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ГЛАВА 5.1. B-TRUST  

1. Удостоверения за електронен подпис „B – Trust“  

 

1.1. Квалифицирани Удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) 

 

1.1.1. Персонално удостоверение за КЕП 

Шифър 
Персонално 

 удостоверение за КЕП 
Валидност 

Цена  
(лева без ДДС) 

BT.01.11.110 
 

Издаване 1 година 5.00 

BT.01.11.210 Подновяване 1 година 10.00 

BT.01.11.211 
Подновяване през електронни 
канали на БОРИКА 

1 година 5.00 

BT.01.11.310 Преиздаване 1 година 5.00 

BT.01.13.110 
 

Издаване 3 години 12.50 

BT.01.13.210 Подновяване 3 години 12.50 

BT.01.13.310 Преиздаване 3 години 12.50 

 

 

1.1.2. Професионално удостоверение за КЕП 

Шифър 
Професионално 

удостоверение за КЕП 
Валидност 

Цена  
(лева без ДДС) 

BT.01.21.110 Издаване 1 година 42.00 

BT.01.21.210 Подновяване 1 година 40.00 

BT.01.21.310 Преиздаване 1 година 42.00 

BT.01.23.110 Издаване 3 години 110.25 

BT.01.23.210 Подновяване 3 години 110.25 

BT.01.23.310 Преиздаване 3 години 110.25 

 

 

1.1.3. Персонално удостоверение за Облачен КЕП (ОКЕП) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шифър 
Персонално  

удостоверение за ОКЕП 
Валидност 

Цена 
 (лева без ДДС) 

OK.01.01.010 Издаване 3 години 
Цената – включена в 
предплатения пакет 
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1.1.3.1. Предплатени пакети за използване на Облачен КЕП 

 

 

 

 

 

Шифър Пакет Включени услуги в пакета 
Цена 

(лева без 
ДДС) 

ОК.02.01.050 Безплатен 

• Използване на Квалифицирано Удостоверение за Облачен 

Персонален Квалифициран Електронен Подпис; 

• 3 (три) броя подписвания/идентификации на година при 

активен клиентски профил на собствени документи или 

насочени от трето лице 

• Неограничен брой подписвания/идентификации на 

интегрирани доверяващи се страни, в случай че 

подписването/идентификацията се извършва за тяхна 

сметка; 

• Неограничен и пълен достъп до  клиентски портал My B-

Trust; 

• Използване на пълните функционалности на мобилното 

приложение B-Trust Мobile; 

• Добавяне на Удостоверяване на време (Time Stamp) към 

подписани собствени документи или към изпратени от трета 

страна, когато се изисква; 

• Подписване на произволен формат файлове и/или 

документи (doc, pdf, jpg и др.) 

• Избор на формат, ниво и тип на подписване при полагане на 

електронен подпис върху собствени документи, съгласно 

Регламент (ЕС) 910/2014 – eIDAS; 

• Сигурен архив на всички подписани документи (собствени 

или изпратени от трета страна) за период от 10 години; 

• История напотребление/използване на удостоверение за 

Квалифициран електронен подпис за период от 10 години. 

 

Безплатен  

ОК.02.02.010 Икономичен 

• Включва всичко от пакет „Безплатен“; 

• 7 (седем) броя подписвания/идентификации за период от 1 
месец след активиране на пакета на собствени документи 
или насочени от трето лице. 

5.25 

ОК.02.01.020 Практичен 

• Включва всичко от пакет „Безплатен“; 

• 100 (сто) броя подписвания/идентификации за период от 
една година след активиране на пакета на собствени 
документи или насочени от трето лице. 

52.00 

ОК.02.02.020 Неограничен 

• Включва всичко от пакет „Безплатен“; 

• Неограничен брои подписвания/идентификации за период от 
1 месец след активиране на пакета на собствени документи 
или насочени от трето лице. 

9.00 

ОК.02.01.030 
Неограничен 
Плюс 

• Включва всичко от пакет „Безплатен“; 

• Неограничен брои подписвания/идентификации за период от 
1 година след активиране на пакета на собствени документи 
или насочени от трето лице. 

