
Приложение 1.2 към чл. 15, ал. 1
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 
„ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 за присъединяване на доставчик на електронни административни услуги към  

Средата за електронни плащания 

От
(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

в качеството ми на
 (длъжност и наименование на административния орган) 

Заявявам искането си
(посочва се наименованието на доставчика на ЕАУ)

ЕИК/БУЛСТАТ да бъде присъединен към Среда за електронни плащания.

Заявявам(е), че: 
(посочва се наименованието на доставчика на ЕАУ)

е осигурил технологична възможност за присъединяване към Средата за електронни плащания;●

се задължава да изпраща към Средата информация за задълженията на лицата, заявили електронни 
административни услуги чрез●

собствената му АИС,
предоставяния от ДАЕУ потребителски интерфейс за заявяване на плащания, част от информационната система 
за е-форми

● технологична възможност и може да получава автоматизирано по електронен път
информация за направените плащания по банковите сметки, посочени в настоящото заявление, включително и чрез 
платежни институции, лицензирани за предоставяне и извършване на платежни услуги по Закона за платежните 
услуги и платежните системи; 
● технологична възможност за предоставяне на услугата виртуален ПОС терминал

за извършване на плащания на електронни административни услуги с кредитни и дебитни карти. При осигурена  

технологична възможност, номерът на VPОS е: 
● в договорни отношения

в срок до със следния/те доставчик/ци на платежни услуги: 

(посочва се наименование и ЕИК на доставчик на платежни услуги  - банка, платежна институция или др.)

Банковата/ите сметка/и, по коя(и)то ще получавам плащания за предоставяните от мен електронни 
административни услуги, са:●

IBAN: при Банка

IBAN: при Банка

Информация във връзка с реда за присъединяване:●

Лице за контакт (чл.15, ал.4):

Телефон за контакт:

E-mail 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):



Приложение 1.2 към чл. 15, ал. 1
Време и дата за успешно приключили тестове:

Source IP Destination IP Destination IP Protocol/Port

двупосочно TCP/всички портове

Декларирам (е), че
(посочва се наименованието на доставчика на ЕАУ)

ще спазва изискванията на Общите условия относно присъединяване на доставчици на електронни административни 
услуги и доставчици на платежни услуги  към Средата за електронно плащане.

Подпис

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
Дата на създаване 11.11.2019 г.Версия 1

Дата:


Приложение 1.2 към чл. 15, ал. 1
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“
ЗАЯВЛЕНИЕ
 за присъединяване на доставчик на електронни административни услуги към 
Средата за електронни плащания 
(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 
 (длъжност и наименование на административния орган) 
(посочва се наименованието на доставчика на ЕАУ)
да бъде присъединен към Среда за електронни плащания.
(посочва се наименованието на доставчика на ЕАУ)
информация за направените плащания по банковите сметки, посочени в настоящото заявление, включително и чрез платежни институции, лицензирани за предоставяне и извършване на платежни услуги по Закона за платежните услуги и платежните системи; 
за извършване на плащания на електронни административни услуги с кредитни и дебитни карти. При осигурена  
със следния/те доставчик/ци на платежни услуги: 
(посочва се наименование и ЕИК на доставчик на платежни услуги  - банка, платежна институция или др.)
Лице за контакт (чл.15, ал.4):
Телефон за контакт:
E-mail 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 доставчика на ЕАУ)
ще спазва изискванията на Общите условия относно присъединяване на доставчици на електронни административни услуги и доставчици на платежни услуги  към Средата за електронно плащане.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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