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1. Инсталиране на сертификатите на СЕП България за 

работа с операционна система Windows 7 и Internet Explorer 

 

1.1 Предварителна подготовка 

Изтеглете и запазете на Вашия компютър файловете SEP_Root_CA.crt и SEP_QES_CA.crt като изберете съответно 
линковете Базово удостоверение на СЕП България и Оперативно удостоверение на СЕП България от 
Интернет страницата на СЕП България:  www.eSign.bg в секция Полезно>Файлове и Инструкции. 
 

1.2 Инсталиране на сертификата SEP Root CA 

Кликнете два пъти с мишката върху файла на SEP_Root_CA.crt и изберете бутона Open. След това изберете Install 
Certificate: 

 
 

 
 

http://www.esign.bg/
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Следвайте инструкциите на Certificate Import Wizard и натиснете Next: 

 

 
 
На следващия диалогов прозорец изберете радио бутона Place all certificates in the following store, натиснете 
Browse и изберете Trusted Root Certification Authorities и накрая натиснете Next: 
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Изберете Finish: 
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Появява се прозорец с предупреждение, на който трябва изберете бутона Yes за инсталиране на сертификата: 
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Натиснете OK за завършване на процедурата: 
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1.3 Инсталиране на сертификата SEP QES CA 

Кликнете два пъти с мишката върху файла на SEP_QES_CA.crt и изберете бутона Open. След това изберете Install 
Certificate: 
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Следвайте инструкциите на Certificate Import Wizard и натиснете Next: 
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От следващия диалогов прозорец изберете радио бутона Place all certificates in the following store, натиснете 
Browse и изберете Trusted Root Certification Authorities и накрая натиснете Next: 
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Натиснете Finish: 



 

София  I  ул. Златовръх 1  I  0700 18283  I  eSign@sep.bg  I  www.eSign.bg 

 
Основно ръководство за Windows 7   13 / 86 

 

 
 
Натиснете OK за завършване на процедурата: 
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2. Инсталиране на сертификатите на СЕП България и 

настройки за работа с Mozilla Firefox 

2.1 Предварителна подготовка 

Изтеглете и запазете на Вашия компютър файловете SEP_Root_CA.crt и SEP_QES_CA.crt като изберете съответно 
линковете Базово удостоверение на СЕП България и Оперативно удостоверение на СЕП България от 
Интернет страницата на СЕП България:  www.eSign.bg в секция Полезно>Файлове и Инструкции. 
 
Уверете се, че на Вашия компютър е инсталиран eSign Manager, както е посочено в Инструкция за работа с eSign 
Manager за Windows 7. 

 

2.2 Инсталиране на сертификатите SEP Root CA и SEP QES CA 

http://www.esign.bg/
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Отворете прозорец на Mozilla Firefox и изберете от меню Инструменти/Настройки таб Шифроване: 

 

 
 

Натиснете бутона Сертификати и след това изберете таб Удостоверители, както е посочено на последващия 

екран: 
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Натиснете бутона Внасяне... и от диалоговия прозорец за избор на файл посочете записания на Вашия компютър 
файл на сертификата SEP Root CA и натиснете бутона Open. Появява се прозорец, в който е необходимо да 
кликнете върху всички чек боксове и бутона Добре, както е посочено: 

 

 
 
 
След това натиснете отново бутона Внасяне... и от диалоговия прозорец за избор на файл посочете записания на 
Вашия компютър файл на сертификата за SEP QES CA и натиснете бутона Open. Маркирайте аналогично всички 
чек боксове и изберете бутона Добре: 
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Накрая натиснете последователно два пъти бутона Добре, за да затворите прозорците на меню Настройка. 

 
 

2.3 Инсталиране на eSign Token устройство  

За да можете да използвате Вашето eSign Token устройство и записаните на него сертификати с Mozilla Firefox е 
необходимо, след инсталация на eSign Manager, да добавите библиотеките за разпознаване на устройството, както 

е описано по-долу. 
 
