
ПРОМЯНА НА АДРЕСНА 
РЕГИСТРАЦИЯ

Проект на Софийска община, 

в партньорство с Евротръст



Какво е Евротръст?

www.evrotrust.com

eIDAS QTSP

Квалифициран доставчик за следните услуги: 

✔ Квалифицирани електронни подписи
✔ Квалифицирани електронни печати 
✔ Квалифицирани електронни времеви печати 
✔ Квалифицирано удостоверяване на уебсайт
✔ Квалифицирана препоръчана електронна поща
✔ Квалифицирано съхраняване и архивиране
✔ Квалифицирано валидиране на квалифицирани е-подписи/печати

Други удостоверителни услуги с национално покритие: 

✔ Електронна идентификация на физически лица
✔ Електронна идентификация на юридически лица
✔ Отдалечено подписване с квалифициран е-подпис/е-печат 
✔ Електронно упълномощаване* 



Какво е нужно да стане бизнесът 
напълно дигитален?

Отдалечена 
идентификация

Други отдалечени 
услуги
 ✔ Физически и юридически лица

✔ Изисквания за AML / KYC

✔ Наднационално 
законодателство

✔ Удобно клиентско преживяване 

www.evrotrust.com

✔ Заявления и декларации

✔ Договори и др. документи.

✔ Подписване и от страна на 
бизнеса

✔ Множество подписи

Отдалечено подписване 
на документи

✔ Препоръчана електронна поща

✔ Доказателство за времето

✔ Дистанционни транзакции

✔ Упълномощаване на други лица

✔ Двуфакторна автентикация

✔ Други услуги



Потребители

www.evrotrust.com

350 000+ потребители

Много повече от доставчик на еИД!

100+ банки, лизингови, 
Застрахователни компании, 
телекоми и др.

70+ корпоративни клиенти
Държавата + общините



Партньори

www.evrotrust.com



 

www.evrotrust.com

Проектът

✔ Модерни модели на обслужване за 
гражданите

✔ Подобрение на предоставяните услуги

✔ Ускоряване на дигитални иновации

✔ По-бърз, лесен достъп до услугите

✔ Клиентски ориентирани резултати

✔ Дългосрочна дигитална стратегия 



 

www.evrotrust.com

Нови възможности

Схемата за е-идентификация на 
Евротръст е преминала през 
процедура и избрана за 
нотификация пред Европейската 
комисия като национална схема.



До края на 2020 има подадени едва 154 
електронни заявления през 
съществуващите тогава канали за електронни 
услуги на Столична община.

 

www.evrotrust.com

Платформата за промяна на адресна 
регистрация стартира на 01.09.2021 с 
пилотен район: Студентски град

Резултати

От 01.09.2021 до момента има подадени 
през платформата 2036 заявления за 
промяна на адресна регистрация.

Към 08.04.2022 има включени 16 района 
"Банкя", "Витоша", "Възраждане", 
"Връбница", "Изгрев", "Илинден", 
"Искър", "Люлин", "Младост", 
"Надежда", "Нови Искър", "Оборище", 
"Сердика", "Слатина", "Средец" и 
"Студентски“



 Как работи?

www.evrotrust.com

https://www.youtube.com/watch?v=iGa7E3Jgzlc


Go Digital. No More Paper 
bd@evrotrust.com


