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Информация относно средства за електронна идентификация 

 

 На основание чл. 5, ал. 4 от Закона за електронно управление (ЗЕУ), 

Община Созопол уведомява всички заинтересовани лица, че средствата за 

електронна идентификация за предоставяните електронни услуги и справки 

достъпни чрез портала на Община Созопол са както следва: 

 I. За справки за задължение „Местни данъци и такси” на адрес: 

https://192.168.0.5/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf  

– ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ и ПИН, издаден от общината* 

*ПИН – Персонален идентификационен номер, който се получава лично срещу 

предоставяне на документ за самоличност или нотариално заверено 

пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице на място в Община 

„Созопол “, отдел „МДТ“. 

 II. Заявяването на електронни административни услуги се извършва 

чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни 

услуги 

 Услугите предоставяни от Община Созопол са достъпни през Единния 

портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел 

„Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска 

администрация“ на адрес: 

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-

businesses/active-e-admin-services/municipal-services/ 

 За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да: 

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или 

квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис 

(КУКЕП). 

2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО 

ВРЪЧВАНЕ. 

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader. 

https://192.168.0.5/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/
https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/
https://get.adobe.com/uk/reader/otherversions/
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 Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към 

използването на електронните услуги, предоставяни от Община Созопол. 

 За да заявите услугата: 

1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на 

услугата. 

2. Съхранете електронната форма на вашия компютър. 

3. Отворете формата с Adobe Reader. 

4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните. 

5. Попълнете полетата във формата. 

6. След попълване на полето дата, натиснете бутон “Приключи”. 

7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно 

формата. 

8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър. 

 Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите 

придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно 

връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация Созопол или 

натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата. 

 III. Идентификация чрез Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) 

Ниво на осигуреност: 

 „ВИСОКО“, съгласно чл. 8, т. 2, б. „в“ от Регламент (ЕС) № 910/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно 

електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни 

трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и т. 2 от 

приложение „Технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност 

„ниско“, „значително“ и „високо“ за средства за електронна идентификация, 

издадени по нотифицирана схема за електронна идентификация“ към Регламент 

за изпълнение (ЕС) 2015/1502 на Комисията от 8 септември 2015 година за 

определяне на минимални технически спецификации и процедури за нивата на 

осигуреност за средствата за електронна идентификация съгласно член 8, 

параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 

електронни трансакции на вътрешния пазар. 

http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services#anchor13
https://edelivery.egov.bg/
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 Описание: 

 Квалифицираният електронен подпис /КЕП/ може да се използва за 

идентификация на заявителя на електронна административна услуга. КЕП може 

да бъде получен от доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги. 

Техният списък е публикуван тук: https://crc.bg/bg/rubriki/560/elektronni-

udostoveritelni-uslugi. 

 


