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Практическо ръководство за конфигуриране на Mozilla Firefox за работа с удостоверения 

за електронен подпис/цифрови сертификати/ от StampIT 

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ – версия 3.0.0 

Това ръководство е предназначено за потребители, притежаващи следния тип смарт 

карти: 

� Charismathics - управляват се от софтуера Charismathics. Всички карти от този тип имат 

индексен номер, подобен на CHxxxx-ххххххххх. 

� Setec - управляват се от софтуера SetWeb. Картите от този тип имат индексен номер 

XXXXXXXXXs; 

Заб: Валидно за работа с версии на Mozilla Firefox и Windows базирани операционни 

системи. В момента на изготвяне на ръководството, настоящата версия на браузера е 

Mozilla Firefox 40.0.2 

 

Съдържание: 

1. Инсталиране на модул за управление на смарт карта -  защитено устройство 

/security device/ 

2. Инсталиране на базови и оперативни сертификати 

 

1. Инсталиране на модул за управление на смарт карта 

1.1 Инсталиране на модул за управление на смарт картата/защитено устройство/ 

� Стартирайте Mozilla Firefox и изберете последователно „Tools”, “Options” /фиг. 1.1.1/. 

 

 
фиг. 1.1.1 



2 

 

От появилия се прозорец изберете “Advanced” > “Certificates” и натиснете бутона 

<Security Devices> /фиг. 1.1.2/ 

 

фиг. 1.1.2 

� за да добавите ново защитено устройство, натиснете бутона <Load> фиг.1.1.3 и 

следвайте последователността, посочена по-долу 

 

фиг. 1.1.3 

� по желание можете да зададете име на защитеното устройство в полето <Module Name> 

и натиснете бутона <Browse… фиг. 1.1.4>  
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фиг. 1.1.4 

Забележка: Проверете какъв тип е Вашата смарт карта 

• Ако Вашата смарт карта се управлява от софтуера Charismathics /проверете дали 

индексния номер започва с CH /CHxxx-ххххххххх/, намерете и изберете файла 

<cmP11.dll>, който се намира в папка ..\WINDOWS\system32 - фиг. 1.1.5. 

 

фиг. 1.1.5 

• Ако работите със смарт карта Setec, намерете и изберете файл <settoki.dll>, който 

се намира по подразбиране в папка C:\Program Files\SetWeb (или където е 

инсталиран софтуера SetWeb) - фиг. 1.1.6 



4 

 

 

фиг. 1.1.6 

Ако работите с различни по тип смарт карти, последователно добавете 

съответните на тях устройства/библиотеки за управление/. 

• След като сте избрали съответната библиотека, натиснете бутона <OK> фиг.1.1.7 

 

фиг. 1.1.7 

• След коректна инсталация трябва да видите екран подобен на този от фиг. 1.1.8 
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фиг. 1.1.8 
 

• Натиснете бутона <ОК>, за да затворите прозореца.  
 
 

2. Инсталиране на публичните удостоверения/сертификати/ на StampIT 

Заредете официалния сайт на доставчика на удостоверителни услуги www.stampit.org,  

секция публичен регистър. Изберете базово удостоверение - StampIT Primary Root CA. 

Маркирайте всички отметки, така както е показано на фиг. 1.2.1  
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фиг. 1.2.1 

По аналогичен начин изпълнете процедурата и за оперативното удостоверение – StampIT 

Qualified CA.  

Проверка за правилно конфигуриран Mozilla Firefox можете да направите по следния 

начин: 

Рестартирайте Mozilla Firefox и последователно изберете 

Tools>Options>Advanced>Certificates и натиснете бутона <View Certificates…> фиг. 1.2.2 
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фиг. 1.2.2 

� Въведете ПИН кода на смарт картата, който я защитава от неоторизиран достъп /фиг. 

1.2.3/  

 

фиг. 1.2.3 

� Изберете <Your Certificates>, следва да се появи прозорец, подобен на този от фиг. 

1.2.4 
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фиг. 1.2.4 

!!!Забележка: Не използвайте бутона <Delete>. Това ще доведе до изтриване на вашата 

ключова двойка и сертификат от смарт картата. 

� Изберете <View> и следва да разгледате информацията за Вашия сертификат и дали 

той е потвърден. Ако виждате прозорец, подобен на този от фиг. 1.2.5, Вашият браузер 

Mozilla Firefox е конфигуриран и готов за работа! 
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фиг. 1.2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За повече информация: 

support@mail.stampit.org  


