
Приложение №1 към чл. 12, ал. 1

Вх. № /

ДО 
МИНИСТЪРА 
НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за присъединяване към Системата за електронна автентикация 

на доставчик на електронни административни услуги/доставчик на 
идентификационни услуги

От
(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

в качeството ми на
(длъжност и наименование на административния орган/лицето, осъществяващо публични функции/организацията, предоставяща 

обществени услуги/ доставчика на услуга за електронна идентичност ) 

Заявявам искането си
(посочва се наименование на доставчика на ЕАУ/ услуга за електронна идентичност, за когото се заявява желание за интегриране със 

Системата за еАвтентикация) 

ЕИК/БУЛСТАТ OID
 
със седалище в гр. пощенски код

адрес:

да бъде интегриран със Системата за еАвтентикация. 

 Заявявам че информационните системи и/или модули и информационната инфраструктура на  

(доставчика на електронни административни услуги доставчика на идентификационни услуги) 

ще осигури изпълнение на функционалните изисквания на техническата спецификация за интеграция със системата 
за еАвтентикация.  
  
 Информация във връзка с реда за присъединяване:  
 

Лице за контакт:

Длъжност на лицето за контакт:

Телефон на лицето за контакт:

E-mail на лицето за контакт:

 Информационна система 

OID:

Наименование:

Описание:

Име на фирмата разработчик:

Описание на технологиите:

+ -



Приложение №1 към чл. 12, ал. 1
 Услуга

OID:

Наименование:

Описание:

Код по СУНАУ:

Тип услуга:

Осъществява достъп до лични данни

+ -

 Версия

OID:

Наименование:

Описание:

Идентификатор на версията

Target namespace:

Адрес на метадата на SP:

Адрес на средата:

Крайна точка на услугата

Вид на средата

Тип сигурност

Тип протокол

Начин на автентикация

Статус на версията

Ниво на осигуреност

+ -

Декларирам, че
(доставчик на електронни административни услуги/доставчик на идентификационни услуги )

ще спазвам изискванията на Общите   условия    относно интеграцията с и използването на хоризонталната система 
за еАвтентикация.

Дата
Подпис заявител:

Дата на създаване 31.08.2022 г.Версия 5


Приложение №1 към чл. 12, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРАНА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за присъединяване към Системата за електронна автентикация
на доставчик на електронни административни услуги/доставчик на
идентификационни услуги
(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 
(длъжност и наименование на административния орган/лицето, осъществяващо публични функции/организацията, предоставяща обществени услуги/ доставчика на услуга за електронна идентичност ) 
(посочва се наименование на доставчика на ЕАУ/ услуга за електронна идентичност, за когото се заявява желание за интегриране със Системата за еАвтентикация) 
да бъде интегриран със Системата за еАвтентикация. 
(доставчика на електронни административни услуги доставчика на идентификационни услуги) 
ще осигури изпълнение на функционалните изисквания на техническата спецификация за интеграция със системата за еАвтентикация. 
 
         Информация във връзка с реда за присъединяване: 
 
Лице за контакт:
Длъжност на лицето за контакт:
Телефон на лицето за контакт:
E-mail на лицето за контакт:
         Информационна система 
OID:
Наименование:
Описание:
Име на фирмата разработчик:
Описание на технологиите:
	Услуга
OID:
Наименование:
Описание:
Код по СУНАУ:
Тип услуга:
Осъществява достъп до лични данни
	Версия
OID:
Наименование:
Описание:
Идентификатор на версията
Target namespace:
Адрес на метадата на SP:
Адрес на средата:
Крайна точка на услугата
Вид на средата
Тип сигурност
Тип протокол
Начин на автентикация
Статус на версията
Ниво на осигуреност
(доставчик на електронни административни услуги/доставчик на идентификационни услуги )
ще спазвам изискванията на Общите   условия    относно интеграцията с и използването на хоризонталната система за еАвтентикация.
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