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ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÈÒÅËÍÈ ÓÑËÓÃÈ (EIDAS)

Æóëèåòà Ìàíäàæèåâà*

1. Âúâåäåíèå

Все по-осе заемо то пре на ся не на ико но ми ка та и со циал ния 
жи вот в циф ро ва сре да – осо бе но по вре ме на пандемията от 
COVID-19, поста ви ня кои въпро си, на които ня ма ин сти ту циона-
лен от го вор. Как мо га да съм си гу рен, че моят тър гов ски пар т-
ньор, до ма кин в апар та мент за крат косро чен наем или про да вач 
на ко ла вто ра употре ба в сайт за па за ру ва не е имен но то зи, за ко-
го то се пред ста вя? Как мо га да съм си гу рен, че сайтът, кой то по-
се ща вам, е сайтът на ор га ни за цията, с която искам да се свър жа? 
Как мо га да имам уве ре ност, че ку пу вам циф ро вия ак тив от не го-
вия соб ст ве ник? Как да раз чи там, че опре де ле ни из каз ва ния са 
напра ве ни имен но в ре да, в кой то се твър ди?

Криптографските ал го рит ми и т.нар. елек трон ни удосто-
вери тел ни услу ги имат от го вор на те зи въпро си и от дав на ра бо-
тят неофи циал но в циф ро ва сре да, вклю чи тел но имен но с те зи 
це ли. Поради то ва, че все по-го ля ма част от сто пан ския обо рот и 
сдел ки те се прехвър лят в елек тро нен ре жим, е необ хо ди мо пра во-
то в рам ки те на ЕС и не го ви те дър жа ви членки да закре пи им пе-
ра тив но те зи ос но во по ла га щи аспек ти на до ве рието, на усло вията 
за тях но то при ла га не и изиск ва нията към оси гу ря ва щи те ги 
достав чи ци. Разликите в рам ки те на от дел ни те дър жа ви пре пят-
стват раз гръ ща не то на по тен циала на един ния циф ров па зар на 
ЕС и след ва да се из бяг ват. Това на ло жи и от мя на та на 

* Адвокат от София.
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Директивата за елек трон ния под пис1 през 2016 г. и за мя на та ѝ с 
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и 
удостове рителните услуги при електронни трансакции на вътреш-
ния пазар и за отмяна на Директива 1999/93 ЕО (Регламента), 
чиято но ва, над граж да ща вер сия пред стои да бъ де фи на ли зи ра на 
през пър во то три ме се чие на 2023 го ди на.

2. Öåë íà ñòàòèÿòà

Изложението се фо ку си ра вър ху ево лю цията на раз поз на ти-
те от пра во то на ЕС тех но ло гии за пости га не на иден ти фи ка ция и 
удосто ве ря ва не на фак ти и из точ ни ци в елек трон на сре да по си-
гу рен на чин. Бързото раз ви тие на циф ро ви за цията и на свър за ни-
те с нея об щест ве ни от но ше ния пред по ла га из гот вя не то на тех но-
ло гич но не утрал ни нор ма тив ни ак то ве, които да оста ря ват с по-
бав ни тем по ве. Това е ед на от при чи ни те, по които евро пейско то 
за ко но да тел ст во има вгра де на въз мож ност за об но вя ва не след 
оценка на ефек та от въ веж да не то му на все ки 5 го ди ни. Извършва-
нето на по доб на (пре)оценка на Регламента през 2021 го ди на2 по-
ка за, че ско рост та и ма ща би те на циф ро ви за ция на ла гат и кон-
цеп ту ал ни про ме ни в по зи тив ноправ на та уред ба. Това напре же-
ние меж ду устойчи вост и пред ви ди мост и нуж да та от постоян на 
адап та ция с цел ак ту ал ност на прав на та рам ка во дят до ре фор ма-
та, на ри ча на eIDAS2. Веднъж приета, но ва та вер сия на Регламента 
ще ма со ви зи ра ре ди ца ве че на ло же ни, но все още неот че те ни от 
пра во то пости же ния на елек трон ни те удосто ве ри тел ни услу ги. 
Това би поз во ли ло по-го ля ма бър зи на и ин тен зи тет на тран с гра-
нич ни те от но ше ния в рам ки те на ЕС, би улес ни ло в мно го го ля ма 
сте пен от но ше нията на биз не са и граж да ни те с ад ми нистра цията 
на раз лич ни те дър жа ви членки, би за си ли ло елек трон на та тър го-
вия и би пре мах на ло из лиш ни те фор мал ности, а от там – и усло-

1 Директива 1999/93/ЕО от 13 де кем ври 1999 го ди на от нос но прав на та рам ка 
на Общността за елек трон ни те под пи си (от ме не на).

2 Достъпни на https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-
european-e-id-regulation.
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вията за ко руп ция. Това е естест ве ният на чин за за дъл бо ча ва не на 
ин тегра цията в рам ки те на ЕС – не тол ко ва чрез декла ра тив ни 
или устройст ве ни нор ми, кол ко то чрез прак ти ческо то препли та не 
на жиз не ни те и биз нес ин те ре сите на об щест ва та на дър жа ви те 
членки до сте пен на необра ти мост. Статията це ли да об хва не ос-
нов ни те мо мен ти в тран с фор ма цията на циф ро ви те удосто ве ри-
тел ни услу ги и да срав ни бъ де щия ефект от нея как то с все още 
преобла да ва що тра ди цион ни те ме то ди за уста но вя ва не на са мо-
лич ност и ав тен тич ност в ма те риал ния свят, та ка и с те ку що то, 
прав но приз на то по ло же ние в циф ро ва сре да.

3. Îñíîâíè ïîíÿòèÿ, êîèòî èìàò êëþ÷îâî 
çíà÷åíèå çà ðàçáèðàíåòî íà íîâàòà ïàðàäèãìà íà 

óäîñòîâåðÿâàíåòî â öèôðîâà ñðåäà

3.1. Идентификация – иден тич ност
Тази двой ка по ня тия e въз приета в рам ка та на Регламента 

eIDAS3 във връз ка с про це са по из пол з ва не на дан ни в елек трон-
на фор ма за уста но вя ва не то на са мо лич ност как то на юри ди-
ческо, та ка и на фи зи ческо ли це (дейст ва що в лич но ка чест во и 
ка то пред ста ви тел). Когато се под пис ва елек трон но изявле ние, 
подписващият не се явя ва лич но пред ли це то, с което встъп ва в 
сдел ка или в друг вид от но ше ние – не що по ве че, често пъ ти ни-
ко га двете лица не се виж дат „на жи во“. Това на ла га пре доста вя-
не то на га ран ции от вън шен ав то ри тет, на кой то стра ни те се до-
ве ря ват, че лицата са те зи, за които се пред ста вят. Разбира се, фи-
зи ческият свят и лич ни те сре щи съ що не из ключ ват въз мож ност-
та от под мя на или краж ба на са мо лич ност. Въпреки то ва ав то ма-
ти за цията на обра бот ки те, ско рост та и броят на тран сак циите в 
елек трон на сре да усил ват зна чи мост та на то зи риск и го превръ-

3 Както и в дру ги нор ма тив ни ак то ве от пра во то на ЕС, вж. напр.: Делегиран 
регла мент (ЕС) 2018/389 от 27 ноем ври 2017 го ди на за до пъл не ние на 
Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския пар ла мент и на Съвета по от но ше-
ние на ре гу ла тор ни те тех ни чески стан дар ти за за дъл бо че но то уста но вя ва не на 
иден тич ността на клиен та и об щи те и си гур ни от во ре ни стан дар ти на ко му ни-
ка ция.
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щат в цен тра лен риск за прав на та си гур ност на тран сак циите в 
циф ро ва сре да. На ко го да се гласува до ве рие? Целта на eIDAS е 
да съз да де пра ви ла за от да ва не то на до ве рие по бе зо па сен и си гу-
рен на чин, ба зи ра ни на об щоприети съвре мен ни стан дар ти и про-
то ко ли в област та на ин фор ма цион ни те тех но ло гии.

Идентичността в кон текста на Регламента пред ставля ва сбор 
от при съ щи на да де но ли це ха рак те ристи ки, които пра вят въз-
мож но до ве ря ва щият се су бект да приеме за уста но ве но, че е вля-
зъл в кон такт или е склю чил сдел ка тък мо с ли це то, с което е въз-
на ме ря вал. От своя стра на удосто ве ря ва не то на иден тич ност та 
поз во ля ва ли це то да бъ де свър за но с конкрет но изявле ние. В рам-
ки те на ЕС не съ щест ву ва един на ле гал на де фи ни ция на иден тич-
ност. Такава лип с ва и в бъл гар ско то пра во. Една въз мож на при-
чи на е, че иден тич ност та на фи зи чески те ли ца би могла да има 
раз лич но съ дър жа ние в за ви си мост от кон текста, в кой то е нуж но 
да се удосто ве ри.

Верификация на иден тич ност та оз на ча ва из вър ш ва не то на 
про вер ка по уста но вен и си гу рен на чин да ли твър дя на та иден тич-
ност на ли це то съв па да с дейст ви тел на та.

3.2. Автентичност – ав тен ти фи ка ция
Това е дру га двой ка ос нов ни за Регламента по ня тия. Регла-

мен тът мно гократ но ре фе ри ра към ав тен ти фи ка ция и я де фи ни ра 
макси мал но ши ро ко ка то включ ва ща как то ве че спо ме на то то по-
ня тие „иден ти фи ка ция“, та ка и про вер ка та на це лост та и произ-
хо да на дан ни в елек трон на фор ма. От дру га стра на, Регламентът 
из пол з ва по ня тието „ав тен ти фи ка ция“ и в те сен сми съл, свър з-
вай ки го с про вер ка на на ли чието на дейст ви тел на връз ка меж ду 
да ден уеб сайт и ли це то, което се твър ди да стои зад не го.

