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ИНСТРУКЦИИ ЗА НАСТРОЙКИ И ПОДПИСВАНЕ  

с Adobe Acrobat DC за macOS 

 

Ако нямате инсталиран Adobe Acrobat DC може да го изтеглите от тук. 

Важно: преди да стартирате програмата трябва да включите подписа в компютъра. 

1. Настройки: 

От менюто Adobe Reader избирате Preferences… 

 
 
Categories: Security (Enhanced)  
 

  

https://get.adobe.com/reader/
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Categories: Signatures → Creation & Appearance бутон More…  
 

 

    

Categories: Signatures → Verification бутон More…  
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Categories: Signatures → Identities & Trust Certificates бутон More…  
 

 
 

 
В лявата част на менюто избирате PKCS#11 Modules and Tokens: 
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Избирате Attach Module: 

 

където в полето Library Path зарежда съответният път към библиотеката на използвания сертификат. 

За macOS ако типа на карта е Gemalto използвате: 

/Library/Frameworks/eToken.framework/Versions/A/libIDPrimePKCS11.dylib – за софтуер SAC  

/Library/Gemalto/libidprimepkcs11.dylib – ако използвате и имате по-стар софтуер Gemalto 

Всички други останалите видове карти Siemens и CryptoVision използват: 

/Library/CV Cryptovision/libcvp11.dylib, но тази библиотека не се поддържа от последните 

актуални версии на Adobe Reader DC. 

След зареждане на библиотеката екранът изглежда примерно по следния начин: 
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Необходимо е да въведете ПИН код на картата, за да може сертификатите да се импортират в Acrobat Reader. 
  
Натискате стрелката в ляво от PKCS#11 Modules and Tokens, за да се визуализира картата. С левия бутон 
на мишката избирате Gemalto PKCS и в дясната част на прозореца натискате Login: 

 
 

Появява се диалогов прозорец, в който трябва да въведете ПИН кода на подписа: 

 
 

След въвеждане на ПИН код и потвърждаване с ОК, екранът изглежда по следния начин: 

 



                                                                                   ИНСТРУКЦИИ 
ЗА НАСТРОЙКИ И ПОДПИСВАНЕ  

с Adobe Acrobat DC за macOS 
  

Page 6 of 9 
 

 
Под внимание трябва да се взема само първия token label. Неговият Status трябва да бъде Logged in. 
 
Затваряте прозореца с Close и след това OK, за да затворите и Preferences. 
 
 

2. Подписване на документ с вградената функция на Acrobat Reader DC. 

a. Отваряте документа, който искате да подпишете и избирате меню  

Tools → Certificates: 

 
 

b. Избирате опция Digitally Sign: 

 
 

c. Със задържане на левия бутон на мишката очертавате мястото, на което желаете да 

разположите подписа: 

 



                                                                                   ИНСТРУКЦИИ 
ЗА НАСТРОЙКИ И ПОДПИСВАНЕ  

с Adobe Acrobat DC за macOS 
  

Page 7 of 9 
 

 
d. След очертаване на мястото за разположение на подписа, се появява екран за избор 

на сертификат. При първоначално подписване с нов поставен подпис на компютъра е 

желателно сертификата да бъде доверен. 

- Това се прави през избор View Details 

 
 

Избирате Вашият сертификат от лявото поле: 

 
От етикетите/tabs се избира Trust и натиска бутона Add to Trusted Certificates… 

 

Когато бутонът  е неактивен трябва ръчно да го доверите: 

Preferences → Signatures → Identities & Trusted Certificates (More) → Trusted Certificates  

и в списъка намирате Вашия сертификат, маркирате го и натискате , където 

задължително трябва да маркирате: Use this certificate as a trusted root, Signed documents or data и 

Certified documents. 
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Показва се прозорец Acrobat Security, който се потвърждава с ОК: 

 
 

В Import Contact Settings се маркират задължително посочените позиции: 

 
 

Потвърждава се затварянето на прозорците с два пъти OK и се връщате в избор на сертификат. 

 

Тези действия с доверяване на използван сертификат се правят еднократно за всеки нов подпис, 

който за първи път се използва на компютъра. 
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e. Маркирате желания сертификат и избирате бутон Continue: 

 
 

f. Визуализират се данните за избрания сертификат и подписването се извършва, чрез 

бутона Sign. Въвеждането на ПИН може да бъде изискано да се въведе на тази стъпка 

долу в ляво: 

 
 

g. Избирате къде да бъде записан подписаният файл в отворилия се прозорец и избирате 

бутон Save. 

 

h. Подписаният документ трябва изглежда по сходен начин: 

 
Горе в ляво на документа трябва да излиза както е показано, че документа е успешно 

подписан и верифициран. 

 

Настройките са завършени! 

 

 

3. Проверка / валидация на електронно подписан документ може да направите на 

B-TRUST | Квалифицирана услуга за валидация (Qualified Signature Validation Service) 

 

 
За контакти: 
Т: 0700 199 10 
М: *9910 
e-mail: support@borica.bg 

 

https://www.b-trust.bg/services/dss-verify
mailto:support@borica.bg

