
Процес за вход в Портала за заявяване на 

лицензи на Microsoft  

 
Този документ описва какви са стъпките по процеса за вход в портала за заявяване 

на лицензи към МОН. 

 

1. За вход в портала за заявка на лицензи трябва да имате инсталирано 

мобилното приложението на Evrotrust на своя смарт телефон. Подробно 

Ръководство за стъпките по инсталация може да намерите на началната 

страницата на портала в бутон „Как да се регистрирам“.  

 

Важно:  Телефонният номер, който е асоцииран към Evrotrust приложението, 

трябва да е същият, който потребителят е предоставил за контакт в МОН. 

 

2. След наличие на регистрация на мобилното приложението на Evrotrust на 

телефона на потребителя, може да започне процес по вход в портала на URL 

адрес: https://licenses.mon.bg/ 

 

2.1. Потребителят клика върху бутона „Вход в портала“. 

 

 
 

2.2. Потребителят въвежда потребителско име и парола изпратени от 

МОН.  

https://licenses.mon.bg/


 

 
 

2.2.1. При първоначално въвеждане на потребителско име и парола, 

системата ще поиска от потребителя да въведе нова парола, с която 

в последствие той ще продължи да се логва в портала. 

 
 

3. При успешно въведени потребителско име и парола потребителят бива 

насочен към страницата за двуфакторна автентикация чрез Evrotrust. 

 

3.1. Ако потребителя няма регистрация в мобилното приложението на 

Evrotrust, системата ще покаже съобщение, с което потребителя ще 

бъде подканен да направи своята регистрация в Evrotrust 



 
 

3.2. При наличие на регистрация в мобилното приложението на  Evrotrust 

потребителят ще бъде подканен от системата да потвърди вход в 

портала от телефона си. 

 
 

3.2.1.  Потребителят ще получи нотификация на телефона си от 

приложението на Evrotrust, което следва да отвори. 

 



 

 

3.2.2. Потребителят влиза в мобилното приложеното на Evrotrust, чрез 

въвеждане на код за достъп, въведен при регистрацията в 

мобилното приложеното на Evrotrust. 

 
 

3.2.3. Потребителят потвърждава вход с бутона „✔“ и отново въвежда 

кода за достъп в Evrotrust, въведен при регистрацията си в  

мобилното приложеното на Evrotrust. 



 
 

 

3.2.4. При успешно потвърждаване на вход в портала на МОН от 

мобилното приложението на Evrotrust, системата ще пренасочи 

потребителят към портала за заявяване на лицензи към  МОН.  

 

 
 

3.2.5. Процеса по вход в портала за заявяване на лицензи към МОН е 

завършен успешно.   

 

3.2 Потребителят има на разположение 5 минути за да направи стъпките 

от 3.2.1 до 3.2.5. След изтичането им потребителя ще трябва да започне 

от началото процеса по вход в портала за заявяване на лицензи към 

МОН. 

 



 
 

4. При натискане на бутона „Вход в портала“ от 3.2.5 потребителят се насочва 

към началната страница на портала, от където може да заяви, необходимите 

лицензи чрез натискане на бутона „Поръчка на лицензи“ или от меню 

„Каталог с лицензи“. 

 

 

 


