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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Тарифата за предоставяни удостоверителни, информационни, криптографски и 

консултантски услуги е документ, който съдържа цените за ползване на услугите от „Евротръст 

Технолъджис“ АД (Евротръст) от крайни потребители. 

Тарифата не съдържа цените за ползване на услугите при интегриране на решенията на 

Евротръст към различни доставчици на услуги. В тези случаи цените се договарят със съответния 

доставчик в зависимост от обема на ползваните услуги и се тарифират на база единично 

използване (pay-per-use). 

Евротръст предоставя услугите безплатно или срещу възнаграждение, съобразно 

определеното по-долу. 

Евротръст си запазва правото едностранно да променя обявените цени в тарифата, при 

спазване изискванията на действащото законодателство. Промяната в цените не засяга 

използването на вече заплатени от клиента услуги. 

 

2 СЪКРАЩЕНИЯ 

КУ – Квалифицирано удостоверение 

КЕП – Квалифициран електронен подпис 

КЕПечат – Квалифициран електронен печат 

УсЕП – Усъвършенстван електронен подпис 

УсЕПечат – Усъвършенстван електронен печат 

 

 

3 ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИ УСЛУГИ ПРЕЗ МОБИЛНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 АБОНАМЕНТНО ПОЛЗВАНЕ 

 

При отдалечено ползване на удостоверителни, информационни и криптографски услуги 

през мобилно приложение, инсталирано на смарт-устройство на потребителя се дължи цена 

съобразно предвидената в този раздел. 

 

Предлаганите планове предоставят възможност на клиента да заплаща стойността за 

използване на платени услуги на абонаментен принцип. Клиентът може се абонира чрез своя 

портфейл за определен план, включващ определен брой услуги (отдалечени подписвания, 

идентификации, връчвания на документи и др.) месечно, като сумите по него се заплащат авансово 

по избор на клиента ежемесечно - в началото на месеца, или еднократно - за цяла година. 
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Съобразно осигурената в приложението функционалност при изчерпване на броя 

подписвания, покрити от абонамента, клиентът може да премине към друг план. В случай, че 

клиента не избери друг план следва да изчака следващия абонаментен период. Клиентът може да 

премине и към по-евтин план, който се активира след изтичане на абонаментния период, за който 

е заплатен абонамента. 

 

 НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Заплащането на абонаментния план може да се извършва от клиента по един от следните 

начини: 

 

➢ чрез услугата портфейл на App Store или Google Play. В този случай абонаментната сума се 

заплаща чрез асоциираната към профила на клиента в Apple или Google банкова карта; 

➢ като услуга с добавена стойност на мобилния оператор, на който клиентът е абонат, като 

стойността на използваните от клиента услуги се включва в месечната фактура на клиента към 

мобилния оператор за съответния месец. Този начин на заплащане е достъпен, доколкото 

Евротръст е интегриран със съответния оператор; 

➢ заверяване, чрез директен дебит на платежна сметка на клиента по негово предварително 

съгласие, когато Евротръст има интеграция със съответния доставчик на платежни услуги или; 

➢ по друг достъпен в приложението начин (ePay, PayPal, банкова карта и др.). Начините на 

разплащане са постоянно разширяеми за удобство на клиента. 

 

 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

Абонаментните възнаграждения, дължими за ползване на съответните услуги през мобилно 

приложение са следните: 

 

План „Безплатен“ Цена 

Включва право за ползване на следните услуги: 

1. Издаване на квалифицирано удостоверение за 

квалифициран или усъвършенстван електронен подпис, както и 

на квалифициран електронен печат със срок от 2 години; 

2. До 5 (пет) отдалечени подписвания / идентификации 

Безплатно 
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годишно на собствени на клиента документи или 

изпратени от друго лице към клиента за подпис; 

3. Подписване на документи с интегрирани доставчици на 

услуги, когато подписванията са безплатни за крайния 

потребител; 

4. Получаване на известявания към крайния клиент и 

връчвания от страна на трети лица на електронни документи; 

5. Архивиране и сигурно съхранение на получени или 

подписани документи за срок от 10 години; 

6. Пълен достъп до уеб-базираната платформа на 

Евротръст за подписване на документи или изпращане за подпис 

на документи към други лица; 

7. Подписване на документи през електронна поща „on-the-

fly”, преди да пристигнат при получателя (в рамките на 5-те 

безплатни подписвания); 

8. Ползване на профила от множество смарт-устройства; 

9. Достъп без потребителско име и парола в интернет-

сайтове, интегрирани с Евротръст; 

10. Интеграция с популярни клауд услуги за съхранение 

на документи (iCloud, DropBox, OneDrive, Google Drive и др.); 

11. Използване на TouchID, FaceID и други биометрични 

способи за подписване от мобилно приложение. 

