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Въведение 

Платформата за предоставяне на административни услуги по електронен път АКСТЪР 

УЕБ УСЛУГИ е централизирана система, предлагаща на администрацията възможност да 

получава заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път. За тази 

цел в системата съществуват няколко различни методи за идентификация на потребителите, 

подаващи заявленията към администрацията: 

 Чрез квалифициран електронен подпис.  

 Чрез облачен КЕП. 

 Чрез ПИК на НАП. 

 Чрез име и парола, които се използват от „верифицирани потребители”.  

Верификацията на потребителя може да стане по две технологии:  

1. Посредством код за верификация, който администрацията е предоставила на 

потребителя.  

2. Верифициране на вече регистриран потребител чрез предоставяне от негова 

страна на код за верификация. 

Цел на документа 

Настоящият документ е предназначен за служителите, отговорни за работа със 

системата АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ и има за цел да изясни технологиите за верифициране на 

потребители. 

Основни понятия, термини и абревиатури 

1. Уеб услуга – административна услуга, предоставяна от дадена администрация 

по електронен път; 

2. КЕП – Квалифициран електронен подпис; 

3. Верификация – процес, при който се удостоверява и потвърждава  

самоличността на даден потребител с цел третирането му от системата като 

доверен източник; 

4. Верифициран потребител – доверен потребител, който има възможност 

да подава заявления за предварително избрани от администрацията уеб услуги, 

без използване на КЕП; 

5. Код за верификация – този код може да се използва в следните случаи: 

a. да бъде предоставен от администрацията на потребител с вече проверена 

самоличност;  

b. или обратното, този код да се използва от лицето в процеса за 

верификация; 

6. Чакаща верификация – предварително оформен профил на лице, свързан 

с даден код за верификация, така че при регистрация потребителят получава 

статус на верифициран; 
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Верифицирани потребители 

За всяка отделна администрация, в системата АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ се поддържа 

така нареченият списък с верифицирани потребители. Всеки потребител, който се 

намира в списъка от верифицирани потребители на дадена организация, има възможност да 

подава заявления за предварително определени от администрацията уеб услуги, без да е 

необходимо да подписва подадените документи с КЕП.  

Получаването на статут на верифициран потребител е възможно по два основни метода:  

1. Добавянето на вече регистриран потребител в списъка с верифицирани 

потребители след проверка на личните му документи от служител в 

администрацията и след предоставяне на код за верификация от потребителския 

му профил; 

2. След проверка на личните данни на гражданина от служител в администрацията 

се създава т.н. чакаща верификация със служебно генериран код за верификация. 

Кодът за верификация се предоставя на гражданина с цел той  сам да се 

регистрира в системата и да получи статут на верифициран потребител. 

Верифициране на потребителя профил 

За да може един потребител да верифицира своя профил е необходимо да се 

идентифицира успешно пред системата АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ и да отвори своя профил с 

помощта на меню Профил. 

 

След като се намира в профила си, потребителят ще получи информация относно 

статуса му. В този случай това ще да бъде Потребител без потвърдена идентификация.  
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За да верифицира своя профил, потребителят е необходимо да натисне бутона 

Верифициране на профила, което ще го пренасочи към страница с отделните технологии 

за тази цел. 

 

Тук потребителят е необходимо да изпълни стъпките от инструкцията, която се 

визуализира на екрана и да направи своя избор за метод на верифициране. 
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Верификация чрез издаване на код и посещение на място в 

администрацията 

Ако потребителят се е регистрирал без преди това да е посещавал администрацията и 

няма издаден код за чакаща верификация, той трябва да избере възможността за Верификация 

чрез издаване на код и посещение на място в администрацията. След натискане на бутона 

submit, потребителят ще бъде пренасочен към страница с потвърждение и ще получи своя 

код за верификация. 

 

След като потребителят е получил този код, той може да го използва за да докаже 

собствеността на профила и след като администрацията удостовери неговата самоличност и 

притежанието на профила, той ще може да бъде добавен в списъка с верифицирани 

потребители. 

ВАЖНО!! Тъй като кодът ще се покаже САМО ЕДИН ПЪТ и след затваряне на тази  

страница, той няма да може да бъде видян отново, затова е необходимо да бъде записан от 

потребителя. 
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Верификация с предварително издаден уникален код при 

предварително посещение на администрацията  

Ако потребителят е посетил вече администрацията и от там му е предоставен код за 

чакаща верификация след потвърждение на неговата идентичност, той трябва да избере  

опцията Верификация с предварително издаден уникален код при предварително 

посещение на администрацията. Потребителят ще е необходимо да въведе предоставения 

му код и да потвърди верификацията. 

 

Ако данните в неговия профил съвпадат с тези, въведени от администрацията, той ще 

бъде добавен в списъка с верифицирани потребители. 
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