
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Приложение № 1.1 към чл. 13, ал. 1
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“
ЗАЯВЛЕНИЕ
за създаване на профил в Системата за сигурно електронно връчване
на лице по чл. 1 ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронното управление
(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 
(посочва се и наименование на административния орган/лицето, осъществяващо публични функции/организацията, предоставяща обществени услуги) 
(посочва се и наименование на административния орган/лицето, осъществяващо публични функции/организацията, предоставяща обществени услуги)  
да бъде присъединен към Системата за сигурно електронно връчване.
Лице по чл. 1 от ЗЕУ, в качеството на:
Определям лицето:
(име, фамилия, длъжност на служител) 
за администратор на профила в Системата за сигурно електронно връчване, в съответствие с чл. 16, ал. 1 от Общите условия. 
Заявявам, че ще използвам системата:
В случай, че се използва интеграция с АИС:
(посочва се наименованието на лицето по чл. 1, ал.1 и ал. 2 )
е изпълнил изискванията за Услугата за интеграция към системата за Електронно връчване, достъпна на адрес: 
https://edelivery.egov.bg/Services/EDeliveryIntegrationService.svc 
Лице за контакт: отговорно по присъединяването към Системата за сигурно електронно връчване (чл. 12, ал. 6 от Общите условия).
Телефон на лицето за контакт:
E-mail на лицето за контакт:
Име на информационната система или име на проекта, заради който се налага предоставянето на достъп
Времетраене на предоставения достъп за тестови цели в дни (от датата на предоставяне до датата на отнемане-включително):
Време и дата за успешно приключили тестове:
Source IP
Destination IP
Destination IP
Protocol/Port
двупосочно
TCP/всички портове
(посочва се наименованието на лицето по чл. 1, ал.1 и ал. 2 )
ще спазва изискванията на Общите условия за присъединяване към и използване на Системата за сигурно електронно връчване.  
Заявлението се изпраща на mail@e-gov.bg и edelivery@e-gov.bg
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