Отворете прозорец на Mozilla Firefox и изберете от меню Инструменти/Настройки таб Шифроване. Натиснете 
бутона Устройства и след това бутона Зареждане: 
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В диалоговия прозорец, който се появява, попълнете внимателно двете полета с текстовете по-долу: 
 
Име на модул (М): ACS Security Device 
Име на файл на модул: C:\WINDOWS\system32\acospkcs11.dll 

 

 
 
След избиране на бутона Добре диалоговият прозорец Управление на устройства, следва да изглежда така: 
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Натиснете два пъти последователно бутона Добре, за да завършите инсталацията. 

 

3. Инсталиране на сертификатите на СЕП България и 

настройки за работа с Mozilla Thunderbird 

 

3.1 Предварителна подготовка 

Изтеглете и запазете на Вашия компютър файловете SEP_Root_CA.crt и SEP_QES_CA.crt като изберете съответно 
линковете Базово удостоверение на СЕП България и Оперативно удостоверение на СЕП България от 
Интернет страницата на СЕП България:  www.eSign.bg в секция Полезно>Файлове и Инструкции. 
 
Уверете се, че на Вашия компютър е инсталиран eSign Manager, както е посочено в Инструкция за работа с eSign 
Manager за Windows 7. 

 

3.2 Инсталиране на сертификатите SEP Root CA и SEP QES CA 

Отворете прозорец на Mozilla Thunderbird и изберете от меню Инструменти/Настройки/Разширени таб 
Сертификати: 

 

http://www.esign.bg/
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Натиснете бутона Преглед сертификати и след това изберете таб Удостоверители, както е посочено на 

последващия екран: 
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Натиснете бутона Внасяне... и от диалоговия прозорец за избор на файл посочете записания на Вашия компютър 
файл на сертификата SEP Root CA и натиснете бутона Open. Появява се прозорец, в който е необходимо да 
кликнете върху всички чек боксове и бутона Добре, както е посочено: 

 

 
 
След това натиснете отново бутона Внасяне... и от диалоговия прозорец за избор на файл посочете записания на 
Вашия компютър файл на сертификата за SEP QES CA и натиснете бутона Open. Маркирайте аналогично всички 
чек боксове и изберете бутона Добре: 
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Накрая натиснете последователно два пъти бутона Добре, за да затворите прозорците на меню Настройка. 

 
 

3.3 Инсталиране на eSign Token устройство  

За да можете да използвате Вашето eSign Token устройство и записаните на него сертификати с Mozilla 
Thunderbird е необходимо, след инсталация на eSign Manager, да добавите библиотеките за разпознаване на 

устройството, както е описано по-долу. 
 
Отворете прозорец на Mozilla Thunderbird и изберете от меню Инструменти/Настройки/Разширени таб 
Сертификати. Натиснете бутона Защитни устройства и след това бутона Зареждане: 
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В диалоговия прозорец, който се появява, попълнете внимателно двете полета с текстовете по-долу: 
 
Име на модул (М): ACS Security Device 
Име на файл на модул: C:\WINDOWS\system32\acospkcs11.dll 

 

 
 
След избиране на бутона Добре диалоговият прозорец Управление на устройства, следва да изглежда така: 
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Натиснете два пъти последователно бутона Добре, за да завършите инсталацията. 

 

4. Инсталиране и използване на eSign Удостоверение за 

КЕП за защитена имейл кореспонденция 

4.1 Защитена имейл кореспонденция с MS Outlook 2007 

В случай, че желаете да използвате MS Outlook 2007 за изпращане и получаване на подписани и/или криптирани 
писма чрез Вашето eSign Удостоверение за КЕП, се уверете предварително, че сте изпълнили всички стъпки, 

посочени в т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3 на този раздел. 

 

4.1.1 Настройки на MS Outlook 2007 

Стартиратйе MS Outlook 2007. Изберете меню Tools (1) и след това подменю Trust Center (2): 
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След отваряне на прозореца Trust Center, изберете E-mail Security и бутон Settings (4), след което се отваря 
прозорец 5. 



 

София  I  ул. Златовръх 1  I  0700 18283  I  eSign@sep.bg  I  www.eSign.bg 

 
Основно ръководство за Windows 7   26 / 86 

 

 

В прозорец 5 натиснете бутон New и в полето Security Settings Name (7) въведете името на профила, свързан с 
Вашето eSign Удостоверение за КЕП.  