Понятието „ав тен тич ност“ не е де фи ни ра но в Регламента. За 
да се из ве де зна че нието му, след ва да се раз гле да по ня тието „ав-
тен ти фи ка ция“ или „удосто ве ря ва не на ав тен тич ност“, което е 
де фи ни ра но ка то „елек тро нен про цес, кой то поз во ля ва елек трон-
на та иден ти фи ка ция на фи зи ческо или юри ди ческо ли це или по-
твър ж да ва не то на произ хо да и це лост та на дан ни в елек трон на 
фор ма“. Тълкуването на текста во ди до из во да, че ав тен тич ност та 
е уста но вя ва не то по по ло жи те лен на чин на произ хо да на опре де-
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ле ни циф ро ви дан ни от да ден из точ ник (на кой то из би ра ме да се 
до ве рим), как то и на фак та, че дан ни те не са про ме не ни, след ка-
то са би ли съз да де ни от из точ ни ка (ця лост и не на ру ши мост на 
дан ни те).

Подходящ при мер е уста но вя ва не то на ав тен тич ност та на 
уеб сайт с оглед на за яве ния му произ ход от опре де ле на ин сти ту-
ция.

С оглед на по-добро то раз би ра не на кръсто пъ тя, на кой то се 
на ми рат елек трон ни те удосто ве ри тел ни услу ги по настоящем, 
след ва да се напра ви кра тък преглед на уред ба та в дейст ва щия 
eIDAS.

4. Íåñúùåñòâóâàùàòà ïðàâíî ïðèçíàòà åëåêòðîííà 
èäåíòèôèêàöèÿ ïî ñìèñúëà íà Ðåãëàìåíòà â Áúëãàðèÿ

Засега в България не съ щест ву ва за ко но во приз нат еди нен 
ме тод за елек трон на иден ти фи ка ция, а Законът за елек трон на та 
иден ти фи ка ция е „мър т ва нор ма“. Идеята на за ко на пред по ла га 
на ли чие на соф ту ер но при ло же ние с вгра де но удосто ве ре ние в 
циф ров фор мат, функ циони ра що вър ху опе ра цион на та систе ма 
на смартте ле фон или на друг но си тел на дан ни, което да играе ро-
ля та на „циф ро ва лич на кар та“ – при но си те лят му да мо же по без-
спо рен на чин да до ка же своята иден тич ност при нуж да без необ-
хо ди мост от до пъл ни тел ни дейст вия. На прак ти ка то ва би пред-
ставля ва ло соф ту ерен код с уни ка лен елек тро нен иден ти фи ка тор, 
за чието из да ва не, ве ри фи ка ция и под дръж ка след ва да се из гра-
ди си гу рен ка нал за об мен на дан ни с ре гистъ ра за бъл гар ски лич-
ни до ку мен ти на МВР. Липсата на за ко но во регла мен ти ран си гу-
рен достъп до то зи ре гистър би напра ви ла не въз мож но от да ле че-
но то ве ри фи ци ра не на иден тич ност та на ли це то.4 На прак ти ка 

4 Във връз ка с то ва вж. опи са нието на ни во на оси гу ре ност „ви со ко“ 
съглас но т. 2.1.2, т. 1, б. „а“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1502 на 
Комисията от 8 септември 2015 г. за определяне на минимални технически 
спецификации и процедури за нивата на осигуреност за средствата за 
електронна идентификация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 (Регламент 2015/1502): „а) Когато ли це то е про ве ре но, че при-
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дейст ва щият Регламент оста вя на дър жа ви те членки пре ценка та 
да ли да из гра дят та ка ва схе ма на иден ти фи ка ция на фи зи чески те 
ли ца. В слу чай че бъл гар ска та дър жа ва бе ше съз да ла или приз на-
ла на ционал на схе ма за елек трон на иден ти фи ка ция, от го ва ря ща 
на усло вията на чл. 6 от Регламента, тя би могла да я но ти ци фи ра 
по ре да на чл. 9 от то зи Регла мент до Европейската ко ми сия и та-
ка бъл гар ски те граж да ни би ха има ли достъп до ши ро ка га ма от 
публич ни услу ги на те ри то рията на ЕС, без да са длъж ни да се 
съ обра зя ват с изиск ва нията по дести на цията на пол з ва ни те от тях 
публич ни ад ми нистра тив ни услу ги за уста но вя ва не на тях на та 
са мо лич ност, как то и до част ни услу ги, ако достав чи ци те им са 
из бра ли да приз на ят то зи ме тод на иден ти фи ка ция.

Понастоящем бъл га рски те граждани не се въз пол з ват на пъл-
но от въз мож ности те на Регламента за раз ли ка от граж да ни те на 
дру ги дър жа ви. Към края на 2022 г. на те ри то рията на ЕС има 
приз на ти и дейст ва щи 24 на ционал ни схе ми за елек трон на иден-
ти фи ка ция5, ка то ня кои от дър жа ви те имат по по ве че от ед на но-
ти фи ци ра на схе ма. Близо 7 г. след на ча ло то на ефек тив но то при-
ла га не на Регламента България ня ма ни то ед на.

Съществуването на от го ва ря щи на Регламента удосто ве ри-
тел ни услу ги в да де на стра на членка ка то напри мер елек трон ни 
под пи си не из пъл ня ва изиск ва не то за на ли чие на схе ма за иден-
ти фи ка ция. Ключов мо мент при из пол з ва не то на елек тро нен под-
пис е фак тът, че пър во на чал на та иден ти фи ка ция по пра ви ло се 
из вър ш ва във фи зи ческа сре да, ма кар ня кои от достав чи ци те на 
та зи услу га да пред ла гат и от да ле че на пър во на чал на иден ти фи ка-
ция. В от съст вието на приз на та или ре али зи ра на от бъл гар ска та 

те жа ва сним ко во или биометрич но до ка за тел ство за иден ти фи ка ция, при-
зна то от дър жа ва та членка, в която се по да ва за явле нието за сред ство за 
елек трон на иден ти фи ка ция, и удосто ве ря ва за яве на та са мо лич ност, до ка за-
тел ство то се про ве ря ва, за да се уста но ви да ли то е ва лид но спо ред досто ве-
рен из точ ник; как то и за яви те лят е иден ти фи ци ран със за яве на та са мо лич-
ност чрез срав ня ва не на ед на или по ве че фи зи чески ха рак те ристи ки на ли-
це то с досто ве рен из точ ник“.

5 https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/
Overview+of+pre-notifi ed+and+notifi ed+eID+schemes+under+eIDAS.
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дър жа ва на ционал на схе ма за елек трон на иден ти фи ка ция вся ко 
по доб но от да ле че но пър во на чал но уста но вя ва не на са мо лич ност 
на прак ти ка не пре доста вя по систе мен и за ко но уста но вен на чин 
необ хо ди ма та по за кон си гур ност, рав на на та зи при тра ди цион-
ния ме тод за иден ти фи ка ция във фи зи ческа сре да. Този проблем 
би мо гъл да бъ де преодо лян, ако в рам ки те на на ционал на или на-
ционал но приз на та схе ма за иден ти фи ка ция ма шин но че ти ми те 
дан ни от до ку мен та за са мо лич ност на от да ле че но иден ти фи ци-
ра но то ли це се срав нят с на лич но то не го во изобра же ние в ба за 
дан ни „Регистър на се ле ние“ към МВР в съ че та ние с кон трол ни 
въпро си, които да из пъл ня ват функ цията на ком по нен та на ав тен-
ти фи ка цията от ви да „не що, което потре би те лят знае“ (за по ве че 
де тай ли вж. де фи ни цията на „ав тен ти фи ка ционен фак тор, ба зи-
ран на зна ние“6).7 Ето за що и елек трон ни те под пи си, из да де ни 
на та зи ос но ва, са с огра ни че на при ло жи мост. Макар стра ни те да 
мо гат да уго во рят взаим но то им приз на ва не в част ноправ ни от но-
ше ния, със си гур ност сте пен та на оси гу ре ност на по доб ни ва-
риан ти е не доста тъч на за пол з ва не то на публич ни услу ги, осо бе-
но в тран с гра ни чен кон текст, къ де то пред постав ки те за то ва са 
уре де ни по им пе ра ти вен на чин. В до пъл не ние, елек трон ни те под-
пи си съ образ но свое то ни во на оси гу ре ност8 мо же да са доста тъч-
ни за уста но вя ва не на ав тен тич ност във връз ка с произ хо да и це-
лост та на дан ни те, под пи са ни с тях. Това, което по настоящем 
лип с ва ка то ло ги ческа и прав на брънка в ло ги ческа та ве ри га на 

6 Указания за при ла га не то на ни ва та на оси гу ре ност, които до пъл ват Регла-
мента, достъп ни на https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/download/
attachments/40044784/Guidance%20on%20Levels%20of%20Assurance.docx.

7 Такова е пред ло же нието, за лег на ло в тех ни ческа та спе ци фи ка ция за 
Изграждане на мо бил но при ло же ние за елек трон на иден ти фи ка ция и елек трон-
но под пис ва не – BGID, на Министерството на елек трон но то управле ние, с. 39, 
послед  но  достъ  пе  но  на  4.12.2022 г .  на  ht tps: / /www.strategy.bg/
PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6638. По съ щия на чин – „фак тор 
въз ос но ва на поз на ва не“ съглас но Приложението към Регламент 2015/1502 оз-
на ча ва „фак тор за удосто ве ря ва не на ав тен тич ността, ко га то от су бек та се 
изиск ва да до ка же поз на ва не то му“.

