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„10 е-фактури“ за клиенти 
на B-Trust
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ПРЕДПЛАТЕНИ ПАКЕТИ

eFaktura.bg 0700 199 10 и *9910  sales@borica.bg

Повече информация за e-Faktura може да получите: 

В търговски офис на БОРИКА

КАК ДА СТАНЕТЕ КЛИЕНТ 
НА E-FAKTURA?

Посетете търговски офис 
на БОРИКА или се обадете
на 0700 199 10
    

След първоначалното активиране, 
е необходимо да завършите 

регистрацията си с притежавания 
от Вас електронен подпис B-Trust на 

Може веднага да започнете 
работа със системата, като 
въведете своето потребителско 
име и парола на www.efaktura.bg
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https://efaktura.bg/prepaid



За кого са подходящи предплатените пакети?
Пакетите с предплатени електронни фактури са подходящи за бизнес клиенти, които 
притежават професионален квалифициран електронен подпис B-Trust, издават до 10 фактури 
месечно и желаят да са освободени от месечни такси и интеграция с ERP система.
 
Ползването на предплатени пакети позволява:
     Контрол на разходите за издаване на електронни фактури
     Заплащане на реалното потребление
     Гъвкавост в избора 

Вид пакет

Брой е-фактури

Срок на валидност

Цена

Стандартни пакети

Икономичен Практичен

33 99
6 месеца 12 месеца

16.50 лв. без ДДС 49.50 лв. без ДДС

Издаване на електронни фактури спрямо избрания пакет
Подписване с електронен подпис 
Изпращане на защитен пакет от файлове с обем до 1МВ
Провеждане на онлайн спорове
Създаване на картотека с контрагенти, услуги, продукти и банкови сметки
Информация за статуса на фактурата - известена, получена, оспорвана
Търсене на документи по: тип (фактура, кредитно и дебитно известие),
име на получател, дата, срок на плащане, статус (неактивирана, получена,
известена, върната, анулирана, оспорвана)
Възможност за поставяне на различни флагове за маркиране на документи
Експортиране на отчети в Excel
Безплатен архив в рамките на 0.5 GB, с възможност за съхранение на архива 
локално при клиента. След изтичане на срока на пакета, информацията за издадените 
фактури продължава да е достъпна за период от 6 месеца
При желание на клиента е възможно поставяне на фирмено лого върху документите

Всеки пакет предлага:

Какво е E-faktura?
E-faktura е система за сигурен обмен на електронни фактури. 
Чрез нея регистрираните потребители имат възможност за издаване, 
изпращане, получаване и обработка на фактури по електронен път. 
Обменяните документи отговарят на изискванията на Закона за 
Електронния документ и Електронния подпис.  

Чрез E-faktura годишно се обработват над 8.5 млн. фактури.

Как E-faktura помага на бизнеса?

Мигновена доставка 
на документи онлайн

Удобен мониторинг 
на паричните потоци

Електронен архив 
на документите

Оптимизирани разходи за 
консумативи и куриери

Високо ниво на сигурност 
на информацията

ПРИНТИРАНЕ ИЗПРАЩАНЕ ДОСТАВКА СОРТИРАНЕ

Стартов пакет

Активирайте безплатно Стартов пакет „10 е-фактури" и се убедете в удобството 
да изпращате фактури и документи по електронен път!
След изчерпването на пакета, клиентът избира дали да прекрати или да продължи 
ползването на E-faktura, като активира подходящ за него Стандартен пакет.
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