Забележка: Възможно е използуването на няколко профила. В този случй, при подписването на имейл може да 
бъде избран един от профилите.  

Изберете бутон 8 Choose...  
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Изберете необходимия сертификат 9 и натиснете бутон 10 OK. 

 

След затварянето на прозореца, натиснете бутон 11 OK и бутон 12 OK за затваряне на прозореца Trust Center. 

4.1.2 Подписване и криптиране на имейл 

Отворeте прозорец 13 за създаване и редактиране на ново писмо: 
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В дясната част на менюто на прозореца се намират двата бутона, позволяващи подписване и криптиране на 
имейли: 

 за подписване на имейл - бутон 14 (плик с печат); 

 за криптиране на имейл - бутон 15 (плик с катинар): 
 

 
 
След като попълните полетата на имейла, изберете съответния бутон (или и двата едновременно) и изпратете 
писмото чрез бутона Send. 

Забележка: При криптиране на имейл, се използва публичният ключ, който се съдържа в сертификата на 

получателя на имейла.  

Затова, за да криптирате и изпратите успешно имейл до даден получател, е необходимо, предварително, поне 
веднъж, да сте получили подписан със съответния сертификат имейл от конкретния получател. 
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За да изпратите подписан имейл, е необходимо след избор на бутона Send, да въведете PIN кода на Вашето eSign 
Token устройство.  

 
За да декриптирате и отворите криптирано писмо също се е необходимо да бъде въведен PIN кода на Вашето eSign 
Token устройство.  

 
Прозорецът за въвеждане на PIN код при подписване и отваряне на криптирано писмо изглежда по следния начин: 
 

 
 
 

4.1.3 Проверка за валиден сертификат 

Когато се получи писмо, подписано със сертификат, в сивата лента под подател и subject на писмото се появява 
допълнителен ред Signed By: и икона с формата на печат в края на реда.  

Чрез избор на тази икона можете да проверите валидността на сертификата на подателя. За целта на Вашия 
компютър трябва да бъдат предварително инсталирани Базовия и Оперативен сертификати на доставчика, издал 
удостоверението на подателя, аналогично на описаното в т. 1 (в случай, че доставчикът е различен от СЕП 
България). 
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4.2 Защитена имейл кореспонденция с MS Outlook 2010 

В случай, че желаете да използвате MS Outlook 2010 за изпращане и получаване на подписани и/или криптирани 
писма чрез Вашето eSign Удостоверение за КЕП, се уверете предварително, че сте изпълнили всички стъпки, 

посочени в т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3 на този раздел. 

 

4.2.1 Настройки на MS Outlook 2010 

Стартирайте MS Outlook 2010. Изберете меню Tools и след това подменю Trust Center: 
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В отворения диалогов прозорец Trust Center, от списъка вляво изберете E-mail Security и бутона Settings в 
дясната част на прозореца: 
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Натиснете бутон New и в полето Security Settings Name въведете името на профила, свързан с Вашето eSign 
Удостоверение за КЕП.  

Забележка: Възможно е използуването на няколко профила. В този случй, при подписването на имейл може да 

бъде избран един от профилите.  

Изберете бутон Choose...  
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Изберете необходимия сертификат натиснете бутон OK. Натиснете още веднъж бутона OK за затваряне на 
прозореца Trust Center. 

4.2.2 Подписване и криптиране на имейл 

Отворeте прозорец за създаване и редактиране на ново писмо: 
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В сивата лента на менюто се намират двата бутона, позволяващи подписване и криптиране на имейли: 

 за подписване на имейл - плик с печат; 

 за криптиране на имейл - плик с катинар. 
 

След като попълните полетата на имейла, изберете съответния бутон (или и двата едновременно) и изпратете 
писмото чрез бутона Send. 

Забележка: При криптиране на имейл, се използва публичният ключ, който се съдържа в сертификата на 

получателя на имейла.  

Затова, за да криптирате и изпратите успешно имейл до даден получател, е необходимо, предварително, поне 
веднъж, да сте получили подписан със съответния сертификат имейл от конкретния получател. 

За да изпратите подписан имейл, е необходимо след избор на бутона Send, да въведете PIN кода на Вашето eSign 
Token устройство.  