96.00 



 

5 

1.2. Квалифицирани Удостоверения за Квалифициран Електронен Печат (КУКЕПечат) 

Шифър 
Удостоверение за 

КЕКЕПечат 
Валидност 

Цена  
(лева без ДДС) 

BT.03.21.110 Издаване 1 година 42.00 

BT.03.21.210 Подновяване 1 година 40.00 

BT.03.21.310 Преиздаване 1 година 42.00 

BT.03.23.110 Издаване 3 години 110.25 

BT.03.23.210 Подновяване 3 години 110.25 

BT.03.23.310 Преиздаване 3 години 110.25 

1.3. Квалифицирани удостоверения за Усъвършенстван Електронен Подпис 

1.3.1. Персонално удостоверение за УсЕП 

Шифър 
Персонално 

удостоверение за УсЕП 
Валидност 

Цена  
(лева без ДДС) 

BT.04.11.110 Издаване 1 година 10.00 

BT.04.11.310 Преиздаване 1 година 10.00 

1.3.2. Професионалено удостоверение за УсЕП 

Шифър 
Професионално 

удостоверение за УсЕП 
Валидност 

Цена  
(лева без ДДС) 

BT.04.21.110 Издаване 1 година 10.00 

BT.04.21.310 Преиздаване 1 година 10.00 

 

1.4. Квалифицирани удостоверения за Усъвършенстван Електронен Печат 

Шифър Квалифицирано 
удостоверение за УсЕПечат 

Валидност Цена  
(лева без ДДС) 

BT.04.31.110 Издаване  1 година 30.00 

BT.04.33.110 Издаване 3 години 80.00 

BT.04.31.310 Преиздаване 1 година 30.00 

BT.04.33.310 Преиздаване 3 години 80.00 

 

1.5. Специализирани удостоверения 

Шифър Издаване Валидност 
Цена  

(лева без ДДС) 

BT.05.81.110 
Удостоверение за автентичност на 
уебсайт (домейн)  

1 година 50.00 

BT.05.81.111 
Удостоверение за автентичност на 
уебсайт (домейн от сървъри-
wildcard certificate) 

1 година 100.00 

BT.05.83.110 
Издаване на удостоверение за 
автентичност на уебсайт (домейн) 

825 дни 135.00 

BT.05.83.111 
Издаване на удост. за автентичност 
на уебсайт (домейн от сървъри-
wildcard certificate)  

825 дни 270.00 
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BT.05.91.110 
Издаване на удостоверение за 
автентичност на уебсайт 
(организация) 

1 година 75.00 

BT.05.91.111 
Издаване на удостоверение за 
автентичност на уебсайт 
(организация-wildcard certificate) 

1 година 150.00   

BT.05.93.110 
Издаване на удостоверение за 
автентичност на уебсайт 
(организация)  

825 дни 196.00 

BT.05.93.111 
Издаване на удостоверение за 
автентичност на уебсайт 
(организация-wildcard certificate)  

825 дни 405.00 

1.6. Специализирани PSD2 удостоверения  за доставчици на платежни услуги 

Шифър Издаване Валидност 
Цена  

(лева без ДДС) 

BT.03.21.120 
Издаване на PSD2 Квалифицирано 
Удостоверение за Квалифициран 
ЕПечат (издаден върху смарт-карта) 

1 година 140.00 

BT.03.23.120 
Издаване на PSD2 Квалифицирано 
Удостоверение за Квалифициран 
ЕПечат (издаден върху смарт-карта) 

3 години 370.00 

BT.04.31.120 
Издаване на PSD2 Квалифицирано 
Удостоверение за Усъвършенстван 
ЕПечат 

1 година 100.00 

BT.04.33.120 
Издаване на PSD2 Квалифицирано 
Удостоверение за Усъвършенстван 
ЕПечат 

3 години 260.00 

BT.05.91.120 
Издаване на PSD2 Удостоверение за 
автентичност на уебсайт (организация)  

1 година 250.00 

BT.05.91.121 
Издаване на PSD2 Удостоверение за 
автентичност на уебсайт (организация-
wildcard certificate) до 5 под домейна 

