrust_PKIDisclosureStatement_v2.1_en.pdf
https://www.evrotrust.com/doc/eIDAS/Evrotrust_ContractMobileServices_v1.0.pdf
https://www.evrotrust.com/doc/eIDAS/Evrotrust_ContractMobileServices_v1.0.pdf
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законодателство за защита на личните данни. 

 

8 ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ 

 

Евротръст полага усилия да осигури най-високо качество на своите услуги. Ако даден 

абонат или доверяващата се страна не са удовлетворени от услугите, те могат да поискат 

прекратяване на удостоверение и възстановяване на такса само ако Евротръст не изпълни 

ангажиментите и задълженията си, посочени в договора за абонамент и в настоящия 

документ. 

 

9 ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ЖАЛБИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

 

Дейността на Евротръст се основава на общите правила, посочени в Практиката при 

предоставяне на удостоверителни услуги, и е в съответствие с действащите нормативни 

актове в Република България и приложимите наднационални актове. Споровете, свързани 

с квалифицираните услуги на Евротръст, първо ще бъдат уреждани чрез взаимно съгласие. 

Ако жалбата не бъде уредена в рамките на 30 дни от началото на процеса за постигане на 

съгласие, страните могат да предадат спора на съответния съд. В случай на възникване на 

спорове или жалби след използване на издадено удостоверение или услуги, предоставени 

от Евротръст, абонатите се ангажират да уведомят Евротръст за причината за спора или 

жалбата. 

 

10 УДОСТОВЕРЯВАЩИ ОРГАНИ И ЛИЦЕНЗИ ЗА ХРАНИЛИЩА, ДОВЕРИТЕЛНИ 

МАРКИ И ОДИТ 

 

Одитите, проверяващи съответствието с процедурните и правни разпоредби, особено 

съответствието с Политиките за предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги и 

Практиката при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги, се извършват 

най-малко веднъж годишно. 
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11 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ 

 

Този документ е регистриран при Евротръст и е с присвоен идентификатор на обект 

(OID) 1.3.6.1.4.1.47272.3.1.3 

 

12 РЕГИСТРАЦИОННИ ТОЧКИ, ТОЧКИ ОТ ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА САМОЛИЧНОСТТА 

 

Регистрационните точки и точките от потвърждение на самоличността регистрират 

абонатите и удостоверяват тяхната самоличност. Списък с регистрационните точки и 

точките от проверката на самоличността можете да намерите на https://www.evrotrust.com . 

 

 

 

Настоящият документ е публикуван на уебсайта на Евротръст в интернет на български и 

английски език. В случай на несъответствие между текстовете на български и английски 

език, приоритет има българския текст. 

 

 

 

https://www.evrotrust.com/

