ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ЗАЯВЛЕНИЕ
за присъединяване към услуга Справка за дължими данъци и други публичноправни
задължения с възможност за плащане по електронен път
От
(собствено, бащино и фамилно име на лицето)

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

Заявявам искането
(посочва се наименованието на доставчика на електронни административни услуги)

с ЕИК/БУЛСТАТ

с код на бюджетната организация
да бъде присъединен към услуга Справката за дължими данъци и други публичноправни задължения с възможност
за плащане по електронен път
Заявявам, че:
(посочва се наименование на административния орган)

Ще предоставям данни за целите на услугата чрез информационна система
(наименование на информационна система)

Ще предоставя данни за целите на услугата чрез ръчно въвеждане в Единната входна точка за електронни
плащания в централната и местната администрация и използване на функционалността „Централен ВПОС
терминал“, предоставяна от Държавна агенция „Електронно управление за нуждите на услугата Справка за
дължими данъци и други публичноправни задължения с възможност за плащане по електронен път

Декларирам, че ще бъде осигурена технологична възможност за извършване на плащания на задължения,
посочени в чл. 6, ал. 3 от Общите условия с платежни и предплатени карти чрез функционалността „Централен
Виртуален ПОС терминал“, предоставяна от ДАЕУ, и да получавам съответно автоматизирано по електронен път
информация към собствената информационна система или чрез ръчна справка за статуса на направените
плащания по банковата сметка, посочени в настоящото заявление.
Банковата сметка по която ще получавам плащания по задължения на ползвателите (данъчно задължените лица,
живущи по настоящ адрес) е
IBAN:

,при Банка

Информация във връзка с реда за присъединяване:
Лице за контакт (чл. 22, ал.3 от Общи условияза 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 Държавна агенция

):

„Електронно управление“

Телефон за контакт:
E-mail за контакт:
Длъжност:
Отдел:
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Име на информационна система, обработваща данни за
ползвателите (данъчно задължените лица, живущи по
настоящ адрес)
URl на точката за достъп до информационна система
URI на предоставяната чрез информационната система
web услуга за достъп до задължения
URI на web услугата, чрез която информационната система
предоставя информация за задължения
IP на web услугата, чрез която информационната система
предоставя информация за задължения
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

Интеграционен слой

двупосочно

TCP/всички портове

Декларирам (е), че
(посочва се наименованието на доставчика на електронни административни услуги)

ще спазва изискванията на Общите условия относно присъединяване на доставчици на електронни административни
услуги и доставчици на платежни услуги към Средата за електронно плащане и при всяка промяна на
обстоятелствата, свързани с отговорното лице ще информира незабавно Държавна агенция „Електронно
управление“.
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действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се
автоматично при избор на дата)
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