 
За да декриптирате и отворите криптирано писмо също се е необходимо да бъде въведен PIN кода на Вашето eSign 
Token устройство.  

 
Прозорецът за въвеждане на PIN код при подписване и отваряне на криптирано писмо изглежда по следния начин: 
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4.2.3 Проверка за валиден сертификат 

Когато се получи писмо, подписано със сертификат, в сивата лента под подател и subject на писмото се появява 
допълнителен ред Signed By: и икона с формата на печат в края на реда.  
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Чрез избор на тази икона можете да проверите валидността на сертификата на подателя. За целта на Вашия 
компютър трябва да бъдат предварително инсталирани Базовия и Оперативен сертификати на доставчика, издал 
удостоверението на подателя, аналогично на описаното в т. 1 (в случай, че доставчикът е различен от СЕП 
България): 

 

 



 

София  I  ул. Златовръх 1  I  0700 18283  I  eSign@sep.bg  I  www.eSign.bg 

 
Основно ръководство за Windows 7   37 / 86 

 

 

4.3 Защитена имейл кореспонденция с MS Outlook Express 

В случай, че желаете да използвате MS Outlook Express за изпращане и получаване на подписани и/или 
криптирани писма чрез Вашето eSign Удостоверение за КЕП, се уверете предварително, че сте изпълнили всички 

стъпки, посочени в т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3 на този раздел. 

 

4.3.1 Настройки на MS Outlook Express 

Стартиратйе MS Outlook Express. Изберете меню Tools/Accounts: 

 

В отворения диалогов изберете таб Mail, посочете профила, за който ще извършвате настройките и изберете бутон 
Properties: 
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В отворения прозорец изберетe таб Security и натиснете бутона Select… в първата секция Signing Certificates и 
посочете eSign Удостоверението за КЕП, с което желаете да подписвате Вашите имейли: 
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Аналогично чрез бутона Select… във втората секция Encrypting preferences, изберете eSign Удостоверението за 
КЕП, с което желаете да криптирате Вашите имейли. 

Изберете бутона OK за потвърждаване на настройката и бутона Close за затваряне на прозореца Internet 
Accounts. 

4.3.2 Подписване на имейл 

Отворeте прозорец за създаване и редактиране на ново писмо: 
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От сивата лента на менюто изберете иконата Sign, която има форма на плик с печат. 

 
След като попълните полетата на имейла, изпратете писмото чрез бутона Send. 

 
За да изпратите подписан имейл, е необходимо след избор на бутона Send, да въведете PIN кода на Вашето eSign 
Token устройство в прозореца, който се появи:  

 

4.3.3 Криптиране на имейл 

Отворeте прозорец за създаване и редактиране на ново писмо: 
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От сивата лента на менюто изберете иконата Encrypt, която има форма на плик с катинар. 

 
След като попълните полетата на имейла, изпратете писмото чрез бутона Send. 

 
За да изпратите подписан имейл, е необходимо след избор на бутона Send, да въведете PIN кода на Вашето eSign 
Token устройство в прозореца, който се появи:  

 

Забележка: При криптиране на имейл, се използва публичният ключ, който се съдържа в сертификата на 
получателя на имейла.  

Затова, за да криптирате и изпратите успешно имейл до даден получател, е необходимо, предварително, поне 
веднъж, да сте получили подписан със съответния сертификат имейл от конкретния получател. 
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4.3.4 Проверка за валиден сертификат 

Когато се получи писмо, подписано със сертификат, в сивата лента под подател и subject на писмото се появява 
допълнителен ред Signed By: и икона с формата на печат в края на реда.  

Чрез избор на тази икона можете да проверите валидността на сертификата на подателя. За целта на Вашия 
компютър трябва да бъдат предварително инсталирани Базовия и Оперативен сертификати на доставчика, издал 
удостоверението на подателя, аналогично на описаното в т. 1 (в случай, че доставчикът е различен от СЕП 
България). 

4.4 Защитена имейл кореспонденция с Mozilla Thunderbird 

В случай, че желаете да използвате Mozilla Thunderbird за изпращане и получаване на подписани и/или криптирани 
писма чрез Вашето eSign Удостоверение за КЕП, се уверете предварително, че сте изпълнили всички стъпки, 

посочени в т. 3.1, т. 3.2 и т. 3.3 на този раздел. 
 

