
Приложение 1.1 към чл. 18, ал. 1
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 
„ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 за присъединяване на доставчик на платежни услуги чрез използване на Виртуален ПОС 
терминал към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната 

администрация  (Единната входна точка)
От

(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

в качеството ми на

и от
(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

в качеството ми на

Заявявам (е) искането
(посочва се наименованието на доставчика на платежни услуги)

с ЕИК/БУЛСТАТ да бъде присъединен към Единната входна точка.
Заявявам (е) , че

(посочва се наименованието на доставчика на платежни услуги)

моля изберете - технологична възможност за присъединяване към Единната входна точка и ще изпраща

към Единната входна точка извлечения от плащанията на задължения на ползвателите, постъпили по банковата 
сметка на обслужвания от нас административен орган;

моля изберете - технологична възможност да извлича от Единната входна точка регистрирани заявки за

плащане на свой клиент по негово изрично изразено желание и да предоставя възможност за плащането им;

моля изберете - технологична възможност за предоставяне на услугата ВПОС терминал за извършване

на плащания на задължения с платежни и предплатени карти.

Информация във връзка с реда за присъединяване: 

Лице за контакт (чл.18, ал.4):

Телефон за контакт:

E-mail за контакт:

Име и номер на ВПОС терминал, 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

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

ще спазва изискванията на Общите условия относно присъединяване на доставчици на електронни административни 
услуги и доставчици на платежни услуги  към Средата за 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 Държавна агенция „Електронно управление“. плащане.

Дата: Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 14.02.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по 

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


Приложение 1.1 към чл. 18, ал. 1
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“
ЗАЯВЛЕНИЕ  за присъединяване на доставчик на платежни услуги чрез използване на Виртуален ПОС терминал към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация  (Единната входна точка)
(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 
(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 
(посочва се наименованието на доставчика на платежни услуги)
да бъде присъединен към Единната входна точка.
(посочва се наименованието на доставчика на платежни услуги)
технологична възможност за присъединяване към Единната входна точка и ще изпраща
към Единната входна точка извлечения от плащанията на задължения на ползвателите, постъпили по банковата сметка на обслужвания от нас административен орган;
технологична възможност да извлича от Единната входна точка регистрирани заявки за
плащане на свой клиент по негово изрично изразено желание и да предоставя възможност за плащането им;
технологична възможност за предоставяне на услугата ВПОС терминал за извършване
на плащания на задължения с платежни и предплатени карти.
Информация във връзка с реда за присъединяване: 
Лице за контакт (чл.18, ал.4):
Телефон за контакт:
E-mail за контакт:
Име и номер на ВПОС терминал, 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 платежни услуги)
ще спазва изискванията на Общите условия относно присъединяване на доставчици на електронни административни услуги и доставчици на платежни услуги  към Средата за 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 Държавна агенция „Електронно управление“. плащане.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)
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