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КРАТКО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС 
 

Неда Чехларова 

 

Резюме: Представен е вариант на кратко обучение за потребителите за работа с 

електронен подпис. Описани са резултати и впечатления от обучението с две групи – с 

учители и със студенти с техническа насоченост. Обобщени са резултатите от анкетно 

проучване, проведено със смесена група от потребители, относно информираността, 

уменията и нагласите им за работа с електронен подпис. Описани са някои тенденции при 

използването на електронен подпис от страна на потребителите в страната ни, както и 

актуалните услуги, предлагани от вписаните в националния доверителния списък 

доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги за България. 

Ключови думи: електронен подпис, дигитална компетентност, потребители, уебинар 

 

Въведение 

Развитието на цифрова икономика изисква полагане на постоянни дейности от 

страна на представителите на бизнеса, държавното управление и потребителите. Съгласно 

индекса за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), като 

основни показатели са посочени наличието на е-услуги, които да могат да бъдат постоянно 

достъпни чрез усъвършенствани дигитални технологии от потребители с нужните 

дигитални умения и знания. От страна на потребителите процесът по развитие на 

дигитална компетентност, при осъществяване на дейност в цифровата икономика и 

индустрия, може да се проследи през годините (Транев, 2020). С развитието на 

дигитализиращите процеси, в контекста на електронното управление в Европейския съюз, 

се прецизират и начините за идентификация на потребителите (гражданите) в единния 

европейски пазар на страните членки (Маринова, 2019). В това число влиза и 

приложението на електронен подпис (е-подпис) в ежедневни дейности от личен и бизнес 

характер. В научен план продължава процесът по развитие на алгоритми за проверка на е-

подписи (Boyadzieva, Gluhchev, 2011),  (Boyadzhieva, Gluhchev, 2013).  

 

1. Електронен подпис и актуално състояние в България 

 

Към февруари 2022 г. вписаните в националния доверителния списък доставчици 

на квалифицирани удостоверителни услуги в България са общо пет (фиг. 1).   
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Фигура 1. Доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги в страната към 02.2022 

г. Източник: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/BG  

 

 В Таблица 1 са представени видовете услуги, предлагани от вписаните в 

националния доверителния списък доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги.  

Таблица 1. Доверителни услуги, предоставяни от официалните доставчици за страната ни, 

към февруари 2022 г. 
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Квалифицирано удостоверение за електронен подпис  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Квалифициран сертификат за електронен печат ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Квалифициран сертификат за удостоверяване на 

уебсайт 
✓  ✓  ✓  ✓   

Квалифицирана услуга за валидиране на 

квалифициран електронен подпис 
✓  ✓  ✓    

Квалифицирана услуга за съхранение на 

квалифициран електронен подпис 
✓  ✓     

Квалифицирана услуга за валидиране на 

квалифициран електронен печат 
✓  ✓  ✓    

Квалифицирана услуга за съхранение на 

квалифициран електронен печат  
✓  ✓     

Квалифициран времеви печат  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Източник: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/BG  

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/BG
https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/BG
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Предоставяните от тях удостоверителни услуги отговарят на европейския 

Регламент № 910/2014  (Регламент (ЕС) № 910/2014) и българска нормативна уредба 

(Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги), (Наредба за 

изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен 

подпис), (Наредба за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на 

удостоверителни услуги). Според Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги „Електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 

10 от Регламент (ЕС) № 910/2014”. Съгласно същия европейски регламент „ ..„електронен 

подпис“ означава данни в електронна форма, които се добавят към други данни в 

електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярът на електронния 

подпис използва, за да се подписва“. 

В официалните уебсайтовете на всички български доставчици са налични 

техническите параметри на предлаганите от тях услуги; софтуерът, чрез който могат да ги 

използват; ръководства или подробно описана информация за стъпките при инсталация и 

последваща работа със съответния софтуер. Предоставените материали са подходящи за 

самообучение от страна на потребителите с добри цифрови умения. При прегледа на 

ръководствата за работа, като най-чести ситуации, водещи до проблем, са посочени: 

актуализиране на браузър; актуализиране на  Java приложение; излизане на нова версия на 

софтуер за работа с е-подпис; смяна на мобилно устройство при работа с облачен е-подпис 

и други. При възникнали проблеми на всеки от уебсайтовете на тези доставчици има 

контакти към служители, които могат да съдействат при технически проблеми от различен 

характер. С увеличаването на е-услугите, достъпни за потребителите, и нуждата от сигурен 

електронен обмен на документи, се увеличава и нуждата от тяхната информираност за 

работа с е-подпис. 