4.4.1 Настройки на Mozilla Thunderbird 

Отворете прозорец на Mozilla Thunderbird, изберете от меню Инструменти/Настройки на Регистрация и от 
списъка в лявата част на диалоговия прозорец полето Защита: 

 

 
 
В дясната част на диалоговия прозорец се извършват настройките за Вашето eSign Удостоверение за КЕП, с което 

ще подписвате и криптирате имейли.  
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Натиснете първо бутона Избор.. в секцията Цифров подпис. Появява се прозорец за въвеждане на PIN кода на 
Вашето eSIgn Token устройство: 

 

 
Въведете Вашия PIN код и изберете бутона Добре. 

 
Появява се прозорец за избор на удостоверение от Вашето eSign Token устройство. Изберете необходимия 
сертификат и натиснете бутона Добре. 

 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Натиснете бутона Да, след това Добре, за да затворите прозореца Настройки на регистрация. 

 

4.4.2 Подписване на имейл 
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Отворете прозорец на Mozilla Thunderbird.   

 
За създаване на ново писмо  изберете Писане на писмо от лентата с бутони. След отваряне на прозореца за 
създаване и редактиране на текст, натиснете от лентата с бутони Защита и след това Цифрово подписване на 
писмото: 

 

Попълнете полета на писмото и изберете бутона Изпращане от лентата с бутони. Появява се прозорец за 
въвеждане на PIN кода на Вашето eSign Token устройство. Въведете Вашият PIN код, след което се уверете, че 

писмото е изпратено успешно като подписано. 
 

4.4.3 Криптиране на имейл 

Отворете прозорец на Mozilla Thunderbird.   

 
За създаване на ново писмо  изберете Писане на писмо от лентата с бутони. След отваряне на прозореца за 
създаване и редактиране на текст, натиснете от лентата с бутони Защита и след това Шифроване на писмото: 
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Попълнете полета на писмото и изберете бутона Изпращане от лентата с бутони. Появява се прозорец за 
въвеждане на PIN кода на Вашето eSign Token устройство. Въведете Вашият PIN код, след което се уверете, че 

писмото е изпратено успешно като подписано. 

Забележка: При криптиране на имейл, се използва публичният ключ, който се съдържа в сертификата на 

получателя на имейла.  

Затова, за да криптирате и изпратите успешно имейл до даден получател, е необходимо, предварително, поне 
веднъж, да сте получили подписан със съответния сертификат имейл от конкретния получател. 

4.4.4 Проверка за валиден сертификат 

Когато се получи писмо, подписано със сертификат, в сивата лента до подател и subject на писмото (от дясната 
страна), се появява икона с формата на плик от писмо.  

Чрез избор на тази икона можете да проверите валидността на сертификата на подателя. За целта на Вашия 
компютър трябва да бъдат предварително инсталирани Базовия и Оперативен сертификати на доставчика, издал 
удостоверението на подателя, аналогично на описаното в т. 3.2 (в случай, че доставчикът е различен от СЕП 
България). 

4.4.5 Отваряне на криптирано писмо 

Когато се получи криптирано писмо, в сивата лента до подател и subject на писмото (от дясната страна), се появява 

икона с формата на катинар.  

За да декриптирате и прочетете такова писмо, е необходимо да въведете PIN кода на Вашето eSign Token 
устройство.  
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5. Използване на еSign за сигурен достъп до Интернет 

страници 

 
Уверете се предварително, че на Вашия компютър са инсталирани и коректно настроени: 

 eSign Manager за работа с Вашето eSIgn Token устройство, както е описано в Инструкция за работа с 
eSign Manager 

 Сертификатите на СЕП България, в зависимост от Интернет браузера, който използвате, както е описано в 
т. 1, в случай че използвате Internet Explorer, т. 2, в случай че използвате Mozilla Firefox или т. 3, в случай 
че използвате Mozilla Thunderbird

1
.  