8 Нивата на оси гу ре ност са де фи ни ра ни в чл. 8 на Регламента, как то и в 
Регламент 2015/1502.
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удосто ве ря ва не то на ав тен тич ност, е сте пен та, в която мо же да се 
приз нае за уста но вен по прав но ре ле ван тен на чин произ хо дът на 
дан ни те или на изявле нието на опре де ле но фи зи ческо ли це – 
пред вид лип са та на регла мен ти ран ме ха ни зъм за пот вър ж да ва не 
на иден тич ност та на то ва фи зи ческо ли це на пър во място от не за-
ви сим вън шен из точ ник (из вън тра ди цион ния оф лайн ме тод, раз-
би ра се). Изложените по-го ре не доста тъ ци се дъл жат на лип са та 
на по ли ти ческа во ля за из пол з ва не на въз мож ности те на Регла-
мента от въд им пе ра тив но на ло же ни те на ни во ЕС в бъл гар ски 
кон текст. Наред с то ва са мият Регламент в ба зо ва та си, дейст ва-
ща в мо мен та вер сия съ що се ха рак те ри зи ра със своите огра ни че-
ния. Това, как то и раз ви тието на циф ро ви те об щест ве ни от но ше-
ния, на ла га той да бъ де над гра ден.

5. Óäîñòîâåðèòåëíè óñëóãè, ïðèçíàòè îò Ðåãëàìåíòà 
è ïðèëîæèìè íà ïðàêòèêà â áúëãàðñêè êîíòåêñò

5.1. Електронно под пис ва не. Видове
Електронните под пи си са опре де ле ни ка то дан ни в елек трон-

на фор ма, които се до ба вят към дру ги дан ни в елек трон на фор ма 
или са ло ги чески свър за ни с тях и които ти ту ля рят на елек трон-
ния под пис из пол з ва, за да се под пис ва.9 Това оз на ча ва, че из пис-
ва не то на име то на пред по ла гаемия ав тор под съ об ще нието в 
циф ров вид пред ставля ва елек тро нен под пис по сми съ ла на 
Регламента.

Посочената де фи ни ция се от на ся за обик но вен елек тро нен 
под пис. Освен не го eIDAS пред виж да още две фор ми на елек-
трон но под пис ва не, които пре доста вят по-ви со ка си гур ност на 
ав тор ст во то в гра да ция. Усъвършенстваният елек тро нен под-
пис е та къв елек тро нен под пис, кой то покри ва и след ни те до пъл-
ни тел ни изиск ва ния:

a) свър зан е по уни ка лен на чин с ти ту ля ря на под пи са (чрез 
елек тро нен иден ти фи ка тор) и мо же да иден ти фи ци ра ти ту ля ря на 
под пи са;

9 Член 3, т. 10 от Регламента.
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б) съз да ден е чрез соф ту ер но при ло же ние за ге не ри ра не на 
дан ни, слу же щи за елек тро нен под пис, които ти ту ля рят на елек-
трон ния под пис мо же да из пол з ва с ви со ка сте пен на до ве рие и 
само под свой кон трол = га ран ция за ав тен тич ност та на под пи са;

в) свър зан е с дан ни те, които са под пи са ни с не го, по на чин, 
поз во ля ващ да бъ де от кри та вся ка послед ва ща про мя на в тях – га-
ран ция, че съ дър жа нието на под пи са но то изявле ние или до ку-
мент не е про ме ня но впослед ст вие.

Пример за усъ вър шен ст ван под пис е то зи, пре доста вян от 
програ ми те Adobe, Docusign. Програмата из да ва елек трон но 
удосто ве ре ние, чрез което свър з ва публич ния и част ния ключ10 с 
име на та и/ или имейла на под пис ва щия. То пот вър ж да ва, че ти ту-
ля рят на имейлa (фи зи ческо ли це) е под пи сал елек трон но то 
изявле ние, с което под пи сът му се свър з ва.

Страните по част на сдел ка мо гат да из бе рат да при да дат до-
пъл ни тел на до ка за тел ст ве на си ла на усъ вър шен ст ва ния елек тро-
нен под пис, ка то го за пи шат в склю че но то по меж ду им спо ра зу-

10 Криптографията на публич ния ключ, или аси метрич на та крип тогра фия, е 
ме тод за крип ти ра не на дан ни, стояща в ос но ва та на по ве че то съвре мен ни 
удосто ве ри тел ни услу ги. Всяко крип ти ра не по чи ва на двой ка клю чо ве, ге не ри-
ра ни от ал го ри тъм, ка то публич ният ключ мо же да бъ де спо де лен с тре ти ли ца, 
раз лич ни от ти ту ля ря (из пра ща щият съ об ще нието го заключ ва с публич ния 
ключ на по лу ча те ля, а то мо же да се от клю чи /декрип ти ра са мо с частния ключ 
на съ щия, част от двойка та клю чо ве). Сигурността на крип ти ра не то за ви си от 
опаз ва не то на тайна та на частния ключ, кой то не след ва да бъ де достъ пен за 
тре то ли це. При елек трон ни те под пи си из пра ща щият съ об ще нието го под пис ва 
с частния си ключ, а то мо же да бъ де декрип ти ра но с публи чен ключ. За да бъ де 
си гур но, че раз мя на та е меж ду действи тел но твър де ни те ли ца, се из да ват и 
циф ро ви сер ти фи ка ти от цен тра ли зи ран достав чик с цел иден ти фи ци ра не на 
раз ме ня щи те съ об ще ния стра ни. Сертификатът е на бор от дан ни, кой то пот вър-
ж да ва ав тен тич ността на сър въ ра, свър зан с публич ния ключ. Изискванията 
към достав чи ка на та зи услу га (из да те ля на сер ти фи ка ти те) в кон текста на евро-
пейско то пра во са уре де ни в Регламента eIDAS и в регла мен ти те за из пъл не ние 
към не го. Удобството на цен тра ли зи ра на та ар хи тек ту ра във връз ка с из да ва не то 
на клю чо ве и сер ти фи ка ти има отри ца тел на та ха рак те ристи ка, че про бив при 
из точ ни ка на до ве рие (достав чи ка) би ком про ме ти рал ця ла та схе ма – по ве че 
ин фор ма ция на сай та на Агенцията на ЕС за ки бер си гур ността (ENISA) https://
www.enisa.europa.eu/topics/incident-response/glossary/public-key-infrastructure-
pki.
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ме ние.11 Отделен въпро с е как бъл гар ският съд би оце нил не го ва-
та до ка за тел ст ве на си ла, след ка то лип с ва изиск ва не за фор ма на 
под пи са ния до ку мент.

Квалифицираният елек тро нен под пис (КЕП) е над гра ден 
усъ вър шен ст ван елек тро нен под пис, кой то е съз да ден от на роч но 
хар ду ер но устройст во (без което под пи сът не мо же да бъ де съз-
да ден са мостоятел но) и се ос но ва ва на ква ли фи ци ра но удосто ве-
ре ние за елек трон ни под пи си, из да де но от цен тра ли зи ра на и 
овласте на по си ла та на прав на та рам ка ин сти ту ция. Това зна чи-
тел но затруд ня ва връз ка та меж ду изявле нието и не го вия пред по-
ла гаем ав тор, удосто ве ря ва на чрез КЕП. Доколкото към мо мен та 
бъл гар ско то пра во не уреж да прав но ре ле ван тен на чин за от да ле-
че на иден ти фи ка ция за це ли те на из да ва не на КЕП, смя там, че 
само под пи си те, из да де ни при пър во на чал на иден ти фи ка ция на 
но си те ля лич но, пред овластен слу жи тел на съ от вет ния достав-
чик на услу га та, след ва да бъ дат це не ни ка то ква ли фи ци ра ни по 
бъл гар ско то пра во. Ако иден ти фи ка цията при из да ва не на КЕП е 
ста на ла по от да ле чен на чин, не за ви си мо от стъп ки те, пред приети 
за це ли те на про вер ка та, мисля, че под пи сът трябва да бъ де це нен 
за це ли те на до каз ва не ка то усъ вър шен ст ван, а не ка то ква ли фи-
ци ран, ако бъл гар ско то пра во е при ло жи мо към част ния до ку-
мент, под пи сан с него. Съответно при пол з ва не на КЕП, из да ден 
в усло вията на от да ле че на ква ли фи ка ция и при ло жи мо бъл гар ско 
пра во, за из бяг ва не на съм не ние и с оглед на евен ту ал но бъ де що 
до каз ва не е важ но стра ни те да уго во рят, че под пи си те, по ло же ни 
с та ко ва сред ст во, ще бъ дат це не ни ка то са мо ръч ни. Съгласно 
съз да де на та от Регламента рам ка достав чи кът на та къв под пис 
след ва да от го ва ря на спе циал ни тех ни чески изиск ва ния, про ве-
ре ни от дър жа вен ор ган, за което е вклю чен в на ро чен спи сък на 
достав чи ци те на ква ли фи ци ра ни удосто ве ри тел ни услу ги. Не на 
послед но място, достав чи ци те на то зи тип удосто ве ри тел ни услу-
ги пред ла гат под ед на или дру га фор ма услу га за про вер ка на ва-
лид ност та на из да де ни от тях ква ли фи ци ра ни сред ст ва за под пис-

11 Член 13, ал. 4 от Закона за елек трон ния до ку мент и елек трон ни те удосто ве-
ри тел ни услу ги (ЗЕДЕУУ).
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ва не /под пе чат ва не или про вер ка в ре гистър за ва лид ност та на 
сер ти фи ка та, прид ру жа ващ та ко ва сред ст во. Проверката да ва до-
пъл ни тел но ос но ва ние за си гур ност у до ве ря ва щия се на ав тен-
тич ност та на до ку мен та, под пи сан или под пе ча тан по то зи на чин. 
Въпреки то ва брънка та на пър во на чал на та иден ти фи ка ция все 
още лип с ва в България. Това зна чи тел но огра ни ча ва при лож но то 
по ле, удоб ст во то и си гур ност та на елек трон ни те удосто ве ри тел-
ни услу ги.