 

 

2. Кратко обучение и анализ на постигнатите резултати с две групи 

 

 През 2021 г. се проведоха няколко кратки обучения за работа с е-подпис. В тях 

взеха участие различни потребителски групи.   

Целта на краткото обучение „Работа с електронен подпис“ е формиране на 

компетентност за инсталиране на приложение за сертификат за е-подпис и развитие на 

дигиталната компетентност чрез: разширяване на уменията за работа с PDF документ и 

инструмента за подписване чрез сертификат; разширяване на уменията за работа с 

електронната услуга чрез издаване на електронно свидетелство за съдимост от „Единен 

портал за електронно правосъдие“. Продължителността на обучението е 2 академични 

часа. Техническите изисквания включват наличието на мобилно или настолно компютърно 

устройство и връзка с Интернет.  

В рамките на проведените кратки обучения по темата се представиха различните 

варианти на е-подпис и информацията, която може да съдържа конкретният вид е-подпис. 

Посочиха се разликите между усъвършенстван и квалифициран е-подпис. Демонстрираха 

се стъпките при инсталиране на софтуер за работа от уебсайт на доставчик, като се 

използваха ресурси от организацията „Информационно обслужване АД“. Акценти бяха 

поставени върху стъпките при подписване на PDF документ; стъпките за издаване на 

електронно свидетелство за съдимост чрез „Единен портал за електронно правосъдие“ и 

начин за проверка на вече издаден такъв. Обърна се внимание върху необходимостта от 
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смяната на временен ПИН с постоянен при първоначалното отваряне на инсталираните 

приложения и начините за проверка на актуални в системата цифрови сертификати. 

В кратките курсове взеха участие група учители, никой от които не притежава е-

подпис според анкетно проучване. Само един учител сподели, че е използвал даден вид 

е-подпис за подаване/получаване на документи към/от държавната администрация. 

Проведените обучения по темата за значителна част от тази група потребители беше 

първоначално запознаване с базовите функции и възможности на е-подпис. Зададените 

въпроси, бяха насочени към ценовите диапазони и съответно дали има разлики между 

еднаквите цифрови сертификати, предлагани от различните доставчици. Липсваха въпроси 

относно употребата на е-подпис, възниквали технически грешки, проблеми с инсталация 

на съответния софтуер и други.   

Втора група, преминала същото кратко обучение, бе от студенти. От 30-те 

анкетирани студенти с техническа насоченост всички са на възраст от 21 до 30 години. 

Очакването при тях да има по-засилена информираност по темата се потвърди. От 

студентите 58,8% вече са работили с е-подпис, като 41,2 % притежават такъв. Висок е и 

процентът на посочилите, че се използва е-подпис на работното им място – 70,6 %. От 

студентите над половината са посочили, че работят, като двама са уточнили, че е в сферата 

на „ИТ/IT“, а един споделя, че работата му е свързана с „Верига за доставки“. И в тази 

анкетирана група само един е посочил, че е използвал даден вид е-подпис за 

подаване/получаване на документи към/от държавната администрация.  

  

  

3. Анкетно проучване 

 

След проведените кратки обучения се направи публично анкетно проучване със 

смесени групи от потребители, с цел изследване на знанията, уменията и нагласите на 

потребителите за работа с е-подпис и разкриване на евентуални пречки за използване на 

тази услуга. В проучването се включиха  68 души. За анкетирането се използва Google 

Forms.  

 
Фигура 2. Възрастово разпределение на анкетираните от смесени групи 
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Разпределението по възраст е представено на фиг. 2. Отчитаме, че липсват 

представители над 70 години, което може да се дължи на по-ограниченото използване на 

интернет от голяма част от потребителите от тази група. 

 

 
Фигура 3. Сфери на компетентност на анкетираните от смесени групи 

 

 Мнозинството от анкетираните са посочили сфера на компетентност в категория 

„Търговия“ – 35.8%. Следващи по численост са самоопределилите се в категории: 

„Образование“ (32,8%), „Компютърни науки“ (23,9%) и „Администрация“ (22,4%). 

Допълнително в категория „Други“ са уточнявали, че компетентностите им са в сферата на 

„Финанси“ и „Медии“ (фиг. 3). 

 

   
Фигура 4. Притежаване на личен/служебен е-подпис от анкетираните от смесени групи 

 

 Според анализираните данни 19,1% са притежавали личен е-подпис, а 26,5% са 

притежавали служебен (фиг. 4), като 16,2% са притежавали и личен, и служебен.  
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Фигура 5. Използване на е-подпис на работно място от анкетираните от смесени групи 

 

 От анкетираните 58,8% посочват, че на работното им място се използва е-подпис. 