 

5.1 Използване на еSign за сигурен достъп до Интернет страници чрез Mozilla 

Firefox 

 
Отворете прозорец на Вашия Интернет браузер. Заредете Интернет страница, която изисква съответното ниво на 
автентикация чрез Удостоверение за квалифициран електронен подпис (в примера е посочена страницата на 
интернет банкирането на Алианц Банк България): 
  

 
 
 
 

                                                 
1
 Браузерът Opera не поддържа възможност за използване на цифрови сертификати, записани на смарт карта. В 

случай, че използвате Chrome, е необходимо да изпълните настройките посочени в т. 1. 
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Въведете PIN кода на Вашето eSign Token устройство. От списъка в новия диалогов прозорец избрете Вашето 
eSign Удостоверение за КЕП. 

 
  
 

 
 
След избирането на сертификата, се зарежда началната страница на сайта, който трябва да бъде достъпен чрез 
Вашия сертификат. 

 

5.2 Използване на еSign за сигурен достъп до Интернет страници чрез Internet 

Explorer 

 
Отворете прозорец на Вашия Интернет браузер. Заредете Интернет страница, която изисква съответното ниво на 
автентикация чрез Удостоверение за квалифициран електронен подпис (в примера е посочена страницата на 
интернет банкирането на Алианц Банк България): 
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При първоначалното зареждане на Интернет страницата е необходимо да изберете Вашето eSign Удостоверение 

за КЕП от списъка с цифрови сертификати, който се появява на Вашия екран.  
 
 

 
 
 
След като изберете Вашия eSign сертификат, въведете PIN кода на Вашето eSign Token устройство.  
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Зарежда се началната страница на сайта, който трябва да бъде достъпен чрез Вашия сертификат. 

 

6.  Подписване и криптиране на файлове с eSign 

Удостоверение за КЕП 

 

6.1 Използване на eSign Удостоверение за КЕП с Adobe Acrobat Pro 

Уверете се предварително, че на Вашия компютър са инсталирани и коректно настроени: 

 eSign Manager за работа с Вашето eSIgn Token устройство, както е описано в Инструкция за работа с 
eSign Manager; 

 Сертификатите на СЕП България, както е описано в т. 1.  

 

6.1.1 Подписване на pdf файл с Adobe Acrobat Pro 

Отворете Adobe Acrobat Pro и желания от Вас файл от меню File\Open. От меню Tools изберете полето Sign & 
Security и изберете Sign Document: 
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Очертайте правоъгълна област в пространството на файла, на мястото, където искате да бъде разположен Вашия 
eSign електронен подпис: 
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Появява се прозорец, в който следва да изберете Вашето eSign Удостоверение за КЕП от падащия списък Sign As: 
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След визуализиране на подписа, както е указано по-горе, в случай, че желаете подписаният документ да бъде 
заключен за последваща редакция, маркирайте чек бокса Lock Document After Signing.  

 
Изберете бутона Sign, за да завършите действието.  

 
Появява се следният прозорец, в който следва да укажете името и адреса, под които да бъде запазен подписания 
документ: 
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Въведете име на файл и натиснете бутона Save. Появява се диалогов прозорец, в който следва да въведете PIN 
кода на Вашето eSign Token устройство: 

 



 

София  I  ул. Златовръх 1  I  0700 18283  I  eSign@sep.bg  I  www.eSign.bg 

 
Основно ръководство за Windows 7   54 / 86 

 

 
 
Въведете Вашия PIN код и натиснете бутона Login.  

 
След успешно подписване на документа, в синята лента над съдържанието на документа се изписва съобщение за 
валидност на подписа: 
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6.1.2 Проверка за валиден сертификат 

В случай, че разглеждате подписан с електронен подпис pdf документ, можете да получите допълнителна 

информация за подписа като кликнете два пъти с мишката върху полето с данни за подписа. 
 
