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ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. ИНФОНОТАРИ определя цени и абонаментни такси за ползване на удостоверителните услуги 

по посредничество при електронни изявления посредством системата Prepiska Finance.  

2. Всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно 

действащата ценова листа на ИНФОНОТАРИ, достъпна на адрес 

https://prepiska.com/finance/site/?p=tax. 

3. ИНФОНОТАРИ може да променя цените на предоставяните услуги, като информацията за 

променените цени е достъпна на адрес https://prepiska.com/finance/site/?p=tax. 

4. Дължимите от потребителите цени са: 

• Месечна абонаментна такса – осигурява достъп до услугите, за които е сключен 

договор и включва разходите за поддръжка на публичната система Prepiska Finance 

и се предплаща от абоната ежемесечно, в размери съобразно ценовата листа на 

ИНФОНОТАРИ; Цената на всяка услуга, която се ползва в месеца, се приспада от 

месечния абонамент. Ако сумата за ползваните услуги надхвърли месечния абонамент, 

то допълните услуги се трарифират по цена според абонаментния план. 

• Месечна цена за ползваните услуги – представлява сума от стойността на всички 

услуги, ползвани от потребителя през дадения месец, в размери съобразно избрания 

от потребителя тарифен план и обем на изпратените съобщения. 

• Годишна цена за ползвани услуги – стойност за ползване на услуга за период от 

365 календарни дни. 

5. В цената на изходящите съобщения се включва заплащането на всички изпратени 

посредством Prepiska Finance съобщения в зависимост от техния брой и вида абонамент 

избран при сключване на договора и тарифния план. 

6. Месечната цена за ползваните услуги се дължи и се заплаща от абоната ежемесечно, след 

изтичане на календарния месец, независимо дали услуга е ползвана от Абоната лично или 

от лице, регистриран потребител към договора на Абоната. 

7. Месечна или годишна цена за ползване на допълнителни или други услуги – заплаща се от 

абоната, когато такава е предвидена за съответната услуга, по начин, уговорен в договора 

или посочен в условията за ползване на съответната услуга в интернет на адрес 

https://prepiska.com/finance/site/?p=tax. 

8. Заплащане на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава 

ежемесечно на името на абоната. При подписване на договора за услуга, ИНФОНОТАРИ 

уведомява абоната за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактурата. 

9. Плащане на посочената във фактурата сума се извършва не по-късно от 15 дни след датата 

на издаването й. При неспазване на срока абоната дължи неустойка за забава  в размер на 

законната лихва за всеки ден закъснение. 
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10. Неспазването на срока за плащане на фактурата дава право на ИНФОНОТАРИ да използва 

ако има внесена от потребителя гаранционна сума за покриване на част или на цялото 

задължение и да спре възможността на абоната да изпраща съобщения и или други услуги 

на ИНФОНОТАРИ, до заплащане на дължимите суми.  

11. При ползване на предплатени услуги, ползваните услуги се заплащат в момента на заявка за 

зареждане на персонална сметка на клиента за съответния вид предплатени услуги и брой 

на ползване. 

12. Предплатеният пакет важи една календарна година и е активен до изчерпване сумата в 

пакета. Могат да се заплащат допълнително предплатени услуги, като новата сума се 

добавя към остатъка по пакета и валидността на пакета се отчита от датата на последното 

плащане. 

13. Заплащането на ползваните услуги и заплащане на предплатени услуги може да се извърши 

по някой от следните начини: 

� по банков път – по банковата сметка, посочена в издадената от ИНФОНОТАРИ 

фактура за дължимите суми или в заявката за плащане; 

� на банкомат, посредством услугата B-PAY; 

� по интернет с дебитни, кредитни карти и Mикросметкa чрез ePay.bg; 

� с кредитна карта Visa или MasterCard посредством услугата PAYFLY на адрес: 

https://www.epay.bg/?page=payfly;  

� чрез SMS; 

� в брой в офис на офис на Изипей АД. 

14. Месечните сметки на Абоната могат да бъдат оспорени в 3 месечен срок след датата на 

издаване на фактурата, като оспорването не освобождава Абоната от задължението за 

плащане на дължимите суми. 

15. Възстановяване на дължими от ИНФОНОТАРИ суми по договор, се възстановяват при 

действащ договор чрез приспадане от бъдещите задължения, а при прекратен договор се 

възстановяват по посочена от Абоната банкова сметка. 

16. Абоната може да направи плащане на гаранционна сума, по свое желание или по искане на 

ИНФОНОТАРИ, като обезпечение за ползване на услугите. Внесената гаранционна сума не 

се използва за плащане на текущите сметки освен при забава на дължимо плащане. 

Възстановяване на гаранционната сума се извършва от ИНФОНОТАРИ по искане на Абоната, 

ако няма налични изискуеми вземания към Абоната. 