От тях 27,9% са уточнили, че става въпрос за Квалифициран е-подпис (КЕП), 1,5% - 

Усъвършенстван е-подпис (УЕП), а 29,4% не знаят точно какъв вид. От същите данни 

става ясно, че при 19,1% от отговорилите не се използва такъв тип автентикация, а други 

20,5% не знаят дали се използва (фиг. 5). 

 

 
Фигура 6. Използване на е-подпис за връзка с държавната администрация от 

анкетираните от смесени групи. 

 

 От анкетираните 35,3% са използвали е-подпис за подаване/получаване на 

документи към/от държавната администрация. Не са сигурни или не знаят дали са 

осъществявали такава дейност 8,8% от отговорилите, като всички те не притежават личен 

или служебен е-подпис (фиг.6). 
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Фигура 7. Намерение за закупуване на е-подпис при анкетираните от смесени групи 

  

 Относно намеренията на анкетираните да закупят е-подпис 17,9% споделят, че 

възнамеряват да го направят (фиг. 7). Над половината (56%) не желаят да закупят.  

Останалите  26,1% също отговарят с „Не“, но поради причината, че вече притежават е-

подпис.  

 От анкетираните 50,7% посочват, че имат нужда от кратко обучение за работа с е-

подпис, като от тях 23,5% вече притежават такъв.  

 По време на кратките обученията за „Работа с QR код“ (Чехларова, 2021) голяма 

част от потребителите бяха до някаква степен информирани за ключовите технически 

параметри при работа с предложените приложения. Това може да се дължи на 

множеството варианти за свободен достъп до подобни ресурси и все по-голямото им 

навлизане в ежедневни дейности. За разлика от тях, при работата с е-подпис се очаква 

притежателят му да не споделя данни от него на трети страни. Това ограничение 

възпрепятства масовата информираност относно базови характеристики на софтуер и 

стъпки при работа. 

  

 

4. Актуални приложения на електронен подпис 

 

 Приложенията на е-подпис за гражданите и юридическите лица продължават да се 

увеличават. Някои от тях включват: достъп до обществена информация; електронно 

управление на документ; връзка с държавната и общинска администрация; електронно 

банкиране; сключване на договор; участие в търгове; достъп до услуги предлагани от 

ДАЕУ, които се увеличават с всеки изминал месец. 

 По време на пандемичната обстановка в началото на 2020 г. „Борика“ АД и 

„Евротръст Технолъджис“ АД предоставяха безплатно облачен или мобилен КЕП за 

период от 1 месец (ДАЕУ. Единен портал). Това позволи електронното подаване на 

годишни данъчни декларации за физически и юридически лица, съобразно актуалните към 

момента за страната ни противоепидемични мерки. Според публикуваната информация в 

уебсайта на Информационно обслужване АД над 1.377 млн. електронни съдебни акта, 

подписани с КЕП, са минали през Единната информационна система на съдилищата от 

06.2020 г. до сега. А в самата система има над 10 хил. потребители - съдии, съдебни 

служители, съдебни заседатели (Информационно обслужване). Същата организация 
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развива и поддържа Портал за електронни услуги на НАП, Електронен портал с услуги 

предоставяни от Главна инспекция по труда, Платформата за електронни тръжни 

процедури за продажба на дървесина и други. 

 На държавно ниво достъп до е-услуги чрез е-подпис може да бъде направен чрез 

множеството платформи и сайтове на агенции и институции. Например в пространствата с 

информация относно „Често задавани въпроси“ в Националния статистически институт се 

забелязва, че преобладават въпроси от технически характер, свързан с регистриране на е-

подпис и използването му в информационната  им система. В Национална агенция за 

приходите са достъпни публично ръководства за работа със системите им, както и такива, 

описващи стъпката при инсталиране на съпътстващи софтуери при работа с е-подпис. Към 

бутоните за бързо набиране, при връзка със служител от агенцията, има директен бутон, 

отнасящ се за трудности с е-услугите им. Служителите, отговарящи за тази част, са 

обучени да подпомагат потребителите при технически проблеми с достъпването на е-

услугите в сайта или допълнителния софтуер. В това число влиза и възможността да се 

свържат с компютърното устройство на потребителя чрез AnyDesk или TeamViewer. 