Отваря се следният прозорец: 
 

 
 
Натиснете бутона Signature Properties…. Появява се следният прозорец: 
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Чрез последователно избиране на  всички табове на диалоговия прозорец, получавате пълна информация за 
електронния подпис, с който е подписан документа. Отварят се следните прозорци: 
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6.1.3 Премахване на подпис от pdf документ 

За да премахнете, поставен от Вас електронния подпис върху pdf документ, натиснете с десен бутон на мишката 
върху полето с подписа и от падащото меню изберете Clear Signature: 
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След изтриване на подписа се появява съобщение в лентата над съдържанието на документа: 
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6.1.4 Удостоверяване на време TimeStamp  чрез Adobe Acrobat Pro 

Отворете Adobe Acrobat Pro и желания от Вас файл от меню File\Open. От меню Tools изберете полето Sign & 
Security изберете More Sign & Certify и след това Security Settings: 

 

 
Отваря се следният прозорец за настройка на TimeStamp: 
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Изберете бутона New и попълнете следните настройки за TimeStamp сървъра на СЕП България: 

 В полето Name: SEP TimeStamp Authority 

 В полето Server URL: http://tsa.sep.bg 
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Натиснете бутона ОК, за да затворите прозореца и след това натиснете бутона Set Default, за да можете всеки път 

да използвате удостоверителните услуги на СЕП България за удостоверяване на времето на полагане на Вашия 
eSign електронен подпис на pdf файлове. Появява се следният прозорец: 
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Натиснете бутона ОК и затворете прозореца Security Settings. 

 
За да удостоверите времето на полагане на Вашия eSign електронен подпис в отворения от Вас pdf файл изберете 
бутона TimeStamp Document, който се намира в списъка на възможности на менюто Tools. Появява се следният 

прозорец, в който следва да укажете името и адреса, под които да бъде запазен подписания документ, удостоверен 
с TimeStamp: 
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Изберете бутона Save. 

 
След успешно подписване на документа и удостоверяване на времето на подписване, в синята лента над 
съдържанието на документа се изписва съобщение за валидност на подписа като Вашият документ изглежда така: 
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За да проверите данните на подписа и времето на неговото подписване изберете бутона Signature panel, който се 

намира в дясно на заглавната лента: 
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При избиране на Certificate Details… от списъка в дясната част се отваря следният прозорец: 
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Най-долу на диалоговия прозорец се изписва удостовереното от СЕП България време на поставяне на подписа, а 
чрез табовете можете да проверите информацията във Вашето eSign Удостоверение за КЕП. 

 

6.2 Подписване и криптиране на файл с MS Word 2007 

Уверете се предварително, че на Вашия компютър са инсталирани и коректно настроени: 

 eSign Manager за работа с Вашето eSIgn Token устройство, както е описано в Инструкция за работа с 
eSign Manager; 

 Сертификатите на СЕП България, както е описано в т. 1.  

6.2.1 Подписване на word документ 

Отворете MS Word 2007 и желания от Вас файл от меню File/Open. Изберете иконата на MS Office  горе в ляво на 
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Вашето приложение. От падащото меню изберете Prepare и от следващото Add a Digital Signature: 

 

 
 
При отваряне на следващия прозорец маркирайте чек бокса Don’t show this message again и изберете ОК, за да 

продължите: 
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Чрез бутана Change… на следващия екран избирате Вашето eSign Удостоверение за КЕП, с което ще подписвате 
Вашите word документи. 

 
Полето Purpose for signing this document е за указване на причината за подписване на Вашия документ и е 

незадължително за попълване: 
 

 
 
За завършване на подписването изберете бутона Sign. Появява се следният прозорец: 
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Натиснете бутона ОК, за да се върнете в основния прозорец на Вашия документ. След успешно подписване на 

документа, Вашият документ бива заключен за реадкция, а в дясно на Вашия файл се появява допълнителна 
секция, която показва електронния подпис и неговата валидност: 
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При редакция на подписан документ в тази секция се появява информация за невалиден електронен подпис. Така 
Вие можете да подписвате Вашите документи, за да осигурите гаранция, че не са били променяни след полагане на 
Вашия eSign електронен подпис. 

 
За да разгледате подробно информацията на електронния подпис, натиснете с десен бутон на мишката върху 
подписа в дясната секция и от падащото меню изберете Signature Details... 

