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1. Използвани дефиниции 

Предоставяните услуги, техният обхват и съдържание са съгласно публикуваните „Общи 
условия за ползване на системата eFaktura.bg”. Освен тях, за целите на Тарифата, се 
въвеждат и следните определения: 

1.1. „Входяща” фактура/сметка/пратка с електронни документи – фактура/сметка/пратка с 
електронни документи, която е подадена от Издателя и приета от системата eFaktura.bg. 

1.2. „Изходяща” фактура/сметка/пратка с електронни документи – фактура/сметка/пратка 
с електронни документи, подадена от Издателя и приета от системата eFaktura.bg, за която 
Получателят е потвърдил получаване. 

1.3. Услуга „диспут” (оспорване) – размяна на съобщения между Получателя и Издателя 
по повод на издадена фактура/сметка или изпратена пратка с електронни документи от 
Издателя и приета от системата eFaktura.bg, но оспорена по някаква причина от Получателя. 

1.4. Услуга „Получаване на плащане по електронни фактури” – услугата осигурява 
възможност получателите на електронни фактури да извършват по автоматизиран път 
преводи в полза на Издателя, като последния получава информация за извършеното 
плащане. Плащането се извършва чрез електронен канал на банка участник в системата 
или чрез дебитна/кредитна карта. 

2. Еднократни такси 

Шифър Услуги  Цена  
(лв. без ДДС)  

EF.02.01.040 Проектиране и разработване дизайн на е -faktura  По договаряне  

EF.02.01.030 Проектиране и разработване на средства за 
конвертиране и подписване с електронен подпис  

По договаряне  

 

Услугите, за които се заплащат еднократни такси, се фактурират на база писмено заявление за 
извършване на услугата.  

 

3. Месечна абонаментна такса 

Шифър Услуги  Цени по групи (лв. без ДДС, за брой)  

І-ва 
гр.  

0 бр.  

ІІ-ра гр.  
1-49 

ІІІ-та гр.  
50-199 

ІV-та гр.  
200 - 999 

V-та гр.  
над 1000  

EF.01.01.010 

Абонаментна 
такса за участие в 
системата 
eFaktura.bg 

5.00 20.00 10.00 20.00 
По 

договаряне  

 

 Месечна абонаментна такса – определя се на база на броя на "входящите" е-
фактури/сметки/пратки с електронни документи/електронна фактура XML/EDI за 
отчетен месец за Издател/Получател.  

 За месеца на включване в системата на Издател/Получател, не се дължи месечна 
абонаментна такса. 
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 Месечните потребителски такси се заплащат на база на издадена фактура за 
ползваните през отчетен месец услуги и включват стойността на фактически 
ползваните услуги плюс месечната абонаментна такса за същия месец.  

 

Цените се определят в зависимост от месечния обем е-фактури/сметки/пратки с електронни 
документи/електронни фактури XML/EDI, като Издателят/Получателят, с който БОРИКА АД се е 
договорил за заплащане на услугите, автоматично се класира по броя на издадени („входящи” за 
системата) е-фактури/сметки/пратки с електронни документи за отчетен месец в една от 
обособените 5 ценови групи, както следва: 

 І-ва група  – от 0 бр. е-фактури/сметки /пратки с електронни документи; 

 ІІ-ра група  – от 1 до 49 бр. е-фактури/сметки/пратки с електронни документи; 

 ІІІ-та група – от 50 до 199 бр. е-фактури/сметки/пратки с електронни документи; 

 ІV-та група – от 200 до 999 бр. е-фактури/сметки/пратки с електронни документи; 

 V-та група – над 1000 бр. е-фактури/сметки/пратки с електронни документи. 
 
 
 
 
  

4. Месечна абонаментна такса за обмен на документи с търговски 
вериги 

Шифър 
Услуги  

Мярка 
Цена  

(лв. без 
ДДС)  

EF.04.01.020 
Абонаментна такса за осъществяване на 
електронен обмен на документи (EDI) с 
търговски вериги  

1 брой 20.00 

 

5. Месечна такса на база на фактически ползвани услуги 

5.1. Услуги по представяне на е-фактури/сметки/пратки с електронни документи: 

Тарифирането на дължимите суми става на база на месечния брой фактури и пратки електронни 
документи на всеки отделен издател. 

 

Шифър Услуги Цени по групи (лв., без ДДС)  

  I-ва иII-ра 
гр. 

0-49 бр.  

III-ра гр. 
50-199 бр.  

IV-та гр. 
200 – 999 

бр. 

V-та гр.  
над 1000бр.  

