
 

 

ONLINE ПОРТАЛ – E-REGISTER 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
1. Изисквания за използване на системата 

Използването на системата налага някои изисквания, които дружествата трябва да 
изпълнят: 

 
1.1. Регистрация на съответното дружество в базата от данни на портала. 
1.2. Регистрация на определени служители от дружеството, които са упълномощени 

да подават периодична информация към Комисията за финансов надзор.  
1.3. Притежание на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис за 

регистрираните упълномощени служители: 
- Удостоверението трябва да е издадено от един от лицензираните от 

Комисията за регулиране на съобщенията издатели в България; 
- Удостоверението трябва да бъде издадено на конкретния служител, но като 

служител на дружеството с фигуриращ ЕИК на дружеството; 
- Удостоверението трябва да бъде инсталирано на работните станции на 

конкретните служители; 
1.4. Инсталиран браузър Windows “Internet Explorer” или “Edge”. Системата e-Register 

работи само с „Internet Explorer“ или “Edge“ в режим на „Internet Explorer”; 
1.5. Ако използваната версия на Internet Explorer е 11-та е необходимо да се включи 

compatability view опцията от Tools\compatability view settings. 
1.6. Необходимо е да има инсталиран “Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 SDK“. Пакет за 

инсталация може да бъде изтеглен от https://www.fsc.bg/?page_id=1380 
1.7. Необходимо е да бъдат разрешени Active-X контролите на CAPICOM. 
1.8. След тези настройки, ако има запазена попълнена форма като чернова, не трябва 

да бъде използвана. Необходимо е формата да бъде попълнена отново. 
1.9. В последните издания на Windows, CAPICOM не се регистрира успешно, затова 

трябва да се стартира като администратор CommandPrompt (CMD) и да се 
изпълни следната команда: 
regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 SDK\Lib\X86\capicom.dll" 
Важно е да се спази пътя, който е указан в инсталацията на SDK (по подразбиране 
е този в горната команда). 

https://www.fsc.bg/?page_id=1380


 

 
 

 
 
Изпълнението на горната команда трябва да завърши успешно: 

 
 

2. Настройки за сигурност в “Control panel” на Windows: 
2.1. В “Control panel” > „Internet options” > „Security” > “Trusted Sites” 

2.1.1. Щракнете на бутон „Sites”. В полето „Add this site to the zone” напишете 
„*.fsc.bg“. Щракнете на бутон „Add”, адресът ще се премести в долното 
поле „Websites”. Затворете прозореца: 



 

 
 

 
 
2.2. В “Control panel” > „Internet options” > „Security” > “Trusted Sites”: 



 

2.2.1. Щракнете на бутон „Custom level”: 
 

 
 

2.2.2. Направете настройките както са в следващите прозорци: 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

2.2.3. В  “Control panel”>„Internet Options“>“Advanced“ трябва да бъдат включени 
“Use TLS 1.0”, “Use TLS 1.1” и “Use TLS 1.2”: 



 

 
 
 

3. Настройки на “Microsoft Edge”. Необходимо е страницата да бъде заредена в режим 
на съвместимост с “Internet Explorer”  
3.1. Заредете адреса на Регистъра http://e-register.fsc.bg/ 
3.2. Щракнете на иконата за „Reload tab in Internet Explorer mode” 

 

http://e-register.fsc.bg/


 

 
 

3.3. Ще се отвори прозорец „This page is open in Internet Explorer mode“. Активирайте 
опциитe “Open this page in compatibility view” и “Open this page in Internet Explorer 
mode next time”. Щракнете на бутон “Done“: 

 

 