 

6.2.2 Премахване на подпис от word документ 

За да премахнете електронния подпис от Вашия документ, кликнете с десен бутон на мишката върху подписа в 
дясната секция на Вашия файл и от падащото меню изберете Remove Signature. 
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6.2.3 Криптиране на word документ 

Отворете MS Word 2007 и желания от Вас файл от меню File/Open. Изберете иконата на MS Office  горе в ляво на 
Вашето приложение. От падащото меню изберете Prepare и от следващото Encrypt Document: 

 

 
 
В диалоговия прозорец въведете желаната от Вас парола за защита на криптирания файл и нaтиснете бутона ОК. 

Файлът няма да може да бъде декриптиран и възстановен без въведената парола отново, включително и от Вас: 
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Въведете още веднъж паролата и натиснете бутона ОК. 

 
При последващо отваряне на Вашия файл, следва да въведете паролата за декриптиране в следния прозорец: 
 

 
 
 

6.3 Подписване и криптиране на файл с MS Word 2010 

Уверете се предварително, че на Вашия компютър са инсталирани и коректно настроени: 

 eSign Manager за работа с Вашето eSIgn Token устройство, както е описано в Инструкция за работа с 
eSign Manager; 

 Сертификатите на СЕП България, както е описано в т. 1.  

6.3.1 Подписване на word документ 

Отворете MS Word 2010 и желания от Вас файл от меню File/Open. Изберете меню File и подменю Info. Изберете 
иконота Protect Document  и от падащото меню Add a Digital Signature: 
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При отваряне на следващия прозорец маркирайте чек бокса Don’t show this message again и изберете ОК, за да 

продължите: 
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Чрез бутана Change… на следващия екран избирате Вашето eSign Удостоверение за КЕП, с което ще подписвате 
Вашите word документи. 

 
Полето Purpose for signing this document е за указване на причината за подписване на Вашия документ и е 

незадължително за попълване: 
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За завършване на подписването изберете бутона Sign. Появява се следният прозорец: 
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Натиснете бутона ОК, за да се върнете в основния прозорец на Вашия документ. След успешно подписване на 
документа срещу иконата Protect Document се появява предупреждение за предотвратяване на последваща 

редакция на документа: 
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При редакция на подписан документ в тази секция се появява информация за невалиден електронен подпис. Така 
Вие можете да подписвате Вашите документи, за да осигурите гаранция, че не са били променяни след полагане на 
Вашия eSign електронен подпис. 

 
За да разгледате подробно информацията на електронния подпис, натиснете иконата View Signatures. Появява се 

следният прозорец: 
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Натиснете с десен бутон на мишката върху подписа в дясната секция и от падащото меню изберете Signature 
Details... Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Изберете бутона View… и разгледайте удостоверението за полжения електронен подпис: 

 



 

София  I  ул. Златовръх 1  I  0700 18283  I  eSign@sep.bg  I  www.eSign.bg 

 
Основно ръководство за Windows 7   83 / 86 

 

 
 

6.3.2 Премахване на подпис от word документ 

За да премахнете електронния подпис от Вашия документ, кликнете с десен бутон на мишката върху подписа в 
дясната секция на Вашия файл и от падащото меню изберете Remove Signature: 
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6.3.3 Криптиране на word документ 

Отворете MS Word 2010 и желания от Вас файл от меню File/Open. Изберете меню File и подменю Info. Изберете 
иконота Protect Document  и от падащото меню Encrypt with Password: 

 

 
 
В диалоговия прозорец въведете желаната от Вас парола за защита на криптирания файл и нaтиснете бутона ОК. 

Файлът няма да може да бъде декриптиран и възстановен без въведената парола отново, включително и от Вас: 
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Въведете още веднъж паролата и натиснете бутона ОК. Отваря се следният прозорец, който показва, че Вашият 

файл е защитен с парола: 
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При последващо отваряне на Вашия файл, следва да въведете паролата за декриптиране в следния прозорец: 
 

 
 

7. Контакти 

 
 
За повече информация за използването на Вашето eSign Удостоверение за КЕП и за нови версии на ръководството 
посетете Интернет сайта на СЕП България: www.eSign.bg  
 
 
Ако имате нужда от допълнителна информация или съдействие при настройка на Вашите операционна система и 
приложения, моля свържете се с информационния център на СЕП България, на телефон 0700 18283 или на имейл: 

esign@sep.bg.  

http://www.esign.bg/
mailto:esign@sep.bg

