
За подаване на данни към Регистъра с електронен подпис е необходимо: 

1. Да притежавате валиден електронен подпис издаден от някой от сертифицираните 

доставчици на удостоверителни услуги в Република България. 

2. Да сте инсталирали на компютъра си необходимия софтуер за работа с електронен 

подпис. 

3.  Системата предоставя две възможности за подписване с електронен подпис: 

- първи вариант – с уеб браузър Internet Explorer версии 8 – 11 след задължителни 

настройки на браузъра; 

- втори вариант – с всички уеб браузъри, поддържащи Java. 

 

Настройки на Internet Explorer при подписване по първи вариант 

 

1. Отворете меню „Tools” и изберете „Internet Options” (ако менютата Ви са на 

български, те изглеждат съответно: „Инструменти”->„Опции за Интернет”).  

 

2. Изберете таб „Security” (Защита), маркирайте зоната „Trusted sites” (“Надеждни 

сайтове”) и натиснете бутона “Sites” (“Сайтове”).  

 

 
 

3. Напишете следният адрес https://erik.bulnao.government.bg в полето “Add this 

website to the zone:” („Добави този уеб сайт към зоната”) и натиснете бутона 

“Add” (“Добави”). Добавеният адрес следва да се прехвърли в списъка с 

надеждни сайтове – в полето „Websites”(„Сайтове”).  



 
 

4. Проверете опцията „Require server verification (https:) for all sites in this zone” 

(„Изисквай потвърждение (https:) за всички сайтове в зоната”) да бъде включена.  

5. Натиснете бутона “Close” (“Затвори”). 

 

Направите следните настройки за зоната на доверените сайтове: 

1. Маркирайте отново зоната „Trusted sites” (“Надеждни сайтове”).  

2. Натиснете бутона “Custom level…” (“Ниво по избор...”).  

 

 



3. Намерете опцията „Download Signed ActivX controls” и изберете опция „Prompt”. 

 

 

 

4. Намерете опцията „Run ActiveX controls and plug-ins” (“Изпълнявай ActiveX 

контролите и добавките”) и я превключете в “Enable” (“Разрешаване”).  

 

 
5. Намерете опцията „Active scripting” и я разрешете (маркирайте „Enable”). 

 

 
 

6. Намерете опцията „Scripting of Java applets” и я разрешете(маркирайте „Enable”). 

 

 
 

7. Натиснете бутона “ОК” и потвърдете направените промени с „Yes” (“Да”).  

 

 
 

8. Затворете опциите за интернет с бутон „ОК”. 

 

9. Рестартирайте (затворете и стартирайте отново) браузъра си за да влязат в сила 

направените настройки. Ако имате отворени повече от един браузър, затворете 

всички и стартирайте нов. 

 