Тъкмо сте пен та на си гур ност на връз ка та меж ду КЕП и под-
пис ва щия, от ко го то под пи са ният до ку мент пред по ла гаемо из-
хож да, спо соб ст ва за съз да ва не то на пре зум п ция за тъж дест ве-
ност меж ду не го и ли це то, по ло жи ло са мо ръч ния под пис. 
Естестве но, ав тен тич ност та как то на са мо ръч ния под пис, та ка и 
на КЕП мо же да бъ де обо ре на в съд със съ от вет ни те при ло жи ми 
до ка за тел ст ве ни сред ст ва, но ако та ка ва про це ду ра не е про ве де-
на или не е про ве де на успеш но, вся ка бъл гар ска публич на ин сти-
ту ция е длъж на да приеме пред ста ве ния пред нея елек тро нен до-
ку мент за из хож дащ от ли це то, на кое то под пи сът пред по ла гаемо 
при над ле жи.

5.2. Други съ щест ву ва щи удосто ве ри тел ни услу ги
Удостоверителните услу ги в циф ро ва сре да  не се из чер п ват 

с елек трон но то под пис ва не. Нито ед на от из рич но уре де ни те 
услу ги в дейст ва щия Регламент не е в състояние да за мести елек-
трон на та иден ти фи ка ция, но за из чер па тел ност и с оглед на по-
добро то раз би ра не на над граж да щия ефект на вто ра та вер сия на 
Регламента след ва да бъ де напра вен кра тък преглед на те зи услу-
ги.

a) Електронен пе чат. По ана лог на елек трон ния под пис и 
за мест ващ функ цията на пе ча та от ма те риал ния свят елек трон-
ният пе чат пред ставля ва циф ро ви дан ни, които се свър з ват с дру-
ги дан ни в циф ро ва фор ма, за да удосто ве рят опре де ле ни об-
стоятел ст ва. Подобно на елек трон ния под пис, и елек трон ният пе-
чат мо же да бъ де обик но вен (как то е де фи ни ран по-го ре), усъ вър-
шен ст ван и ква ли фи ци ран.

b) Усъвършенстваният пе чат из пъл ня ва де фи ни цията по-
го ре и до пъл ни тел но
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от го ва ря на след ни те усло вия12:
i. свър зан е по уни ка лен на чин със съз да те ля на пе ча та; тряб-

ва да се от бе ле жи, че тук под „съз да тел на пе ча та“ след ва да се 
раз би ра юри ди ческо ли це, което съз да ва елек тро нен пе чат13 и би-
ва иден ти фи ци ра но чрез не го.  Контекстът на иден ти фи ка ция в 
то зи слу чай е мно го по-те сен от иден ти фи ка ция по си гу рен на чин 
на фи зи ческо ли це за це ли те напри мер на пър во на чал но уста но-
вя ва не на от но ше ния, пре доста вя не на достъп до дан ни или 
встъп ва не на сдел ка. Тук по-ско ро се има пред вид произ хо дът на 
опре де ле ни дан ни, из хож да щи от конкрет но опре де ле но ли це (а 
не ано ним ни);

ii. изработен е чрез дан ни за съз да ва не на елек тро нен пе чат, 
които съз да те лят на елек трон ния пе чат мо же да из пол з ва с ви со-
ка сте пен на до ве рие и само под свой кон трол; и

iii. е свър зан с дан ни те, за които се от на ся, по на чин, поз во-
ля ващ да бъ де от кри та вся ка послед ва ща про мя на в тях.

c) Подобно на елек трон ния под пис съ щест ву ва и ква ли фи-
ци ран елек тро нен пе чат, пред ставля ващ усъ вър шен ст ван елек-
тро нен пе чат, кой то е съз да ден от устройст во за изработване на 
ква ли фи ци ран елек тро нен пе чат и се ос но ва ва на ква ли фи ци ра но 
удосто ве ре ние за елек тро нен пе чат.

Електронните пе ча ти мо гат да бъ дат и вре ме ви.
d) Електронен вре ме ви пе чат – то ва са дан ни в елек трон на 

фор ма, които се свър з ват с дру ги дан ни в елек трон на фор ма в 
конкре тен мо мент във вре ме то и пред ставля ват до ка за тел ст во, че 
послед ни те дан ни са съ щест ву ва ли към то зи мо мент. По ана ло ги-
чен на чин в кри ми нал ни те фил ми от ера та на хар тиени те пе-
риодич ни из да ния фак тът на об що то добро състояние на жер т ва 
на от вли ча не към конкре тен мо мент се до каз ва със сним ка на ак-
ту ален вест ник.

В циф ро ва та епо ха вре ме ви те пе ча ти (timestamp) имат мно го 
ши ро ко при ло же ние – напри мер удосто ве ря ват мо мен та на из-
вър ш ва не на опре де ле но во ле изявле ние в циф ро ва сре да, но и 

12 Член 36 от Регламента.
13 Член 3, т. 24 от Регламента.
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после до ва тел ност във ве ри га на прехвър ля не на соб ст ве ност – от-
нос но циф ро ви ак ти ви, до то чен мо мент на пости га не на съгла сие 
в циф ро ва сре да, вклю чи тел но ге не ри ра не на по доб ни пе ча ти от 
систе ма та, в която се сключ ват и из пъл ня ват ум ни до го во ри (в 
систе ма, по чи ва ща на тех но ло гия на де цен тра ли зи ра ния ре-
гистър14). В бъл гар ския Граждански про це су ален ко декс (ГПК) 
ква ли фи ци ра ни те елек трон ни вре ме ви пе ча ти са необ хо ди ми при 
упъл но мо ща ва не по елек тро нен път за пред ста ви тел ст во пред 
съд.15 Това ги пра ви по-си гу рен ва риант за упъл но мо ща ва не от 
тра ди цион ни те пъл но мощ ни в пис ме на фор ма на хар тиен но си-
тел, до кол ко то тех но ло гията не поз во ля ва ан ти да ти ра не. От дру-
га стра на, та ка за ко но да те лят е из брал да поста ви по-ви со ки 
изиск ва ния пред фор ма та за дейст ви тел ност на упъл но мо ща ва не-
то пред съд в елек трон на фор ма16, което съз да ва не рав но поста ве-
ност и не е на пъл но в уни сон с ду ха на Регламента.

e) Електронна пре по ръ ча на по ща – услу га, която поз во ля-
ва пре да ва не то на д ан ни по елек тро нен път, пре доста вяй ки до ка-
за тел ст во във връз ка с обра бот ка та на пре да ва ни те дан ни на из-
пра ща ча, вклю чи тел но до ка за тел ст во за из пра ща не то и по лу ча ва-

14 „Децентрализиран ре гистър“ оз на ча ва ин фор ма цион но хра ни ли ще за съ-
хра не ние на за пи си на сдел ки, което се спо де ля и син х ро ни зи ра меж ду на бор от 
мре жо ви въз ли, ос но ва ни на ед ноимен на та тех но ло гия, чрез ме ха ни зъм за кон-
сен сус; „Механизъм за кон сен сус“ оз на ча ва пра ви ла та и про це ду ри те, чрез 
които меж ду мре жо ви въз ли, ос но ва ни на тех но ло гията на де цен тра ли зи ра ния 
ре гистър, се пости га съгла сие за ва ли ди ра не на сдел ка; „Мрежов въ зел, ос но ван 
на ТДР“ оз на ча ва устройство или про цес, които са част от мре жа и които съ дър-
жат пъл но или частич но ко пие на за пи си за всич ки сдел ки в де цен тра ли зи ран 
ре гистър; всич ки де фи ни ции са от Регламент (ЕС) 2022/858 от 30 май 2022 го-
ди на от нос но пи лот на уред ба на па зар ни те ин ф раструк ту ри, ос но ва ни на тех но-
ло гията на де цен тра ли зи ра ния ре гистър (Регламент 2022/858).

15 Вж. чл. 102з, ал. 1 ГПК.
16 Причината за то ва до пъл ни тел но изиск ва не се ко ре ни в раз ли ка та меж ду 

вре ме то, опре де ле но спо ред устройство то на ти ту ля ря на елек трон ния под пис, 
което мо же да бъ де про ме не но от не го, и т.нар. удосто ве ре но вре ме, което се 
отра зя ва чрез функ цията на соф ту ер но то при ло же ние при поста вя не то на ква-
ли фи ци ран елек тро нен вре ме ви пе чат и не под ле жи на про мя на. 
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не то на дан ни те, и за щи та ва пре да ва ни те дан ни сре щу риск от 
за гу ба, краж ба, повре да или не поз во ле ни из ме не ния.17

Двете послед но из броени елек трон ни удосто ве ри тел ни услу-
ги ос вен в по со че на та си обик но ве на фор ма съ щест ву ват и са мо в 
ква ли фи ци ра на фор ма (но не и ка то усъ вър шен ст ва на услу га).18

Накрая от бе ляз ва м и услу га та, свър за на с из да ва не то на 
удосто ве ре ние за ав тен тич ност на уеб сайт, при ло жи ма за уеб-
сайто ве на ме дии, ин сти ту ции и ор га ни за ции.

Всички удосто ве ри тел ни услу ги, чиято прав на рам ка е уре-
де на във вер сията на Регламента от 2016 г., зна чи тел но по ви ша-
ват прав на та си гур ност при елек трон ни те тран сак ции. Все пак 
оста ва и един цен тра лен въпрос, кой то ня ма ед ноз на чен от го вор в 
раз лич ни те дър жа ви членки – с ко го имен но лицето до го ва ря? На 
то зи въпрос не мо же да се от го во ри ед ноз нач но без над граж да не 
и хар мо ни зи ра не на прав ния ре жим на елек трон на та иден ти фи ка-
ция в рам ки те на ЕС – за да ча, която вто ра та вер сия на Регламента 
си поста вя.