1 година 510.00   

BT.05.93.120 
Издаване на PSD2 Удостоверение за 
автентичност на уебсайт (организация) 

825 дни 660.00 

BT.05.93.121 
Издаване на PSD2 Удостоверение за 
автентичност на уебсайт (организация-
wildcard certificate) до 5 под домейна 

825 дни 1370.00 

1.7. Приложни удостоверения 

Шифър 
Приложно ориентирани 

удостоверения 
Валидност 

Цена  
(лева без ДДС) 

BT.05.41.110 Издаване 1 година 15.00 
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1.8. Други услуги  

Видове услуги Мярка 
Цена 

 (лева без ДДС) 

Публикуване на удостоверение За 1бр. по заявка 
Цената – включена в 
еднократната такса 

Спиране/възобновяване на действие на 
удостоверение 

За 1бр. по заявка 
Цената – включена в 
еднократната такса 

Прекратяване на действие на удостоверение 
преди изтичане срока на валидност 

За 1 бр. по заявка 
Цената – включена в 
еднократната такса 

On-line проверка на статус на удостоверение 
(OCSP/CRL) 

за 1 бр. 
Безплатна - в рамките 
на технологичния 
график на B-Trust 
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2. Допълнителни услуги за електронен подпис 

Шифър Видове услуги Мярка 
Цена  

(лева без ДДС) 

BT.08.13.020 
Месечна такса за удостоверяване на време B-Trust 
TSS*** 

1 бр. 30.00 

BT.08.13.010 
Удостоверяване дата и час на представяне на хеш-
идентификатор на подписан електронен документ 

за 1 бр. заявка По договаряне 

BT.08.12.022 
Интеграционна такса за квалифицирана 
валидация на електронни подписи и печати – 
QSVS 

1 бр. По договаряне 

BT.08.16.020 
Месечна такса за квалифицирана валидация на 
електронни подписи и печати – QSVS 

1 бр. 30.00 

BT.08.16.021 
Kвалифицирана валидация на електронни подписи 
и печати – QSVS 

1 бр. По договаряне 

BT.08.12.010 
Технологична помощ при инсталация на B-Trust 
продукти и услуги без транспорт от БОРИКА АД* 

човекочас** 30.00 

BT.08.12.030 
Технологична помощ при инсталация на B-Trust 
продукти и услуги с транспорт на БОРИКА АД * 

човекочас** 35.00 

BT.08.12.050 
Технологична помощ при инсталация на B-Trust 
продукти и услуги в офис на БОРИКА АД. 

човекочас** 10.00 

BT.01.91.110 
B-Trust електронна пощенска кутия с валидност  
1 година 

150 MB 10.00 

BT.01.93.110 
B-Trust електронна пощенска кутия с валидност  
3 години 

150 MB 28.50 

BT.01.91.120 
Допълнителен обем памет към B-Trust електронна 
пощенска кутия 

150 MB 5.00  
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3. Допълнителни стоки за електронен подпис 

Шифър Видове услуги Мярка 
Цена  

(лева без ДДС) 

BT.06.08.010 B-Trust смарт-карта Стандартен формат за 1 бр. 7.50 

BT.06.08.020 B-Trust смарт-карта SIM формат За 1 бр. 7.50 

BT.06.09.010 B-trust карточетец за карта Стандартен формат За 1 бр. 10.00 

BT.06.09.040 B-trust карточетец за карта SIM формат За 1 бр. 10.00 

BT.06.09.041 
B-Тrust карточетец за карта SIM формат  
UBS Type C 

За 1 бр. 10.00 

 

Забележки: 
При осъществяване на технологична помощ важат следните условия: 
* Извън населеното място на представителството на Доставчика, Клиентът осигурява транспорт. 
** При работа в извън установеното работно време часовата ставка се увеличава според изискванията на КТ. 
*** В месечната такса са включени издаването на 600 (шестстотин) TST удостоверения на месец. 
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4. Предоставяне и използване на удостоверения за електронен подпис 
и свързани с тях услуги 

4.1. Промени в тарифата  

4.1.1. Доставчикът поддържа Тарифа за предоставяне и ползване на Удостоверения 
за електронен подпис B-trust. 

