
 
РЕГИСТРИРАНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА УНИВЕРСАЛЕН 

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС 

(ДОВЕРИТЕЛЕН СПИСЪК) 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е регистрирала до момента пет доставчици на 
удостоверителни услуги (ДУУ) за универсален електронен подпис. 

Решенията за регистрирането на ДУУ са взети на основание чл.35, ал.1, т.1 от Закона за 
електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). 

На основание чл.34, ал.1 от ЗЕДЕП, Комисията за регулиране на съобщенията публикува 
удостоверенията за универсален електронен подпис на регистрираните доставчици на услугата. 

Удостоверенията за универсален електронен подпис на регистрираните ДУУ могат да бъдат 
изтеглени и от уеб сайтовете им или получени на място от съответната фирма. 

 

№ по 
ред ДУУ 

Реше 
ние  
№ 

Дата Удостоверение Уеб сайт 

1. „ИНФОРМАЦИОННО 
ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 260 27.03.2003 г. Удостоверение http://www.stampit.org/ 

1.2 „ИНФОРМАЦИОННО 
ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 1627 14.12.2010 г. Удостоверение http://www.stampit.org/ 

 /БАНКСЕРВИЗ“ АД 1113 25.09.2003 г. Удостоверение http://www.b-trust.org„ ٭2.1

2.2*** „БАНКСЕРВИЗ“ АД 1801 20.09.2005 г. Удостоверение http://www.b-trust.org/ 

2.3 „БОРИКА - 
БАНКСЕРВИЗ” АД 994 09.09.2010 г. Удостоверение http://www.b-trust.org/ 

3. "ИНФОНОТАРИ" ЕАД 2379 19.12.2005 г. Удостоверение http://www.infonotary.com/ 

4. „СПЕКТЪР” АД 526 23.03.2006 г. Удостоверение http://www.spektar.org/ 

5.1** „СЕП БЪЛГАРИЯ” АД 1170 17.07.2008 г. Удостоверение http://e-sign.mobisafe.bg/ 

5.2 „СЕП БЪЛГАРИЯ” АД 436 14.05.2009 г. Удостоверение http://e-sign.mobisafe.bg/ 

 

* С оглед решение № 1801 от 20.09.2005 г. на КРС е валидно новото удостоверение на “БАНКСЕРВИЗ” 
АД (2.2). Удостоверение 2.1 е валидно до изтичане срока на издадените с него удостоверения. 
 
 
** С оглед решение № 436 от 14.05.2009 г. на КРС е валидно новото удостоверение на “СЕП 
БЪЛГАРИЯ” АД (5.2). Удостоверение 5.1** е валидно до изтичане срока на издадените с него 
удостоверения. 
 
 
*** С оглед решение № 994 от 09.09.2010 г. на КРС е валидно удостоверението на “ БОРИКА - 
БАНКСЕРВИЗ” АД (2.3). Удостоверение 2.2 е валидно в шестмесечен миграционен период, считано от 
09.09.2010 г. След този период удостоверения могат да се издават и подновяват само с удостоверение 
2.3 на „БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ” АД. 
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