EF.01.02.010 
Цена на 1бр. «входяща» е-
фактура/сметка 

0.00 0.17 0.15 
По 

договаряне 

EF.01.02.020 
Цена на 1бр. «изходяща» е-
фактура/сметка 

0.00 0.08 0.07 
По 

договаряне 

EF.01.03.010 

Цена на 1бр. «входяща» 
пратка с електронни 
документи с общ размер до 1 
MB 

0.00 0.17 0.15 
По 

договаряне 

EF.01.03.020 
Цена на 1бр. «изходяща» 
пратка с електронни 

0.00 0.08 0.07 
По 

договаряне 
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документи с общ размер до 1 
MB 

EF.04.01.010 
Електронна фактура XML/EDI 

0.25 0.25 0.22 
По 

договаряне 

EF.01.04.010 

Цена за пренасяне на 
допълнителен започнат MB 
към пратка с електронни 
документи и прикачени 
файлове 

0.15 за всеки следващ MB   

 
 

5.2. Услуги, свързани с представяне на е-фактури/сметки/пратки с електронни документи: 

Услуги Цени по групи (лв., без ДДС)  

 I-ва и II-ра 
гр. 

0-49 бр.  

III-ра гр. 
50-199 бр.  

IV-та гр. 
200 – 999 

бр. 

V-та гр.  
над 1000бр.  

Получаване на плащане, инициирано 
чрез карта 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Получаване на плащане чрез банков 
превод 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Повторно известяване за издаден към 
получателя документ  

0.00 0.00 0.00 0.00 

Прикачени файлове към фактура - до 
1МВ 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Обратна разписка за получена 
електронна фактура или пратка с 
електронни документи 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Отчети  за обем и състояние на издадени 
фактури/сметки  или  пратки с електронни 
документи  

0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Измерване потреблението на услугите, за които се заплащат месечно такси, се извършва за 
отчетен месец на база автоматизирано отброени услуги, инициирани от Издателя или Получателя, 
както следва: 

 

Отброяване потреблението на услуга “входяща” е-фактура/сметка/пратка с електронни 
документи и на услуга “изходяща” е-фактура/сметка/пратка с електронни документи:  

“Входяща” е-фактура/сметка/пратка с електронни документи се отброява в месеца, в който е 
постъпила в системата.  

“Изходяща” е-фактура/сметка/пратка с електронни документи се отброява в месеца, в който 
Получателят е потвърдил получаването.  

По този начин цените за «входящи» и за «изходящи» е-фактури/сметки/пратки с електронни 
документи за Издател/Получател през отчетен месец могат да бъдат от различни ценови групи. 

Пример: Издател е подал в системата eFaktura.bg през месец април общо 300 бр. "входящи" е-
фактури/сметки/пратки с електронни документи/електронни фактури XML/EDI, от които 
Получателите са потвърдили получаването на 150 бр. "изходящи" е-фактури/сметки/пратки с 
електронни документи. През следващия месец май Издателят е подал 450 бр. "входящи" е-
фактури/сметки/пратки с електронни документи, като получателите са потвърдили 150 бр. 
"изходящи" фактури/сметки/пратки с електронни документи от предходния месец (април) и 350 бр. 
"«изходящи" фактури/сметки/пратки с електронни документи от месец май. При фактуриране на 
услугите ще се приложат автоматично цени от съответните групи по месеци, както следва: 
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 за месец април – цени за "входящи" е-фактури/сметки (300 бр.) по ІV-та група и за 
"изходящи" (150 бр.)  по ІII-та група; 

 за месец май - цени за "входящи" е-фактури/сметки (450 бр.) по ІV-ра група и за 
"изходящи" (350+150 = 500 бр.)  по ІV-та група. 

 

Автоматизирано отброяваните услуги се заплащат ежемесечно на база на фактическото 
потребление.  

 
 

6. Допълнителни услуги 
 

Допълнителните услуги от системата eFaktura.bg се осигуряват на основание договор и/или „Общи 
условия за ползване на системата eFaktura.bg“, и писмена заявка за конкретна услуга. 

 

Шифър 
Услуги  

Мярка 
Цена  

(лв. без 
ДДС)  

EF.01.05.010 Е-Архив  0.5 GB 2.50 

 
Справки за фактури от е-Архив за минали 
периоди  

1 справка  
включена в 

цената по т.3  

 
Изтриване на информация за минала/и 
година/и по заявка  

 
включена в 

цената по т.3  

EF.01.04.010 
Приемане и пренасяне на допълнително 
започнат МВ от прикачени файлове към е-
фактура 

над 1 МВ  0.15 

EF.04.01.030 Поръчка 1 бр.  0.20 

EF.04.01.040 Авизо за доставка 1 бр.  0.20 

EF.04.01.050 Потвърждение на доставката  1 бр.  0.20 

 
 

7.  Предплатени пакети за входящи Е-фактури – предоставят се без 
сключен договор 
 

Услугата се предоставя без предварително сключен с клиента договор. 

 

Шифър 
Услуги  

Мярка 
Цена  

(лв. без 
ДДС)  

EF.03.01.010 Икономичен PrePay пакет  1 бр.  16.50 

EF.03.01.020 Практичен PrePay пакет 1 бр.  49.50 

 