4.1.2. Доставчикът има право да променя едностранно тарифата по всяко време от 
действието на договора, като уведомява Титуляря посредством публикуване на 
промените на Интернет страницата си http://www.b-trust.bg или чрез 
индивидуално уведомление. Промяната има действие спрямо Титуляря от деня, 
следващ деня на публикацията. респ. получаването на уведомлението. 

4.1.3. В 5 (пет) дневен срок от датата на промяната по т. 3.1.2 и доколкото е налице 
увеличение на цените, Титулярят има право да прекрати едностранно договора 
с отправяне на писмено известие до Доставчика, считано от датата на изтичане 
на срока на последното удостоверение. В този случай договорът се счита 
прекратен от датата на промяната, като платените по договора възнаграждения 
за ползване на услуга(и) не подлежат на възстановяване.  

4.1.4. При липса на известие за прекратяване се счита, че Титулярят е съгласен с 
промяната.  

4.1.5. Промяната на възнагражденията не може да засегне вече заплатени еднократни 
или предплатени периодични възнаграждения. В тези случаи Титулярят не може 
да прекрати договора при условията на т.3.1.3. 

4.2. Използване на Облачен КЕП 

4.2.1. Удостоверенията за Облачен КЕП се издават и използват  само с включен към 
тях Предплатен пакет; 

4.2.2. Удостоверенията за Облачен КЕП се използват само през мобилното 
приложение B-Trust Mobile достъпно за изтегляне App Store и Google play; 

4.2.3. Архивът на подписаните с Облачен КЕП документи и историята за използването 
му са достъпни само с валидно удостоверение. 

4.3. Безплатни услуги 

Доставчикът предоставя безплатно регистърни и информационни услуги, свързани с ползвaне на 
Публичния регистър, както следва: 
 

4.3.1. Достъп за проверка и изтегляне на публикувано в регистъра удостоверение на 
Титуляр и Автор, когато удостоверението не е заредено в компютъра на 
Титуляря или Автора. 

4.3.2. Достъп за проверка и изтегляне на Списък на прекратените и спрени 
удостоверения. поддържан от Доставчика. 

4.3.3. Достъп за проверка и изтегляне на удостоверения на Доставчика (B-Trust 
Domestic Root CA. B-Trust Operational CA1). 

4.3.4. Достъп за изтегляне на публични документи на доставчика. 
 

http://www.b-trust.bg/


 

11 

4.4.  Фактуриране 
 

4.4.1. Доставчикът издава на Титуляря фактура за предоставяните услуги. 
4.4.2. За ползването на услугите - “Издаване и поддържане на удостоверение”, 

“Подновяване на удостоверение” и „Преиздаване на удостоверение” се заплаща 
еднократна такса при заявяване на услугата или в 5-дневен срок от получаване 
на фактурата. 

4.4.3. За ползване на услугите „Предплатени пакети за използване на Облачен КЕП“ се 
заплаща еднократна такса в момента на заявяването им. 

4.4.4. При ползване на услугите “Технологична помощ при инсталация на B-Trust 
продукти и услуги”, „Технологична помощ при инсталация на B-Trust продукти и 
услуги и работа с публични електронни портали (НАП, НОИ, Търговски регистър 
и др.)” и “Технологична помощ при инсталация на B-Trust продукти и услуги в 
офис на БОРИКА АД”, услугата се измерва на база “човеко-час” и се заплаща въз 
основа на двустранно подписан протокол за извършена работа. Цените на 
часовата ставка в приложената Тарифа са валидни в рамките на установеното 
работно време от 8.30 ч. до 17.30 ч. в работни дни. При работа в извън 
установеното работно време, цените се увеличават със съответен процент, 
съгласно КТ. 

4.4.5. Всички дължими суми се заплащат в брой или по банков път. Плащането по 
банков път се счита извършено със заверяването на банковата сметка на 
Доставчика с пълния размер на дължимите суми. 

 
 