17. При прекратяване на договора за услуга, ИНФОНОТАРИ възстановява на Абоната 

гаранционната сума или остатъка от нея, в случай че той няма неизплатени задължения към 

ИНФОНОТАРИ, по банкова сметка на Абоната. 
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ЦЕНОВА ЛИСТА 

I. УСЛУГИ 

Ползваните услуги се заплащат на база тарифния план според избрания начин на плащане 

потребление за период или предплатен пакет. 

 

Електронно съобщение  създаден от Автора или генериран от Prepiska Finance 

файл (електронна фактура, проформа фактура, 

банково извлечение, договори, искане за плащане и 

т.н.) Подържат се произволни файлови формати - 

.pdf, .doc, .xls, .jpg и т.н. 

Изпращане на съобщение  изпращане на финансови документи през Prepiska 

Finance 

Получаване на съобщение  получаване на финансови документи през Prepiska 

Finance 

Генериране на съобщение  генериране на финансов документ (проформа 

фактура, фактура оригинал или извлечение и т.н.) от 

Prepiska Finance в .pdf формат по макет на клиента и 

с данни от структуриран файл (.txt, .xml, .cvs и др.) 

Обслужване на плащането  генериране и изпращане на нотификация за плащане 

на задължение от Prepiska Finance, автоматично 

отчитане на постъпилите средства и закриване на 

задължението в реално време, веднага след 

плащането. 

Billing  управление на задълженията за период, генериране 

на справка за всички потребени услуги за период, 

генериране и изпращане от Prepiska Finance на 

периодични заявки за общо плащане на всички 

потребени услуги за период. 

Нотификации генериране и изпращане от Prepiska Finance на 

известие до Адресатите и Авторите по e-mail за 

статуса на съобщение влязло в системата: изпратено, 

неполучено, получено, изтрито поради неполучаване. 

Нотификации се изпращат на 1, 7, 14 и 44 ден от 

влизане на съобщение в системата. 
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Известия за заявки за плащане генериране и изпращане от Prepiska Finance на 

известие до получателите на фактури със сумата на 

задължението и начините на плащане. Известията 

могат да бъдат по e-mail с пълна и подробна 

информация или чрез SMS за удобство при плащане в 

брой в касите на Изипей АД или на банкомат. 

Съхранение на съобщенията съхранение в Prepiska Finance на всяко входящо и 

изходящо съобщение за срок от 45 календарни дни. 

Архивиране на съобщения дългосрочно съхранение в Prepiska Finance на всяко 

входящо и изходящо съобщение за неограничен 

период, като се заплаща годишна такса за услугата. 
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II. ЦЕНИ 

Всички цени са без включен ДДС. 

II.1. ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ 

Всички услуги по получаване на съобщения чрез Prepiska Finance са безплатни. 

 

II.2. ЗАПЛАЩАНЕ НА БАЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОД (PostPaid) 

Месечен абонамент (30 календарни дни) 

УСЛУГА 
ТАРИФЕН ПЛАН 

100 

ТАРИФЕН ПЛАН 

50 

ТАРИФЕН ПЛАН 

20 

Месечна такса 100 лв. 50 лв. 20 лв. 

Изпращане на 

съобщение 
2 ст. 3 ст. 4 ст. 

Генериране на 

съобщение 
3 ст. 4 ст. 5 ст. 

Обслужване на 

плащането 
10 ст. 11 ст. 12 ст. 

Billing 5 ст. 6 ст. 7 ст. 

 

II.3. ЗАПЛАЩАНЕ НА БАЗА ПРЕДПЛАТЕН ПАКЕТ (PrePaid) 

Валидност на пакета е 1 календарна година и важи до изчерпване на сумата 

УСЛУГА  ПАКЕТ PrePaid 

ЦЕНА НА ПАКЕТА 20 лв. 

Месечна такса без такса 

Изпращане на съобщение 5 ст. 

Генериране на съобщение 6 ст. 

Обслужване на плащането 13 ст. 

Billing не се поддържа 



 

 

 

ЦЕНОВА ЛИСТА 
Prepiska Finance               

 

Стр. 7 от 7 
 

ИНФОНОТАРИ ЕАД                                                                                               p rep is ka .com©  

 
 

 

II.4. БЕЗПЛАТЕН ПАКЕТ (Free) 

Валидност на пакета е 30 календарни дни и се активира след безплатна регистрация в 

Prepiska Finance 

УСЛУГА  ПАКЕТ Free 

ЦЕНА НА ПАКЕТА безплатно 

Месечна такса без такса 

Изпращане на съобщение 5 броя 

Генериране на съобщение не се поддържа 

Обслужване на плащането не се поддържа 

Billing не се поддържа 

 

II.5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 

УСЛУГА ЦЕНА 

Нотификации по e-mail безплатно 

Известия за заявки за плащане 

По e-mail безплатно 

Чрез SMS /за всички оператори/ 8 ст. 

Съхранение на всички съобщения за период от 45 

календарни дни от датата на получаване/ 

изпращане 

безплатно 

Архивиране на съобщения за 1 календарна година 

Архивиране на изходящи съобщения 100 лв. 

Архивиране на входящи съобщения 100 лв. 

 


