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Настоящият документ представлява неразделна част от Общите условия на договора, 

при които „Евротръст Технолъджис” АД, с адрес за кореспонденция гр. София 1766, ул. 

„Околовръстен път” 251Г, ет. 5, ММ Бизнес Център предоставя услуги на корпоративни 

клиенти („Общите условия“) и съдържа условията за предоставяне на възможност за 

автоматизирано подписване на електронни документи на Партньор на Евротръст. 

Настоящата Клауза „Автоматизирано подписване“ се прилага в отношенията между 

Страните, когато това е изрично посочено в подписани между тях Специални условия. 

 

Чл. 1. Партньорът възлага, а Евротръст приема да обезпечи технологично и 

организационно възможността за автоматизирано подписване на електронни документи от 

страна на служители на Партньора, чрез използване на Приложението, съобразно 

предвидените в тази Клауза условия.  

 

Чл. 2. Страните приемат следното определение и характеристики, при които ще се 

предоставя услугата по чл. 1:   

 

Автоматизираното подписване на електронни документи представлява подписване на 

типови документи, посредством технологичен механизъм за хеширане на ПИН код. Лицето, 

което има право да подпише автоматизирано, включва саморъчно опция за автоматизирано 

(сървърно) подписване с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен 

подпис (КУКЕП) в мобилното Приложение на Евротръст и задава краен срок. Всички 

документи, които отговарят на предварително зададените от Партньора критерии, ще 

бъдат подписани автоматично, когато са изпратени до лицето, без да се получават за преглед 

и оторизация на подпис чрез въвеждане на ПИН в мобилното Приложение на Евротръст. 

Ако се прикачи документ, който не покрива критериите и се изпрати до посоченото лице, 

което е включило автоматизирано подписване, той ще се появи за преглед и потвърждаване 

на подписване в Приложението на Евротръст.  
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Чл. 3. Страните се съгласяват, че процесът по обезпечаване предоставянето на 

услугата по чл. 1. чрез използване на Приложението обхваща следните задължения на 

Страните:  

1. Осигуряване от страна на Партньора на списък от лица, на които да бъде 

активирана възможност да включат автоматизирано подписване в своето мобилно 

Приложение Евротръст;  

2. Осигуряване от страна на Партньора на технически критерии за оторизиране 

на автоматизирано подписване, включително информация за канал, по който ще бъдат 

изпращани документите, имена на файлове и групи от файлове и условия за подписване на 

файлове и групи от файлове, изпратени с изискване за задължителен преглед;  

3. Евротръст се ангажира да изпълни техническите изисквания за изпълнение на 

заявките за автоматизирано подписване, в т.ч. прилагането на критериите по т. 2 и 

добавянето на техническата възможност за лицата по т.1 от настоящия член;  

4. Евротръст се ангажира да осигури техническата възможност на посочените 

от Партньора лица за пълен контрол върху включването и изключването на опцията за 

автоматизирано подписване, както и задаването на крайна дата за автоматично изключване 

на опцията. 

  

Чл. 4. Определянето и промяната на лицата, които имат право да подписват 

автоматизирано, и техническите критерии към документите, се извършва от оторизирани 

представители на Партньора чрез създаване на задача/тикет в системата за управление на 

проекти Redmine, а ако това не е възможно – по имейл на адрес 

integrations_support@evrotrust.com. Оторизираните представители на Партньора се 

посочват в Специалните условия. 

  

Чл. 5. (1) За всяко лице, за което се включва възможност за автоматизирано 

подписване, следва да се предостави подписана пълна и актуална Декларация за съгласие и 

възлагане на включване на техническа възможност за автоматизирано подписване на негово 

КУКЕП, по образец, съгласно Приложение № 1 към настоящата Клауза. Декларациите се 

попълват от Евротръст въз основа на информация, предоставена от лицата по чл. 4.  
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(2) Партньорът декларира, че лицата са заявили желание за включване на опцията за 

автоматизирано подписване и са запознати със същността на тази възможност.  

(3) Партньорът декларира, че оторизираните лица имат право да положат подпис върху 

документите, които ще бъдат подписани автоматично, според приетите вътрешни 

процедури.  

  

Чл. 6. Срокове  

1. Евротръст активира възможността за автоматизирано подписване според 

зададените критерии в срок от 3 работни дни от заявяването при наличие на следните 

условия:  

(1) Надлежно попълнена Декларация по чл. 5, ал. 1 от лицето, за което се заявява 

автоматизирано подписване, подписана електронно с квалифициран електронен подпис;  

(2) Успешно завършен процес на регистрация в мобилното Приложение на 

Евротръст от страна на лицето, за което се заявява автоматизирано подписване.  

2. Евротръст прекратява възможността за автоматизирано подписване на лице по 

чл. 5 след заявление съгласно чл. 4 в еднодневен срок.  

  

Чл. 7. За целите на сътрудничеството при предоставяне на Услугата по чл. 1 и 

съгласно чл. 2 Партньорът се задължава също да:  

1. Информира по подходящ начин своите представители за осъществявания 

обмен на данни с Евротръст, за целите на този обмен, както и да им предостави всяка друга 

изискуема информация съгласно действащото законодателство за защита на личните данни.   

2. Запознае лицата, които ще подписват автоматизирано, с характеристиките на 

автоматизираното подписване и да осигури подписването на Декларацията по чл. 5, ал. 1 от 

всяко лице.  

3. Изпрати документите с правилните технически критерии през посочения 

интерфейс, за да бъдат подписани автоматизирано от лице по чл. 5.  

4. Носи отговорност за вида и съдържанието на документите, изпращани за 

подпис към лицата по чл. 5, и за спазване на техническите критерии за това.   
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5. Да управлява сигурността на съхранението на ключовете за достъп до каналите 

за изпращане на документи на Партньора и до интегрираните системи, както и цялостните 

изисквания по сигурността при подготовката на документи и задаването на критериите при 

изпращане на документи за автоматизирано подписване към Евротръст.  

 

Чл. 8. Партньорът заплаща такса за активиране или промяна в услугата за всеки 

потребител съгласно посоченото в Тарифата на Евротръст. 
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