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РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС 
В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

1. Влезте в интернет страницата на Агенцията по вписванията: 

https://portal.registryagency.bg/ 

2. Изберете опцията потребител в горното меню: 

 

3. Направете си регистрация, като изберете опцията „Регистрация“: 

 

Направете си регистрация като физическо лице, като посочите актуален действаш 

електронен адрес: 

 

Тук анонимност и несериозни псевдоними са абсолютно недопустими. Напишете си 

имената по документ за самоличност. 
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5. На  посочения електронен адрес ще получите електронно писмо с интернет адрес 

за потвърждаване на регистрацията. Направете го! 

 

6. За да работите с квалифициран подпис, трябва да инсталирате софтуер за 

подписване BISS. Самия софтуер и указания за инсталиране може да намерите на 

следния интернет адрес: 

https://store.borica.bg/bg/b-trust/certificates/biss 

В тази интернет страница ще намерите и инструкции за работа със софтуера. Те се 

намират в последната опция в менюто в ляво.  

Тези които работят с подписи които не са на B-Trust да прочетат инструкциите 

обезателно. 

 

7. След инсталиране на софтуера, аз лично рестартирах компютъра и той автоматично 

се включи. Намерете неговата иконка (показаната в първата фигура по-долу е за 

Windows 10) посочете я с мишката и натиснете десния бутон (втората фигура). В 

опцията „Избор на Удостоверения от“ изберете „Хранилище на Windows“ (третата 

фигура). Ако не го направите, всеки път когато решите да подпишете нещо в сайта на 

Агенцията по вписванията ще ви се отваря диалог да посочвате местонахождението 

на dll файра на PKCS11= 

 

 

 

8. Актуализирайте си последната версия на JAVA.  

9. В IE посочете сайта на АВ като сигурен. 
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10. Преминаваме към регистрацията на електронните подписи: 

10.1. Влезте в профила си: 

 

10.2. От менюто на профила ви (то заменя менюто „Потребител“ и обикновено 

посочва имейла с който е направена регистрацията) изберете опцията „Средства за 

автентикация“. 
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10.3. Изберете дали ще регистрирате електронен подпис (сертификат) или ПИК на 

НАП, натиснете бутона добавете сертификат (или ПИК). Следвайте стъпките и 

регистрирайте съответната форма на автентикация. 

 

10.4. След успешната регистрация отдолу се появява списък с регистрираните 

сертификати. 

10.5. Можете да регистрирате няколко сертификата. 

 

След като приключите всичко това, може да пристъпите към подаване на ГФО за 

обявяване. Ще ги намерите по следния път: 

 

Регистри >>> Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ >>> Електронни услуги >>> 

Обявяване на актове >>> Обявяване на годишен финансов отчет. 

 

Или директно на следния интернет адрес: 

https://portal.registryagency.bg/CR/services/259 

Превъртете страницата с указанията надолу натиснете бутона „Заявки за услуга“ и 

продължете нататък по съответния ред. 


