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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Евротръст разработи уникална за Европейския съюз сертифицирана услуга за електронна 

идентификация на лица. След успешна идентификация, безплатно ще ви бъде издаден 

квалифициран електронен подпис от Евротръст. 

Отдалечената идентификация е автоматизирана и може да се извърши от всеки край на света, 

по всяко време от денонощието.  Отнема по-малко от 10 мин. 

Фази:  

✓ Сканиране на национален документ за самоличност, автоматично 
разпознаване на данните от него; 

✓ Сравняване с данните, съдържащи се в националната база данни на 
българските лични документи, съхранявана в МВР; 

✓ Отдалечена видеоидентификация директно от камерата на мобилния 
телефон; 

✓ Автоматизирано разпознаване на биометрията на лицето и сравняването й 
със снимката, съдържаща се в документа за самоличност.  

✓ Издаване на сертификат за електронен подпис 
 

Необходимо ви е: 

✓ Лична карта 
✓ Мобилен телефон с работеща предна и задна камера 
✓ Интернет 
✓ Да знаете вашият телефонен номер и имейл адрес  

 

Законност и сигурност 

✓ Системата за отдалечена видеоидентификация e приравнена на лично 
явяване, сертифицирана по специална сертификационна методология от 
независимата френска оценителна компания LSTI и одобрена от Комисия за 
Регулиране на Съобщенията (съгласно чл.24, буква Д на Регламент 910 на 
ЕС).  

 

 
  

https://www.lsti-certification.fr/
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Свали приложението 

✓ Приложението е 
налично в Google Play за 
Android устройства и в 
AppStore за ползватели 
на iphone.  

✓ Необходима е връзка с 
безжичен интернет 

✓ Разрешете връзка с 
камера, микрофон, 
снимки, контакти 
 

 

Пригответе се 

✓ Извадете своята лична карта 
и се уверете, че срокът й на 
валидност не е изтекъл 

✓ Уверете се, че сте свързани 
към интернет 

✓ Уверете се, че знаете 
вашият телефонен номер и 
имейл адрес  
 

✓ Прочетете и приемете 
Необходимите документи 
за издаването на вашия 
електронен подпис 
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Създайте и защитете своя ПИН  

✓ Създайте своя ПИН код 
✓ Изберете 6 цифрено число 
✓ Повторете още веднъж 
✓ Никой не може да 

възстанови вашия ПИН, ако 
го забравите и не можете да 
отговорите на тайните 
въпроси. 

✓ Никога не го споделяйте с 
никого и не го записвайте на 
място, където може да бъде 
намерен 

✓ След регистрацията ще 
имате възможност 
допълнително да защитите 
вашия електронен подпис с 
биометрични данни, които 
телефона ви поддържа 
(например вход с пръстов 
отпечатък) 

 

 

Снимайте личната си карта 

✓ Снимайте личната си карта 
когато зеления 
правоъгълник я разпознае и 
напълно да я обхване.  

✓ Използвайте тъмен фон за 
по-лесно разпознаване. 

✓ Данните от машинно 
четимата зона на документа 
се проверяват в МВР в 
реално време. Проверява се 
валидността на картата и се 
потвърждават всички данни 
от документа. Изчакайте. 
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Видеоидентификация 

✓ Обърнете се с лице към 
светлината и избягвайте 
луминесцентна светлина 

✓ Включва се предната 
камера на телефона  

✓ Системата прави геометрия 
на лицето през 3Д модел 
чрез дадени команди. 

✓ Следвайте инструкциите в 
приложението.  
 

✓ Ако автоматичната 
идентификация не успее да 
ви разпознае, ще бъдете 
свързан с оператор чрез 
видео връзка.   

Потвърдете вашите данни  

✓ Въведете вашите телефон и 
e-mail за лесна връзка с вас 

✓ Потвърдете ги като 
кликнете линковете в 
изпратения смс и e-mail. 

✓ Вече можете да подписвате 
вашите документи 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ЕКРАНИТЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


