
Регистрация на физическо лице с КЕП 

1. Свържете Вашия четец за карти и картата с КЕП (или друг носител на КЕП, с
който ще се регистрирате).

2. Отворете https://edelivery.egov.bg  Ще се зареди началният екран на уеб
интерфейса.

3. Изберете Регистрация.
4. Ще се отвори нов прозорец, в който имате възможност да изберете какъв вид

потребител да регистрирате - физическо лице или юридическо лице. В нашия
случай ще изберем Физическо лице.

5. При избор на физическо лице необходимо е да изберете Регистрация на
физическо лице – Квалифициран електронен подпис (фигура 1).

Фигура 1. Регистрация с Квалифициран електронен подпис
Попълнете полетата, които се изискват за попълване при регистрация с КЕП.

https://edelivery.egov.bg/


Вход в системата. Профил на физическо лице 

1. Избирате Вход и влизате в профила чрез КЕП или чрез ПИК на НОИ, след което 
се отваря началният екран на системата за е-Връчване (Фигура 2). 

 
Фигура 2. Начален екран на системата за е-връчване 

Изпрати съобщение (меню Изпрати съобщение на фиг. 2) – може да се изпрати 
документ, като се избере получател (бутон Добави в поле получател), попълва се 
заглавие и текст на съобщение, прикачва се файл, ако има такъв (Фигура 3). 



Фигура 3. Изпрати съобщение 

Получени съобщения (меню получени съобщения на фиг. 2) – може да се видят 
съобщения и документи, които са получени от лицето (Фигура 4) 



Фигура 4. Получени съобщения 

Изпратени съобщения – лицето може да види какви съобщения и документи е 
изпратило (Фигура 5). 

 

 



Фигура 5. Изпратени съобщения 

Администриране на профила. Позволява въвеждане на електронна поща и телефон, 
като останалите промени се правят само от администратора на системата (Фигура 6). 
От това меню може да получите достъп до статистика за достъп до профила (чрез 
подменю Статистика за достъп до профила). 



Фигура 6. Администриране на профила 

Настройки от меню настройки. Възможност за смяна на паролата за достъп, както и 
избор за нотификации (Фигура 7). 



 

Фигура 7. Настройки 