6. Íåïîñòèãíàòèòå öåëè è íîâèòå ìîìåíòè 
â eIDAS 2.0

Регламентът съз да де рам ка за из пол з ва не то на удосто ве ри-
тел ни те услу ги и за дъл жи публич ния сек тор да ги пре доста вя, ка-
то оси гу ри и тях но то приема не и приз на ва не при об ме на с граж-
да ни те и част ния сек тор. Това оба че се ока за не доста тъч но. 
Пейзажът на удосто ве ря ва не то е зна чи тел но фраг мен ти ран; но ти-
фи ци ра не то на схе ми за елек трон на иден ти фи ка ция по дър жа ви 
се раз тегли зна чи тел но във вре ме то и се появи ха схе ми как то с 
ни во на оси гу ре ност „ви со ко“, та ка и та ки ва с ни во „зна чи тел но“, 
което съз да де пред постав ки за неед нак вост в си гур ност та на 
услу га та. Междувременно въз ник на нуж да та от за ко но да тел но 
приз на ва не и уреж да не на но ви ви до ве удосто ве ри тел ни услу ги. 
В до пъл не ние, цен тра ли зи ра на та при ро да на елек трон на та иден-

17 Централизираната услу га за елек трон на пре по ръ ча на по ща в България при 
об мен с публич ния сек тор е еВръч ва не (https://edelivery.egov.bg/). 

18 Член 42 и чл. 44 от Регламента.
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ти фи ка ция се ока за един са мо огра ни ча ващ се мо дел, кой то съз да-
де и загри же ност как то от нос но непри кос но ве ност та на лич на та 
сфе ра и лич ни те дан ни, та ка и за непре къс на тост та на са ма та 
услу га. От дру га стра на, ста на яс но, че ако елек трон на та иден ти-
фи ка ция не бъ де уредена им пе ра тив но и ед нак во в це лия ЕС ка то 
ин сти тут на публич но то пра во, по ро де ният ва ку ум ще бъ де за-
пъл нен от част ни те „кон тро ли ра щи достъ па пред приятия“ от ти-
па на плат фор ми те. Това би поста ви ло един ос но вен стълб на 
пра во вия ред в ЕС ка то иден ти фи ка цията и ав тен ти фи ка цията в 
ръ це те на част ни ком па нии, чието управле ние и ос нов ни обра-
бот ки на дан ни се на ми рат из ця ло из вън ЕС и които се дви жат по 
соб ст ве ни пра ви ла.

7. Âèäîâå åëåêòðîííà èäåíòè÷íîñò è èäåíòèôèêàöèÿ 
â öèôðîâà ñðåäà ñïîðåä ñèñòåìàòà íà äîâåðèå, íà 

êîÿòî ñå îñíîâàâàò

7.1. Централизирана иден тич ност
Както вече бе ше по со че но, към мо мен та Регламентът пред-

виж да, че елек трон на та иден тич ност и иден ти фи ка ция на ли ца та 
се ос но ва ват на цен тра ли зи ра на систе ма на до ве рие, в ос но ва та 
на която стои акре ди ти ра на от дър жа ва та ин сти ту ция – достав чик 
на удосто ве ри тел ни услу ги, или са ма та дър жа ва. Това оз на ча ва, 
че из да те лят на елек трон на та иден тич ност знае всич ко за ли це то, 
което се пол з ва от нея, за не го ви те взаимо дейст вия с тре ти ли ца и 
за удосто ве ря ва нията, които то ини циира. Рисковете за ки бер-
сигур ност та и си гур ност та на дан ни са кон цен три ра ни и съ от вет-
но се управля ват цен тра ли зи ра но. Ако не що се слу чи с дан ни те 
при удосто ве ря ва ща та ин сти ту ция, после ди ци те ще се отра зят на 
всич ки ли ца, които раз чи тат на нея за та зи цел.

7.2. Федерирана иден тич ност
Извън иден тич ност та или иден ти фи ка цията, която е уре де на 

ка то въз мож ност в прав на та уред ба и чиито достав чи ци са ли цен-
зи ра ни от дър жа ва та, в на ши дни мно го често се раз чи та на та ка 
на ре че на та фе де ри ра на иден тич ност. Тя мо же да бъ де пре доста-
ве на от банко ва ин сти ту ция (то ва се прак ти ку ва в скан ди нав ски-
те дър жа ви) – напри мер в Швеция се из пол з ва т.нар. BankID. 
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BankID е файл, кой то слу жи за удосто ве ря ва не на са мо лич ност и 
се съх ра ня ва на твърд диск, на кар та или на смартте ле фон. Според 
ста тисти чески дан ни от 2020 го ди на в сек то ра на елек трон но то 
банки ра не над по ло ви на та ин те рак ции са свър за ни с из пол з ва не-
то на BankID19, ка то ме то дът се прилага и в дру ги сек то ри, вклю-
чи тел но в то зи на здрав ни те и публич ни те услу ги, ма кар и зна чи-
тел но по-мал ко. Приложението под дър жа ли це во раз поз на ва не, 
раз поз на ва не чрез пръсто ви от пе ча тъ ци20 и слу жи за иден ти фи ка-
ция в при ло же ния и уебуслу ги на ос нов но то устройст во на потре-
би те ля, но и на дру ги не го ви устройст ва. Първоначалната иден-
ти фи ка ция, по под раз би ра не от име то, се пра ви от банка, а оста-
на ли те достав чи ци се осла нят на нея21, за да пре доста вят на при-
те жа те ля ѝ достъп и ин фор ма ция, вклю чи тел но ка то до пъл ни тел-
на си гур ност при под пис ва не на до го во ри.

Подобен, но мно го спо рен с оглед на си гур ност та и за щи та та 
на лич ни те дан ни ме тод е из пол з ва не то на услу ги те на го ле ми те 
аме ри кан ски тех но ло гич ни достав чи ци с цел достъп ва не и иден-
ти фи ка ция при пол з ва не то на дру ги циф ро ви услу ги. Например 
услу га та за иден ти фи ка ция чрез Facebook Connect раз чи та на 
пър во на чал на та иден ти фи ка ция, напра ве на от Meta. Подобна 
услу га мо же да слу жи за иден ти фи ка ция са мо по от но ше ние на 
дру ги по доб ни услу ги, до кол ко то сте пен та на си гур ност за тре то-
то ли це, което ще раз чи та на нея, не е твър де ви со ка как то по ра ди 
на чи на, по кой то ли ца та би ват иден ти фи ци ра ни в рам ки те на со-
циал на та мре жа, та ка и по ра ди на чи на, по кой то се ге не ри рат и 
съх ра ня ват тех ни те дан ни за достъп. Съществува и риск при 
изпол з ва не то на то зи фе де ра ти вен ме тод за иден ти фи ка ция по ра-
ди то ва, че сър въ ри те на Meta се на ми рат в САЩ, а лич ни те дан-
ни на граж да ни те на ЕС не се пол з ват със съ ща та за щи та зад 
океана, как то в ЕС, вклю чи тел но спо ред Съда на ЕС.22 Освен то ва 

19 https://www.statista.com/statistics/828873/bankid-use-occasion-distribution-
sector-sweden/.

20 Вж. напри мер https://www.bankid.com/en/privat/om-bankid.
21 Вж. в то зи сми съл и т. 2.1.2 „ви со ко“, т. 1, б. „б“ от Регламент 2015/1502.
22 Решение на СЕС от 16 юли 2020 г. с пред мет пре юди циал но за пит ва не, от-

пра ве но на ос но ва ние чл. 267 ДФЕС от High Court (Висш съд, Ирландия) с акт 
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по ра ди прак ти ки те на ра бо та с дан ни на со циал ни те мре жи Meta 
науча ва за вся ко достъп ва не на услу га от не ин потре би тел, кой то 
из пол з ва то зи ме тод за иден ти фи ка ция. Всички те зи пре диз ви ка-
тел ст ва при из пол з ва не то на съ щест ву ва щи ме то ди на иден ти фи-
ка ция в циф ро ва сре да съз да ват необ хо ди мост от по зи тив ноправ-
на уред ба на ка чест ве но нов ме тод, кой то це ли да преодо лее 
фраг мен та цията и пробле ми те със си гур ност та и до ве рието, от-
кроени до то зи мо мент.

7.3. Метод на ав то ном на та иден тич ност
Новото из да ние на Регла мен та пред виж да въ веж да не то на 

прин ци пи те на ав то ном на та иден тич ност, ма кар и не до ве де ни до 
тях на та крайност. Принципите на ав то ном на та или де цен тра ли-
зи ра на та иден тич ност включ ват след ни те ос нов ни ком по нен ти: 
циф ро ви пор т фей ли, про ве ри ми твър де ния, де цен тра ли зи ра ни 
иден ти фи ка то ри и циф ро ви връз ки. Както се под раз би ра от 
наиме но ва нието на то зи тип иден тич ност, при нея су бек тът не 
раз чи та на ед на цен трал на ин сти ту ция, която да ге не ри ра, да оси-
гу ря ва тех ни чески и да ве ри фи ци ра из пол з ва не то на иден тич-
ност та. Децентрализираната или ав то ном на та иден тич ност или 
иден ти фи ка ц  ия под хож да по раз ли чен на чин към необ хо ди мост-
та от уста но вя ва не на от но ше ния на до ве рие меж ду иден ти фи ци-
ра но то ли це и ли це то, пред което то се иден ти фи ци ра. За да по лу-
чи до ве рие, ед на та стра на в да де но от но ше ние или тран сак ция в 
циф ро ва сре да ще пред ста ви своите акре ди та ции (изявле ния на 
тре ти стра ни от нос но су бек та на иден ти фи ка цията, които под ле-