План „Бизнес“ Цена с ДДС 

Включва всички права по план „Безплатен“, и до 5 (пет) 

подписвания/идентификации месечно на собствени на 

клиента документи или изпратени от друго лице към клиента за 

подпис. 

Цена се визуализира в 

мобилното приложението в 

зависимост от държавата. 

План „Неограничен“ Цена с ДДС 

Включва всички права по план „Бизнес“, и неограничен 

брой подписвания/идентификации месечно на собствени на 

клиента документи или изпратени от друго лице към клиента за 

подпис. 

Цена се визуализира в 

мобилното приложението в 

зависимост от държавата. 
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4 ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ 

ЧРЕЗ ДРУГИ УСТРОЙСТВА 

 

При използване на удостоверителни, информационни, криптографски и консултантски 

услуги чрез конвенционални методи, на Евротръст се дължи възнаграждение съобразно 

предвиденото в този раздел. Всички описани по-долу услуги се предлагат и по договаряне, като 

условията по договора имат приоритет. 

 

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Услуга Мярка Цена с ДДС 

Издаване на КУ за КЕП 
1 бр./ 

2 год. 

60 лв. за Evrotrust qualified natural person certificate for QES за 

физическо лице. 

80 лв. за Evrotrust qualified natural person certificate for QES за 

физическо лице, асоциирано с юридическо лице или 

организация. 

Издаване на КУ за 

КЕПечат 

1 бр./ 

2 год. 

80 лв. за Evrotrust qualified legal person certificate for QESeal на 

юридическо лице или организация. 

Издаване на КУ за 

УсЕП 

1 бр./ 

2 год. 

30 лв. за Evrotrust qualified natural person certificate for AES за 

физическо лице. 

40 лв. за Evrotrust Qualified Natural Person Certificate for AES за 

физическо лице, асоциирано с юридическо лице или 

организация. 

Издаване на КУ за 

УсЕПечат 

1 бр./ 

2 год. 

40 лв. за Evrotrust qualified legal person certificate for QESeal на 

юридическо лице или организация. 

Издаване на КУ за 

автентичност на 

уебсайт за domain  

1 бр./ 

1 год. 

50 лв. за Evrotrust SSL domain validated certificate за уебсайт за 

домейн (Single Domain). 

150 лв. за Evrotrust SSL domain validated certificate за уебсайт 

за домейн (Multi-domain (SAN)). 

200 лв. за Evrotrust SSL domain validated certificate за уебсайт 

за домейн (Wildcard Domain). 

Издаване на КУ за 

автентичност на 

уебсайт за 

1 бр./ 

1 год. 

100 лв. за Evrotrust SSL organization validated certificate за 

уебсайт за домейн (Single Domain). 

300 лв. за Evrotrust SSL organization validated certificate за 
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организация уебсайт за домейн (Multi-domain (SAN)). 

500 лв. за Evrotrust SSL organization validated certificate за 

уебсайт за домейн (Wildcard Domain). 

 

 ДРУГИ УСЛУГИ 

Услуга Мярка Цена с ДДС 

Смарт карта (Secure Signature Creation Device/SSCD) За 1 бр. 17 лв. 

Четец за смарт карти За 1 бр. 24 лв. 

*Технологична помощ За 1 час 80 лв. 

*Консултации За 1 час 80 лв. 

Промяна на достъпа до вече издадено удостоверение 

в Публичния регистър 
За 1 бр. 30 лв. 

Издаване на квалифицирано удостоверение за време - 

Услугата се предлага в пакет 

към отдалечените услуги през 

мобилно приложение или по 

договаряне 

Издаване на квалифицирано удостоверение за статус 

на издадено удостоверение (OCSP) или проверка в 

списък с прекратени удостоверения (CRL) 

- 

Услугата се предлага в пакет 

към всички издавани 

удостоверения 

Квалифицирано валидиране на електронно подписан 

документ 
- 

Услугата се предлага 

демонстративно през сайта на 

Евротръст или по договаряне 

*Отчита се за всеки започнат астрономически час, като за работа в извън официалното работно 
време, часовата ставка се увеличава със 100%. 
 

 

 

5 ФАКТУРИРАНЕ 

 

 Евротръст издава фактури и други счетоводни документи при спазване изискванията на 

действащото законодателство. 

 

6 ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФАТА 

 

Измененията в тарифата могат да се правят само занапред и не засягат вече платени услуги. 
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Евротръст може да прави редакционни промени в този документ, които не засягат 

съдържанието на правата и задълженията в него. 

Промени, които водят до нова версия / редакция на документа се публикуват на интернет 

страницата на Евротръст. 


