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До:  

Организации с нестопанска цел,  

с дарителски кампании за набиране на средства в подкрепа на каузи 

 

Относно: Онлайн механизми за даряване  

Стъпки за регистриране в ePay.bg системата Бутон за дарения – ползва се за 
еднократно дарение: 

a) Изисква се регистрация в www.epay.bg; 

b) От меню „Услуги” се избира подменюто "Генериране на бутон за плащания";  

c) Скриптът на този бутон се поставя в сорс кода на сайта на организацията; 

d) Чрез бутона за дарение дарителите могат да направят еднократно дарение 
за избрана кауза или организация чрез плащане с банкова карта; 

e) Бутонът за дарение може да се постави на повече от една кампания в сайта 
на организацията – в случай, че има повече от един бутон за дарение, Ипей 
предоставя „техническа връзка”, чрез която обединява плащанията от 
различните бутони, но дава детайлна информация за всяко отделно дарение 
и за коя кампания/кауза са преведени;  

f) Услугата е безплатна за бенефициента (организацията) и дарителите. 

1. Абонамент за месечни дарения: 

a) Изисква се регистрация в www.epay.bg 

b) Необходима е допълнителна техническа връзка, която се изгражда на базата на 
файлов обмен между организацията и Оператора - Ипей, както и осигуряване на 
лице от страна на организацията, което ще се занимава с обмяната на 
информацията; 

c) Всеки дарител, избрал да дарява регулярно, трябва да има  идентификационен 
номер, който да регистрира в Ипей,  -  по този начин дарителят  ще бъде включен 
в базата данни с редовни дарители и всеки месец ще получава заявка за дарение 
по абонамент; 

d) От страна на организацията има ангажимент (напр. счетоводител или друго лице) 
един път месечно да зарежда на файл в онлайн система на Ипей. Файлът трябва 
да съдържа всички заявили желание за редовно (периодично) дарителство. 

e) Данни за даренията, организацията получава както в своя профил в системата, 
така и с в  отчет, който от Ипей изпраща всеки ден. Така може да се прави 
справка за абонаментните дарения през текущия месец.  

f) Услугата за абонаментно дарителство има преференциална минимална такса за 
обслужване – 0.20 лв. на транзакция, която се удържа за сметка на организацията 
(стандартната такса е 1.2% на транзакция) 

2. Първоначална регистрация на клиенти в www.epay.bg – юридически лица: 

http://www.epay.bg/
http://www.epay.bg/
http://www.epay.bg/
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a) Организацията се регистрара в  www.epay.bg от меню Нова регистрация. Изисква 
се валиден e-mail, избор на потребителско име и парола.  

b) По e-mail организацията получава връзка към регистрационната форма, 
необходима за финализиране на регистрацията, в която задължително попълва 
Юридическото име, под което тя съществува в търговските регистри, ЕИК 
(БУЛСТАТ), материално отговорно лице, адрес и избрано от него потребителско 
име. 

c) За юридическите лице с нестопанска цел се изисква съдебно решение и актуално 
състояние, не се изискват годишни отчети или други документи 

 

4. Подписване на договор между организацията и Оператора Ипей :  

 При желание от страна на организацията за абонаментни дарения е задължително 
сключване на договор с Ипей АД. Договорът се сключва лично, на място в офиса на 
Ипей АД или чрез изпращане по куриер на нотариално заверен договор. 
Организацията задължително става търговец в системата. За тази цел е необходимо 
от създадения профил, меню Услуги да се попълни – Заявка за регистрация като 
търговец. 

 При нужда от допълнителна информация или въпроси, относно процедурата за 
редовни (абонаментни) дарения, може да са свържете с Ипей АД на посочените 
координати: merchant@epay.bg телефон: 02/9210850. Посочете, че първоначалната 
информация сте я получили от Български Дарителски Форум. 

http://www.epay.bg/
mailto:merchant@epay.bg