от 4 май 2018 г., постъ пил в Съда на 9 май 2018 г., в рам ки те на произ вод ство 
по де ло то Data Protection Commissioner сре щу Facebook Ireland Ltd, Maximillian 
Schrems, в при съствието на: The Unitеd States of America, Electronic Privacy 
Information Centre, BSA Business Software Alliance Inc., Digitaleurope, с което се 
обез сил ва ре ше нието за адек ват ност на тран с фе ра на дан ни меж ду ЕС и САЩ 
Щит на непри кос но ве ността на лич на та сфе ра („Privacy Shield“) по ра ди не съв-
мести ми с га ран циите за пра во то на лич ни те дан ни в ЕС прак ти ки на без раз бор-
но сле де не от страна на служ би те за си гур ност на САЩ. Все пак след ва да се 
от бе ле жи, че се пра вят но ви опи ти за при рав ня ва не на две те систе ми по от но-
ше ние на прин ци пи те и га ран циите за си гур ността на дан ни те на фи зи чески те 
ли ца от прав на глед на точ ка – вж. проек та на но во ре ше ние за адек ват ност, 
публи ку ва но от ЕК на 13.12.2022 г., достъп но на https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_22_7631.
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жат на про вер ка) на насрещ на та (до ве ря ва ща се) стра на. Доверя-
ващата се стра на на свой ред се уве ря ва, че акре ди та циите ид ват 
от тре та стра на – из да тел, на ко го то пър ва та има до ве рие. По то зи 
на чин до ве рието от до ве ря ва ща та се стра на към из да те ля на акре-
ди та цията се раз прости ра и към су бек та на иден ти фи ка ция, за ко-
го то акре ди та цията се от на ся. Тази ос нов на струк ту ра на SSI с 
три ма участ ни ци по ня ко га се на ри ча „три ъгъл ник на до ве-
рието“23.

7.4. Новите еле мен ти на елек трон на та иден ти фи ка ция – ко-
ди фи ка ция на съ щест ву ва щи в циф ро вия обо рот фе но ме ни. 
Проверими твър де ния и циф ро ви пор т фей ли

Идеята на ав то ном ност та, за лег на ла в но вия ме тод на иден-
ти фи ка ция, е свър за на с фак та, че про ве ри ми те твър де ния (акре-
ди та циите), които се из да ват от тре то ли це по от но ше ние на су-
бек та на иден ти фи ка ция, се за пис ват в циф ро ви иден ти фи ка то ри, 
съх ра ня ва ни в мо бил но то при ло же ние – напри мер на смар т фо на 
на су бек та на иден ти фи ка ция. Така при нуж да той или тя мо же да 
ги из пол з ва, без акре ди ти ра щият из да тел да уз на ва то ва. Тази 
въз мож ност отра зя ва кон цеп цията в съвре мен на та крип тогра фия 
за „ну ле во зна ние“, която поз во ля ва макси мал но спаз ва не на 
прин ци пи те за по ве ри тел ност, на за щи та та на лич ни те дан ни и 
непри кос но ве ност та на лич на та сфе ра. Тя поз во ля ва ве ри фи ка-
ция (про вер ка) на да де но твър де ние на су бек та на иден ти фи ка-
ция, без да бъ дат раз кри ва ни дан ни те, които стоят зад не го, 
посред ст вом из пол з ва не то на крип тограф ски ал го рит ми. Така 
напри мер су бек тът, до кого то твър де нието се от на ся, ще мо же да 
де мон стри ра, че е ре ален чо век, а не част от бот де зин фор ма цион-
на ата ка, или че е на вър шил опре де ле на въз раст, без при то ва да 
раз кри ва дру ги дан ни за нуж да та си да пот вър ди по доб на своя 
пре тен ция или да е необ хо ди мо да из вър ши пъл на иден ти фи ка-
ция пред до ве ря ва щия се су бект. Всяко от про ве ри ми те твър де-
ния (акре ди та ции) от нос но су бек та на иден ти фи ка цията се пре-
връ ща в „атри бут“ на су бек та спо ред де фи ни цион ния апа рат, 

23 Формулировката е из пол з ва на в кни га та Reed, Drummond; Preukschat, Alex 
(2021). Self-Sovereign Identity. Manning.
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пред по че тен в пред ло же нието за про мя на на Регламента.24 На 
свой ред те зи атри бу ти се съх ра ня ват в циф ро вия пор т фейл на 
смартте ле фо на на иден ти фи ци ра ния под фор ма та на елек трон ни 
удосто ве ре ния за атри бу ти. Това имен но стои и зад ед на от кон-
цеп ту ал ни те но вости в проек та на но ва та вер сия на Регламента 
(над гра де ният проект на Регламента се на ри ча за крат кост eIDAS 
2.0): „евро пейски пор т фейл за циф ро ва са мо лич ност“.

За да се из бег нат фраг мен та ция и праз ни ни в уред ба та, циф-
ро вият пор т фейл и циф ро ва та са мо лич ност ще след ват об щи тех-
ни чески стан дар ти и за дъл жи тел но сер ти фи ци ра не в це лия 
ЕС. По то зи на чин ав то ном на та иден тич ност ще бъ де обусло ве на 
от при ло же нието за смар т фон „циф ров пор т фейл“, атри бу ти те на 
иден ти фи ци ра ния су бект под фор ма та на про ве ри ми твър де ния, 
как то и де цен тра ли зи ра ни иден ти фи ка то ри във връз ка с тях 
(напри мер ед нократ но ге не ри ра ни QR ко до ве). Последните поз-
во ля ват от де ля не то им от цен тра ли зи ра ни ре гистри, от из да те ли-
те на сред ст во за елек трон на иден ти фи ка ция и от удосто ве ря ва-
щи те ор га ни. Субектът, до кой то иден ти фи ка то рът се от на ся, има 
кон трол по от но ше ние на не го, мо же да го до ка же и да го из пол з-
ва, без да е необ хо ди мо все ки път да се обръ ща за та зи цел към 
тре та стра на. Основните ха рак те ристи ки на ав то ном на та иден-
тич ност мо же да бъ дат опи са ни по след ния на чин: тя е ос но ва на 
на фи зи ческо то съ щест ву ва не на обек та или су бек та, до кого то се 
от на ся, и удосто ве ря ва опре де ле ни аспек ти от нос но не го; пре но-
си ма е и по вся ко вре ме се на ми ра у су бек та, до когото се от на ся, 
и ви на ги е достъп на за при те жа те ля си. Прозрачността след ва да 

24 Регламент на Европейския пар ла мент и на Съвета за из ме не ние на 
Регламент (ЕС) № 910/2014 по от но ше ние на съз да ва не то на рам ка за евро-
пейска циф ро ва са мо лич ност. Предложението на Европейската ко ми сия е 
\SEC(2021) 228 fi nal\ – \SWD(2021) 124 fi nal\ – \SWD(2021) 125 fi nal\, достъп но 
на https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC02
81&from=CS. Съгласно т. 43 от де фи ни циите в чл. 3 на Предложението „атри-
бут“ оз на ча ва пред ста ве но в елек тро нен фор мат свойство, ха рак те ристи ка или 
ка чество на фи зи ческо или юри ди ческо ли це. На 6.12.2022 г. Съветът на ЕС 
прие об ща та си по зи ция по Предложението – достъп на на https://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-14959-2022-INIT/en/pdf. Предстои пър во че те не на 
Предложението в Европейския пар ла мент.
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бъ де при съ ща ха рак те ристи ка на ал го рит ми те и систе ми те, вър ху 
които иден тич ност та е ба зи ра на; иден тич ност та тряб ва да е 
устойчи ва и не за ви си ма от про мя на та на ня кои тех ни чески но си-
те ли или ак ту али зи ра не то на соф ту ера или систе ма та; при ло же-
нието, под дър жа що елек трон на та иден ти фи ка ция, след ва да бъ де 
съв мести мо с ши ро ка га ма дру ги циф ро ви сре ди и соф ту ер ни 
при ло же ния. Издаването и из пол з ва не то на елек трон на иден ти-
фи ка ция след ва да бъ дат ба зи ра ни на съгла сието на нейния при-
те жа тел, не се пред виж да то ва да бъ де един ст ве на та въз мож ност 
за иден ти фи ка ция в ЕС. При удосто ве ря ва не то на раз лич ни атри-
бу ти, при съ щи на ав то ном на та иден тич ност, во дещ след ва да бъ-
де прин ци път на ми ни ма ли зъм на раз кри ва ни те дан ни. Цифровите 
пра ва на су бек ти те на ав то ном на та иден тич ност след ва да бъ дат 
спа зе ни по вся ко вре ме.

Съществуват ня кои пре диз ви ка тел ст ва от нос но циф ро ва та 
иден тич ност съглас но но ва та вер сия на eIDAS, свър за ни напри-
мер с от тегля не то или обез сил ва не то на да де ни атри бу ти, които 
се от на сят до су бек та. Ако ин сти ту цията, която е из да ла про ве ри-
ми те твър де ния от нос но съ от вет ния атри бут, не знае ко га и пред 
ко го се из пол з ват те, би би ло труд но да уве до ми не за бав но, че 
атри бу ти те са от тегле ни или от пад на ли. Потенциално ра бо те що 
ре ше ние на то зи проблем би могло да бъ де съз да ва не то на цен-
тра ли зи ран ре гистър, в кой то да се про ве ря ва под но мер и при 
спаз ва не на прин ци па на ми ни ма лиз ма при обра бот ка та на лич ни 
дан ни да ли да ден атри бут е ва ли ден и е в си ла към да та та на не го-
во то удосто ве ря ва не от ли це то, за което се от на ся.

