Гриф С2

Договор № ………………………………

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
за достъп до удостоверителни услуги
„ДИСТАНЦИОННО ПОДПИСВАНЕ НА Е-ДОКУМЕНТИ С ОБЛАЧЕН КЕП“,
„УСЛУГА ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ“ на „БОРИКА“ АД
и допълнителни услуги

Техническа документация за интеграция с услугите може да намерите на интернет адреса на
Квалифициран доставчик на удостоверителни услуги „БОРИКА“ АД, www.b-trust.bg в меню „Услуги“,
секция „За разработчици“ или: https://www.b-trust.bg/services/developers

Моля, попълнете данните за компанията, която да бъде регистрирана за достъп до услугите:
Данни за компания
Наименование (БГ/EN):
Област:
Община:
Населено място:
Адрес:
ЕИК:
ДДС регистрация:
Представляващ:
Лице за контакт
Име и фамилия:
Идентификатор (ЕГН):
(в случай, че се издава OVSSL)

Е-mail:
Телефон:

Apple Test Flight ID:
Google Beta Test ID:
Информация, която ще се визуализира в мобилното приложение B-Trust Mobile

Лого (БГ/EN):
(max 360/60 px)

Основен цвят:
(RGB Hex формат #123456)

Кратко описание на
компанията (БГ/EN):

За достъп до услугите се използва relyingPartyID, предоставено от БОРИКА и изграждане на криптирана
връзка (SSL) с използването на сървърно удостоверение (сертификат) от вида OVSSL:
притежавам OVSSL удостоверение, като ще предоставя публичната му част;
желая издаване на ново OVSSL удостоверение от КДУУ „БОРИКА“ АД, със следните данни:
DN (Subject)
(част от данните се попълват автоматично от въведените по-горе)

Тип на удостоверението:
Период на валидност в дни:
CN – common name
O – organization name
OU – organization unit
L – locality
S – state
C – country name
E – e-mail

Organization Validation SSL certificate
365 дни
825 дни
cqes.b-trust.

Заявителят на електронното удостоверение дава съгласието си Доставчика да събира, съхранява и обработва
неговите лични данни. Заявява, че е уведомен, че Доставчикът ще ги използва за нуждите на дейността си на доставчик
на удостоверителни, информационни, криптографски и консултантски услуги, ще ги обработва и съхранява в електронен
и писмен вид. Предоставянето на рамкираните от ЗЕДЕУУ лични данни е задължително. Предоставянето на всички лични
данни извън рамките на дейността на Доставчика по ЗЕДЕУУ е доброволно. Получателите, на които могат за бъдат
предоставяни данните са само Регистриращите органи на B-Trust, проверяващите лица на Доставчика и КРС. Достъпът
до личните данни за заявяване на промени се осъществява чрез Доставчика или чрез Регистриращите органи на B-Trust
на адресите, посочени в интернет страницата на Доставчика (www.b-trust.bg).

След регистрация, ще Ви предоставим RelyingParty ID и заявеното OVSSL удостоверение.
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УСЛУГИ
Моля, маркирайте услугите, до които желаете да получите достъп:

УСЛУГИ ПО АВТЕНТИКАЦИЯ И ПОДПИСВАНЕ И С ОБЛАЧЕН КЕП ПРЕЗ B-TRUST MOBILE
Автентикация на потребител
Подписване на електронни документи
Автоматизирано (сървърно) подписване на електронни документи
Дългосрочно квалифицирано съхраняване на подписаните документи

УСЛУГА ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Електронна идентификация през мобилно приложение B-Trust Mobile
Електронна идентификация през WEB браузер

УСЛУГИ ПО ИЗДАВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ С ЕДНОКРАТЕН ОКЕП
Издаване на удостоверения за еднократен облачен квалифициран електронен подпис и
подписване на документи след WEB идентификация
Издаване на удостоверения за еднократен облачен квалифициран електронен подпис и
подписване на документи след Face to Face идентификация

АРХИВ НА ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ
Дългосрочно квалифицирано съхраняване на квалифицирани електронни подписи и
печати
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Квалифицирана услуга за издаване на Квалифицирани електронни времеви печати
IP адрес, от който ще се достъпва до услугата:
(Може да посочите повече от един)

Username:

Password:

Квалифицирано валидиране на Квалифицирани електронни подписи и печати
IP адрес, от който ще се достъпва до услугата:
(Може да посочите повече от един)

Username:

Password:
B-TOKEN

За автентикация на потребители (B-Token External)

С настоящото заявявам достъп до изброените по-горе услуги в тестова среда.

Дата:

Подпис:
/

/

Регистрация в реална среда
(попълва се след сключване на договор)

Настоящата регистрационна форма е неразделна част от договор № …………………………….
С настоящото потвърждавам работоспособността на предоставените услуги и след извършени
приемателни тестове заявявам достъп до реална среда, считано от ……………………….
желая издаване на ново реално OVSSL удостоверение от КДУУ „БОРИКА“ АД.

Дата:

Подпис:
/
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/