Според информация от сайта им, към новият Е-портал на НАП има налични над 160 е-

услуги (НАП. Новини. Е-Портал), а ПИК на НАП притежават близо 1,2 милиона граждани, 

като над 207 хил. от тях са издадени през 2021 г. (НАП. Новини. ПИК). 

 Аналогично на държавните, в онлайн сайтовете на представителите на българския 

банков сектор се описват ключови термини; стъпки при издаване на е-подпис; услуги, за 

които може да се ползва и други. Положителен пример са и наличните консултанти, 

връзката с които може да стане по телефон. С масовото използване на разплащане по 

банков път, чрез кредитна карта и други, при електронното пазаруване се предполага, че 

банковият сектор поддържа строго ниво на киберзащитеност. Обичайна практика в 

сайтовете на българските банки е да има отделено пространство с кратка информация за 

възможните киберрискове и заплахи и как да се реагира при настъпване на такава. Друга 

положителна практика са месечните или периодични информационни бюлетини, 

изпращани по електронна поща и налични в регистриран профил на потребител, 

използващ мобилно или е-банкиране. 

 В следващата таблица е представен SWOT анализ относно използването на е-

подпис, от гледна точка на потребителите.  

 

Таблица 2. SWOT анализ на използване на е-подпис от гледна точка на потребителите 

 

Силни страни Слаби страни 

- Намаляване на времето за 

изпълнение на дейност. 

- Намаляване на разходите. 

- Достъп до е-услуги на държавна и 

общинска администрация по всяко 

време. 

- Намаляване на опасността от 

заразяване при 

епидемична/пандемична 

обстановка. 

 

- Необходимост от знания и умения за работа 

с е-подпис. 

- Необходимост от знания и умения за 

приложенията на е-подпис. 

- Услугата е платена. 

- Услугата е с ограничено време и 

трябва да се подновява. 

- Услугата трябва да се актуализира при 

настъпили промени в някой от включените 

данни на потребителя. 

- Част от услугите, за които може да се 
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използва, вече са с възможност за 

алтернативно е-извършване, например с 

използване на ПИК. 

- Наличие на сривове през последните 

години в държавни системи, използващи е-

подпис като средство за е-автентикация. 

Възможности Заплахи 

- Достъп до единен цифров 

пазар за всички потребители в ЕС. 

- Проверка за достоверност на 

е-подпис. 

- Използване на мобилно или е-

банкиране. 

- Нарастване на заплахите, свързани с 

киберсигурността. 

- Липса на техническа стабилност поради 

системни актуализации на софтуер и 

съпътстващи програми. 

- Възможност за изключване на по-

възрастните групи потребители, нямащи 

знанията, уменията и техниката за работа с 

е-подпис. 

 

От този анализ изпъкват някои причини, които биха подтикнали потребителя за 

закупи такъв, както и фактори, които възпират такава покупка. 

 

 

Заключение 

 

   

Всички доставчици на удостоверителни услуги в страната ни имат осигурени 

телефонни консултанти, които да подпомогнат техническото обезпечаване по време на 

инсталиране на конкретните софтуерни продукти. Предоставените ръководства за работа с 

е-подпис, в официалните им сайтове, с цел самообучение, са подходящи за потребители с 

добри цифрови умения. Положителен пример са и служителите в държавните и частни 

организации, които са конкретно обучени да съдействат на потребители с недостатъчни 

знания в този аспект. Удобството на работа с е-подпис е свободата да се достигат е-услуги 

по всяко време. Когато потребителят срещне трудност и не може да отстрани проблема 

самостоятелно, е очаквано да потърси помощ чрез телефонна комуникация. Липсата на 24 

часов достъп до такава подкрепа е недостатък в това отношение. Добър вариант е да има 

публично достъпни тестови платформи – симулатори, чрез които да се проиграват 

стъпките при регистрация и работа с е-подпис. Отчитаме, че трудност при поддържането 

на такива електронни среди ще е отразяването на променящите се законови параметри и 

технически изисквания, с оглед на постоянно развиващата се дигитална среда.  

Представените кратки обучения за работа с е-подпис имаха за цел да информират 

потребителите за същността на е-подпис, стъпките при работа с е-подпис, някои 

възможности за връзка с държавната администрация. При отделните анкетирани 

потребителски групи имаше различна информираност в това отношение. Според 

анализираните данни за степента на готовност за работа с е-подпис от значение са 

възрастта,   образованието и професионалната квалификация. За целите на подкрепа на 

потребителите по темата е подходящо да се организират както кратки обучения със сборна 
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група потребители, така и с потребители от конкретна професия, съобразена с 

професионалните им компетентности. 
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