Хардуерният но си тел, съ дър жащ циф ро вия пор т фейл на су-
бек та, поста вя ня кои въпро си в за ви си мост от то ва да ли е от дел но 
USB устройст во, или пре иму щест ве но смар т фон, ка то вто ро то 
опре де ле но има своите пре дим ст ва с оглед на удоб ст во. От дру га 
стра на, до кол ко то произ вод ст во то на смар т фо ни е ба зи ра но из-
вън ЕС и соб ст ве ност та на на ло же ни те произ во ди те ли съ що не е 
на ком па нии от Съ юза, то ва би могло да съз да де опре  де ле ни 
риско ве от нос но достъп ност та и си гур ност та на услу га та по под-
дър жа не на при ло же нието.
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Преминаването към ав то ном на иден тич ност при дейст вието 
на но ва та вер сия на Регламента ще от не ме вре ме за приспо со бя-
ва не към но ви те изиск ва ния и стан дар ти и из граж да не на циф ро-
ви пор т фей ли по дър жа ви, от го ва ря щи на изиск ва нията за ав то-
ном ност и с ви со ка сте пен на оси гу ре ност съглас но Пред ло же-
нието на Съвета на ЕС от нос но текста на Регламента от 13 де кем-
в ри 2022 г. Необходимостта от тех ни ческо вре ме до на ча ло то на 
ефек тив но то при ла га не на про ме ни те в Регламента е без спор на, 
но меж дувре мен но на раст ват риско ве те по от но ше ние на си гур-
ност та на лич ни те дан ни и непри кос но ве ност та на лич на та сфе ра 
на граж да ни те на ЕС, по ро де ни от сла бости те на цен тра ли зи ра на-
та и фе де ра тив на та иден ти фи ка ции, раз гле да ни по-го ре.

7.5. Мостът eIDAS25

Мостът eIDAS се състои от при ло жен програ мен ин тер фейс, 
кой то поз во ля ва да се под пис ват и ва ли ди рат про ве ри ми твър де-
ния с из п ол з ва не на КЕП – цен тра ли зи ра но из да ден и снаб ден със 
сер ти фи кат от съ от вет на овласте на ин сти ту ция. По то зи на чин 
„мостът“ ще свър же све та на цен тра ли зи ра ни те сер ти фи ка ти с то-
зи на ав то ном на та иден тич ност, до ка то тех но ло гич но дър жа ви те 
членки ста нат го то ви за нейно то въ веж да не.

8. Öèôðîâ ïîðòôåéë íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç

Както бе ше спо ме на то по-го ре, циф ро вият пор т фейл   ще 
пред ставля ва соф ту ер но при ло же ние с опре де ле ни тех ни чески 
ха рак те ристи ки и ви со ко ни во на оси гу ре ност по сми съ ла на 
Регламента, ин ста ли ра но на смар т фон или на дру го пре но си мо 
хар ду ер но устройст во.  Приложението ще мо же да бъ де из пол з ва-
но как то при публич ни услу ги, та ка и в част ния сек тор, а го ле ми-
те плат фор ми ве роят но ще бъ дат за дъл же ни да приемат иден ти-
фи ка ция, осъ щест ве на по то зи на чин. Идентичността в пор т фей-
ла ще се състои от яд ро (ос нов ни ха рак те ристи ки) и атри бу ти, 
ня кои от които ще ва ри рат в за ви си мост от ка чест ва та на иден ти-
фи ци ра ния су бект, напри мер: ад рес, въз раст, пол, се мей но по ло-

25 Повече вж. на https://joinup.ec.europa.eu/collection/ssi-eidas-bridge/about.
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же ние /състав, граж дан ст во, обра зо ва тел ни, про фе сионал ни или 
дру ги ква ли фи ка ции (напри мер шофьор на мо то циклет) – за фи-
зи чески ли ца; публич ни раз ре ше ния и ли цен зи, фи нан со ви дан-
ни – за юри ди чески ли ца. Атрибутите ще бъ дат пред ста вя ни в 
елек тро нен вид от съ от вет ни те удосто ве ре ния, напри мер дипло-
ми, банко ва смет ка, ме ди цин ско сви де тел ст во и др. Портфейлът 
ще мо же да бъ де из пол з ван и оф лайн чрез ге не ри ра не на QR ко-
до ве с цел пред ста вя не на един или друг атри бут на иден тич ност-
та на су бек та. Акредитацията на циф ро вия пор т фейл на ЕС ще се 
из вър ш ва въз ос но ва на ак ту ал ни тех но ло гич ни стан дар ти от 
овласте ни по съ от вет ния ред ин сти ту ции и с фо кус вър ху прин-
ци пи те на до ве рие, си гур ност и за щи та на дан ни те.

Приложението – циф ров пор т фейл на ЕС, ще поз во ля ва и ге-
не ри ра не то на ква ли фи ци ра ни елек трон ни под пи си и вре ме ви пе-
ча ти, което ще напра ви услу ги те, свър за ни с иден ти фи ка ция и ве-
ри фи ка ция (удосто ве ря ва не), „на ед но ги ше“26. Сертифицирането 
на ви до ве те циф ро ви пор т фей ли на ЕС след ва да раз чи та по-спе-
циал но на съ от вет ни те евро пейски схе ми за сер ти фи ци ра не на 
ки бер си гур ност та, предвидени съглас но Регламент (ЕС) 2019/818 
на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за съз да-
ва не на рам ка за опе ра тив на съв мести мост меж ду ин фор ма цион-
ни те систе ми на ЕС в област та на по ли цейско то и съ деб но то 
сътруд ни чест во, убе жи ще то и мигра цията (Регламент 2019/818). 
За по ви ша ва не на до ве рието в при ло же нията, под дър жа щи пор т-
фей ла на циф ро ва иден тич ност на ЕС, стра ни те членки ще бъ дат 
на сър ча ва ни да раз кри ват тех ния из хо ден код пре иму щест ве но 
под от во рен ли ценз.

Хармонизираните, си гур ни и ге не ри ра щи до ве рие удосто ве-
ри тел ни услу ги и иден ти фи ка ция в ком би на ция с ко ди фи ка цията 
на стан дар ти те и схе ми те в област та на ки бер си гур ност та27 ще 

26 Вж. пред ло же ние 9 и след ва щи те на проек та на вто ра та вер сия на 
Регламента в не го ва та вер сия от де кем ври 2022 г., ано ти ра на по-го ре. 

27 Вж. напри мер Регламент (ЕС) 2019/881 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 април 2019 г. относно ENISA (Агенцията на ЕС за ки бер си гур-
ност) и сер ти фи ци ра не то на ки бер си гур ността на ин фор ма цион ни те и ко му ни-
ка цион ни те тех но ло гии, как то и за от мя на на Регламент (ЕС) № 526/2013 (Акт 
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раз ши рят влиянието на пре зум п циите за ек ви ва лент ност на елек-
трон ни те трансак ции във връз ка с тях на та прав на си ла и ще нор-
ма ли зи рат из ця ло цен ност та на елек трон ни те до ка за тел ст ва в съ-
деб ния про цес.

9. Åôåêòè íà êîäèôèêàöèÿòà è õàðìîíèçàöèÿòà íà 
åëåêòðîííàòà èäåíòèôèêàöèÿ âúðõó îáùåñòâåíèòå 
îòíîøåíèÿ, òúðãîâèÿòà è îñòàíàëàòà íîðìàòèâíà 

ðàìêà íà ÅÑ

Очаква се по ви ша ва не то на до ве рието и си гур ност та в елек-
трон на та иден ти фи ка ция чрез съз да ва нето на до пъл ни тел ни прав-
ни за дъл же ния за стра ни те членки и въ веж да не то на за дъл жи тел-
на стан дар ти за ция да преобра зи и улес ни циф ро во то би тие на 
граж да ни те и биз не си те в ЕС, из пол з ва не то на елек трон ни ад ми-
нистра тив ни услу ги, сключ ва не то и из пъл не нието на част ноправ-

за ки бер си гур ността); Директива (ЕС) 2022/2555 на Европейския парламент и 
на Съвета от 14 де кем ври 2022 г. от нос но мер ки за ви со ко об що ни во на ки бер-
си гур ност в Съ юза, за из ме не ние на Регламент (ЕС) № 910/2014 и Директива 
(ЕС) 2018/1972 и за от мя на на Директива (ЕС) 2016/1148 (Директива МИС 2), 
це ля ща „да из гра ди спо соб ности в областта на ки бер си гур ността в Съюза, да 
огра ни чи запла хи те за мре жо ви те и ин фор ма цион ни те систе ми, из пол з ва ни за 
пре доста вя не на ос нов ни услу ги в клю чо ви сек то ри, и да га ран ти ра непре къс на-
тостта на те зи услу ги при ин ци ден ти, ка то по то зи на чин допри на ся за си гур-
ността в Съюза и за ефек тив но то функ циони ра не на ико но ми ка та и об щество то 
му“; Регламент (ЕС) 2022/2554 на Европейския парламент и на Съвета от 14 де-
кем ври 2022 г. от нос но опе ра тив на та устойчи вост на циф ро ви те тех но ло гии във 
фи нан со вия сек тор и за из ме не ние на регла мен ти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) 
№ 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 909/2014 и (ЕС) 2016/1011, це лящ 
преодо ля ва не то на „частич ния под ход на рав ни ще то на Съюза по от но ше ние на 
раз по ред би те, свър за ни с риска в областта на ин фор ма цион ни те и ко му ни ка-
цион ни те тех но ло гии (ИКТ)“, чрез „всеоб хват на уред ба на риска в областта на 
ИКТ или на опе ра цион ния риск … [и] до пъл ни тел но хар мо ни зи ра не на клю чо-
ви те изиск ва ния за всич ки фи нан со ви су бек ти във връз ка с опе ра тив на та 
устойчи вост на циф ро ви те тех но ло гии“, как то и „…да се кон со ли ди рат и по-
добрят изиск ва нията във връз ка с риска в областта на ИКТ ка то част от изиск ва-
нията за опе ра цион ния риск…“, а съ що и Предложението за регла мент от нос но 
изиск ва нията за ки бер си гур ност за про дук ти с циф ро ви еле мен ти, из вестно ка-
то Законодателен акт за ки бе рустойчи вост, достъп но на https://digital-strategy.
ec.europa.eu/bg/library/cyber-resilience-act.
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ни сдел ки, от да ле че ни те събра ния и дру ги. Хармонизацията на 
изиск ва нията и пра ви ла та око ло елек трон на та иден ти фи ка ция на 
ор га ни за ции, циф ро во то обоз на ча ва не и просле дя ва не на дви же-
нието на фи зи чески и циф ро ви ак ти ви (напри мер за це ли те на 
удосто ве ря ва не на ве ри ги те на соб ст ве ност или на тех ния произ-
хо д/пра ва, свър за ни с тях) след ва да уско ри кон вер ген цията на 
пра ви ла та за сключ ва не на сдел ки и да на ма ли прав ния и ад ми-
нистра ти вния то вар при пра ве не то на биз нес в ЕС. Задълбо ча ва-
нето на те зи про це си, в цен тъ ра на които стои но ва та вер сия на 
Регламента, ще бъ де под кре пе но и от дру ги нор ма тив ни раз ви-
тия, свър за ни с циф ро ви за цията на об щест ве ни те от но ше ния и 
осъ щест вя ва не то на пра во съ дието в циф ро ва сре да.

