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Електронни фактури към контрагенти на 
Община Пловдив 

Началната страница на електронната услуга ви запознава с условията за нейното 
ползване. 

 

Как получаваме е-фактурите си 

 

Необходимо е да се регистрирате за тази услуга , чрез този сайт.При успешно завършил 

процес на регистрация ще получите линк за активиране на вашия профил за да ползвате 

заявената услуга.Вече имате профил и можете да видите първата си е-фактура. При 

излизане на следваща фактура, клиентът получава известие на имейла си с линк. 

Съответно влиза чрез този сайт с потребителското си име и парола, посочени при 

регистрацията. Там той може да види новата си фактура и да разгледа предходните, 
както и да ги изтегли във версия за печат или съхранение. 

Формата за регистрация има вида показан по-долу. Необходимо е да разполагате с поне  

една ваша хартиена фактура. В дъното на хартиената фактура намерете данните за 

вашия персонален код и ПИН. Въведете ги в съответните полета на формата за 

регистрация. 

1.Въведете ваш реален имейл адрес.Ако не разполагате с такъв  е необходимо да 

регистрирате. 

2.Въведете желана от Вас парола.Възможно е при определени пароли приложението да 
ви прикани да въведете по сложна парола с комбинация от различни символи. 

3.Повторете въведената парола. 

4.Въведете кода от антиспам-филтъра 

5.Маркирайте чек-бокса „Заявявам, че желая да получавам електронни фактури, вместо 
издавани на хартиен носител” 
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6.Кликнете върху бутон „Регистрирай” 

 

Ще получите следното съобщение при успешна регистрация: 

 

 
 

При проверка на вашият имейл кликнете върху линка „Активирай” от съобщението 
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След успешна активация ще получите следното известие: 

 

 
Как можем да се откажем от е-фактура 

 

Процесът е обратим – ако някой реши да се върне към хартиена фактура, може да го 

направи във всеки един момент, като кликне върху линк "Отказ от е-фактура" в този 

сайт. Заявления за отказ от е-фактура се приемат и в деловодството на община Пловдив 
и районните администрации. 

 

 

Изберете „Отказ от е-фактура” 
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Кликнете върху чек-бокс „Прекратявам получаването….”, както е показано на 

изображението.След кликването се визуализира бутон „Прекратявам получаването на 
е-фактури”. 

След кликването върху този бутон вашата текуща регистрация се премахва. За да 
възстановите вашата регистрация повторете гореописаната процедура за регистрация. 

 

Моите фактури 

Изберете от ляво разположеното навигационно меню елемент „Моите фактури” .Ако все 

още не сте влезли с вашето потребителско име и парола, ще ви бъдат поискани от 
приложението. 

 

Кликнете върху бутон „Вход” , когато сте готови. 

Ще бъдете пренасочени към страница съдържаща вашите фактури и известия към тях 

 

Чрез контролата „Enter text to search…” може да потърсите конкретен номер на документ. 



5 
 

Чрез линк „Свали”, разположен в дясната колона от таблицата с документи можете да 

свалите избран документ. 

Забравена парола 

Изберете от лявото навигационно меню елемента „Забравена парола” 

Необходимо е да знаете само имейла с който сте се регистрирали. Въведете го в 
съответното поле и кликнете върху бутона под него 

 

Ще получите следното съобщение: 

 

Влезте във вашият имейл. 

Кликнете върху изпратения ви линк „Промяна на парола” 
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Ще бъдете пренасочени към нова страница за да въведете нова парола за вашия акаунт. 

 

Въведете новата си парола и кликнете върху „Промени паролата” 

При успешно завършване на действието, ще получите уведомително съобщение от вида: 

 

Кликнете върху линка за да влезете в системата с новата си парола. 
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