
Приложение № 2.1 към чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и ал. 3

ДО 
МИНИСТЪРА 
НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за присъединяване/ промяна на обстоятелства/ на административен орган към Единната 

входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, чрез 
виртуален ПОС терминал на доставчик на платежни услуги и/или чрез използване на 

функционалността „Централен виртуален ПОС терминал“, предоставяна от Министерство 
на електронното управление (МЕУ) 

Заявление за присъединяване Заявление за промяна (*)

От
(посочва се наименованието на административния орган)

с ЕИК/БУЛСТАТ с код на бюджетната организация 
чрез

(три имена и длъжност на упълномощения да представлява административния орган)

Заявявам, че
(посочва се наименование на административния орган)

Е осигурил/а/о технологична възможност за 
присъединяване към Единната входна точка чрез 
собствената си административна информационна 
система

Не е осигурил/а/о технологична възможност за 
присъединяване към Единната входна точка и желае да 
използва приложен програмен интерфейс на Единната 
входна точка;

се задължава да изпраща към Единната входна точка информация за задълженията на лицата, заявили електронни 
административни услуги чрез собствената си административна информационна система, или чрез предоставяния от 
ДАЕУ потребителски интерфейс за заявяване на плащания, част от информационната система на Единната входна 
точка;

са възникнали / предстои да възникнат договорни отношения в срок до 

със следния/те доставчик/ци на платежни услуги:

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

моля изберете - технологична възможност за предоставяне на „виртуален ПОС терминал“ за извършване на
плащания на задължения с кредитни и дебитни карти и може да получава автоматизирано по електронен път 
информация за направените плащания по банковите сметки, посочени в настоящото заявление. 

Номерът на ВПОС терминала е:
(попълва се, в случай че е осигурена технологична възможност за предоставяне на виртуален ПОС терминал)

моля изберете - да бъде осигурена технологична възможност за извършване на плащания на задължения,
посочени в чл. 6, ал. 3 от цитираните в настоящото заявление Общи условия с платежни и предплатени карти чрез 
функционалността „Централен Виртуален ПОС терминал“, предоставяна от МЕУ, и да получава автоматизирано по 
електронен път информация за направените плащания по банковите сметки, посочени в настоящото заявление.

моля изберете - да бъде осигурена техническа възможност от МЕУ за присъединяване към информационната 
система на платежния оператор ePay за извършване на плащания на задължения по чл. 6, ал. 1 от цитираните в 
настоящото заявление Общи условия с платежни и предплатени карти;

Декларирам, че броят и стойността на трансакциите за една година назад, групирани по месеци, свързани със

заплащане на задължения от ползвателите, са:  - броя на стойност



Приложение № 2.1 към чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и ал. 3
Банковата/ите сметка/и, по коя(и)то административният орган ще получава плащания за предоставяните електронни 
административни услуги, са:

IBAN: , при Банка

IBAN: , при Банка

Информация във връзка с реда за присъединяване:

Лице за контакт (изискване на чл. 22, ал. 3 от цитираните в 
настоящото заявление Общи условия)

Телефон за контакт:

E-mail за контакт:

Длъжност:

Отдел:

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 Direction Protocol/Port
двупосочно TCP/всички портове

Декларирам, че
(посочва се наименованието на административния орган)

ще спазва изискванията на Общите условия за присъединяване на административни органи и на доставчици на 
платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация и 
използване на функционалността „Централен ВПОС терминал“, предоставяна от Министерство на електронното 
управление

Дата: Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 30.08.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по 

нейната обработка, заплащане и доставка  
(генерира се автоматично при избор на дата)

*Забележка – При заявяване промяна на обстоятелства, в заявлението се попълват/отбелязват само 
данните, които следва да бъдат изменени.


Приложение № 2.1 към чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и ал. 3
ДО
МИНИСТЪРАНА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за присъединяване/ промяна на обстоятелства/ на административен орган към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, чрез виртуален ПОС терминал на доставчик на платежни услуги и/или чрез използване на функционалността „Централен виртуален ПОС терминал“, предоставяна от Министерство на електронното управление (МЕУ) 
(посочва се наименованието на административния орган)
(три имена и длъжност на упълномощения да представлява административния орган)
(посочва се наименование на административния орган)
се задължава да изпраща към Единната входна точка информация за задълженията на лицата, заявили електронни административни услуги чрез собствената си административна информационна система, или чрез предоставяния от ДАЕУ потребителски интерфейс за заявяване на плащания, част от информационната система на Единната входна точка;
(посочва се наименование и ЕИК на доставчика на платежни услуги, банка, платежна институция или др.)
технологична възможност за предоставяне на „виртуален ПОС терминал“ за извършване на
плащания на задължения с кредитни и дебитни карти и може да получава автоматизирано по електронен път информация за направените плащания по банковите сметки, посочени в настоящото заявление. 
(попълва се, в случай че е осигурена технологична възможност за предоставяне на виртуален ПОС терминал)
да бъде осигурена технологична възможност за извършване на плащания на задължения,
посочени в чл. 6, ал. 3 от цитираните в настоящото заявление Общи условия с платежни и предплатени карти чрез функционалността „Централен Виртуален ПОС терминал“, предоставяна от МЕУ, и да получава автоматизирано по електронен път информация за направените плащания по банковите сметки, посочени в настоящото заявление.
да бъде осигурена техническа възможност от МЕУ за присъединяване към информационната 
система на платежния оператор ePay за извършване на плащания на задължения по чл. 6, ал. 1 от цитираните в настоящото заявление Общи условия с платежни и предплатени карти;
Декларирам, че броят и стойността на трансакциите за една година назад, групирани по месеци, свързани със
Банковата/ите сметка/и, по коя(и)то административният орган ще получава плащания за предоставяните електронни административни услуги, са:
Информация във връзка с реда за присъединяване:
Лице за контакт (изискване на чл. 22, ал. 3 от цитираните в настоящото заявление Общи условия)
Телефон за контакт:
E-mail за контакт:
Длъжност:
Отдел:
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
Direction
Protocol/Port
двупосочно
TCP/всички портове
(посочва се наименованието на административния орган)
ще спазва изискванията на Общите условия за присъединяване на административни органи и на доставчици на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация и използване на функционалността „Централен ВПОС терминал“, предоставяна от Министерство на електронното управление
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)
*Забележка – При заявяване промяна на обстоятелства, в заявлението се попълват/отбелязват само данните, които следва да бъдат изменени.
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