10. Äîïúëíèòåëíî íîðìàòèâíî ðàçâèòèå, íåîáõîäèìî 
çà äîèçãðàæäàíåòî íà äîêàçàòåëñòâåíàòà è 
ïðàâíàòà ñèëà íà åëåêòðîííèòå òðàíñàêöèè

10.1. Регламентът е-Codex
Посоченият Регла мент28 е в проект с послед ни пред ло же ния 

за про ме ни на ЕК от ноем ври 2022 г.29 Целта на Регла мен та за 
циф ро ви за цията в пра во съ дието е то да ста не „циф ро во по под-
раз би ра не“, как то е по со че но и в не го вия Преамбюл. Сигурната и 
хар мо ни зи ра на елек трон на иден ти фи ка ция в рам ки те на ЕС, 
пости жи ма на ба за та на но ва та вер сия на Регламента eIDAS, без-
спор но е важ на стъп ка в по со ка на поста ве на та цел от нос но пра-
во съ дието. Според проек та, „за да се постиг не на пъл но функ-
ционал но простран ст во на сво бо да, си гур ност и пра во съ дие, е 
важ но всич ки дър жа ви членки да се стре мят да на ма лят съ щест-
ву ва щи те раз ли чия по от но ше ние на циф ро ви за цията, да преодо-
леят раз по къ са ност та на на ционал ни те пра во съд ни систе ми“. 

28 Регламент на Европейския парламент и на Съвета от нос но циф ро ви за цията 
на съ деб но то сътруд ни чество и на достъ па до пра во съ дие по тран с гра нич ни 
граж дан скоправ ни, тър гов скоправ ни и на ка за тел ноправ ни въпро си и за из ме не-
ние на опре де ле ни ак то ве в областта на съ деб но то сътруд ни чество 
Interinstitutional File: 2021/0394(COD).

29 Достъпни на https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ03-
AM-738655_BG.pdf.
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Проектът по чи ва на пре зум п цията, че циф ро ви за цията на пра во-
съ дието би улес ни ла зна чи тел но достъ па до не го. С проек та се 
съз да ва рам ка на бъ де ща та систе ма e-Codex, пред ставля ва ща „па-
кет от соф ту ер ни про дук ти, които мо гат да се из пол з ват за съз да-
ва не на точ ка за достъп за си гур на ко му ни ка ция… по граж дан ски 
и на ка за тел ни произ вод ст ва посред ст вом ре ше ние, спе циал но на-
со че но към тран с гра нич ния об мен на елек трон ни съ об ще ния в 
област та на съ деб но то сътруд ни чест во“. Наличието на но ти фи ци-
ра на и приз на та на ционал на схе ма за елек трон на иден ти фи ка ция, 
от го ва ря ща на нор ма тив но приз на ти стан дар ти за си гур ност, е 
пред постав ка за въз пол з ва не то от систе ма та в пъл но та. Доколкото 
този регламент пра ви за дъл жи тел но въ веж да не то на по доб на 
систе ма, без дейст вието на на ционал ни те ор га ни в та зи област ня-
ма да дър жи България изо ли ра на от по-тяс но то сътруд ни чест во в 
област та на пра во съ дието на ни во ЕС.

10.2. Регламент и Ди рек ти ва е-Evidence30

Този па кет от нор ма тив ни ак то ве съ що е в проект, очак ващ 
своето фи на ли зи ра не и публи ку ва не през 2023 г. и на со чен към 
улес не но то съ би ра не на елек трон ни до ка за тел ст ва за це ли те на 
на ка за тел но то преслед ва не в тран с гра ни чен кон текст в ЕС. 
Регламентът уреж да пра ви ла та за изиск ва не на елек трон ни до ка-
за тел ст ва от съ деб ни те ор га ни на ед на дър жа ва членка ди рек т но 
от достав чик на облач ни услу ги, уста но вен или пред ставля ван в 
дру га стра на в ЕС, в рам ки те на 10 дни, съ от вет но – 8 ча са в из-
вън ред ни слу чаи, чрез ин сти ту та на за по вед та за пре доста вя не /
за паз ва не (пре дот вра тя ва ща уни що жа ва не то) на до ка за тел ст ва. 
Това мо гат да бъ дат елек трон ни или тексто ви съ об ще ния и ме та-
дан ни към тях, аудио-ви зу ал но съ дър жа ние, ин фор ма ция за он-
лайн про фил на потре би тел и др. Регламентът се от на ся само за 
съх ра ня ва ни дан ни, не и за прехва ща не на съ об ще ния в ре ал но 
вре ме.

30 Проекти на Регламент, съ от вет но Директива от нос но евро пейски те за по ве-
ди за пре доста вя не и за за паз ва не на елек трон ни до ка за тел ства по на ка за тел-
ноправ ни въпро си.
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Пакетът e-Evidence пред виж да, че „[с]амо опра во мо ще ни 
ли ца след ва да имат достъп до ин фор ма цията, съ дър жа ща лич ни 
дан ни, което мо же да бъ де постиг на то чрез про це ду ри за ав тен ти-
фи ка ция, … из пол з ва не то на ме ха низ ми за га ран ти ра не на ав тен-
тич ност та, напри мер на ционал ни систе ми за елек трон на иден ти-
фи ка ция, за които е из вър ше но уве до мя ва не, или удосто ве ри тел-
ни услу ги съглас но пред ви де но то в [Регламента]“. Ясно е очер та-
на по со ка та на раз ви тие на про це ду ри те и сътруд ни чест во то в 
област та на пра во съ дието и на ла га не то на елек трон на та иден ти-
фи ка ция ка то не из беж на в ре зул тат от напред ва не то на циф ро ви-
за цията с цел из пъл не нието на евро пейски те изиск ва ния и пъл но-
цен но то участие в ме ха низ ми те за об мен на дан ни и тран с гра нич-
ния достъп до до ка за тел ст ва от бъл гар ска стра на.

Превръщането на елек трон на та иден ти фи ка ция и удосто ве-
ря ва не в нор ма ще бъ де пред постав ка за необра ти мо то навли за не 
на циф ро ви за цията във вся ка област на об щест ве ния жи вот и ра-
бо та та на ин сти ту циите. Немаловажен ефект от по доб на тен ден-
ция ще бъ де и на ма ля ва не то на ко руп цион ния по тен циал, на бю-
рокра тич ни те преч ки и на въз мож ност та за из ма ми във вся ка 
област на об щест ве ния жи вот с оглед на нор ма тив но на ло же ни те 
мер ки за по ви ша ва не на си гур ност та на елек трон ни те услу ги.

11. Çàêëþ÷åíèå

Проектът на но ва та вер сия на Регламента eIDAS от нос но 
елек трон на та иден ти фи ка ция от чи та не из беж но то: уско ря ва не то 
на циф ро ви за цията на об щест ве ни те от но ше ния е достиг на ло до 
точ ка на необра ти мост, в която въпро си те на иден тич ност та в 
циф ро ва сре да след ва да бъ дат ре ше ни на кон цеп ту ал но но во ни-
во. Решението тряб ва да ге не ри ра до ве рие, тех ни ческа и прав на 
си гур ност и да бъ де тех но ло гич но не утрал но, но по чи ва що на ед-
нак ви стан дар ти в рам ки те на вся ка от дър жа ви те – членки на ЕС, 
с оглед на на сър ча ва не на раз ви тието на тран с гра нич ни те от но-
ше ния в област та на тър го вията, публич ни те услу ги и пра во съ-
дието. Немислимо е дър жа ви – членки на ЕС, да оста нат из вън 
те зи про це си, тъй ка то то ва би еро зи ра ло идеята за кон вер ген-
цията и пре дим ст ва та на об щия тър гов ски блок, после до ва тел но 



53Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 1/2023

из граж да ни от Уч ре ди тел ни те до го во ри на Съюза. В съ що то вре-
ме Регла ментът це ли да из мести или по не да съз да де проз рач на и 
сер ти фи ци ра на по за ко но съ обра зен на чин ал тер на ти ва на фе де-
ри ра на та иден тич ност, която би ва на ла га на с оглед на удоб ст во и 
бър зи на от тех но ло гич ни те ги ган ти в област та на услу ги те на ин-
фор ма цион но то об щест во. Очаква се ефек ти те от по доб на тран с-
фор ма ция на ни во ЕС да леч да над хвър лят обик но ве но то ежед-
нев но удоб ст во на потре би те ли те, ка то да дат до пъл ни те лен тла-
сък на проз рач ност та при елек трон но то управле ние, ми ни ми зи-
ра нето на ко руп цион ния риск и бю рокра тич ни те преч ки и укре-
пят до пъл ни тел но достъ па до пра во съ дие на граж да ни те и юри-
ди чески те ли ца.




