
Име на търговеца на български 
Категория на 
търговеца 

Наименование на 
клиентски идентификатор 

Помощен текст за 
клиентския 
идентификатор 

Допълнително описание за търговеца (за служители) 

ЕВН България Електроснабдяване 
ЕАД 

Електроснабдителни 
дружества 

ITN или Клиентски номер 7 или 10 цифри 

Могат да се плащат текущи и стари задължения на битови абонати. В системата 
се въвежда Клиентски номер или ИТН номер: 7-цифрен номер, отбелязан във 
фактурата за плащане. Не могат да се плащат сметките на фирмени абонати. 
Може да получите ИТН номера и на телефон 0700 1 7777. 

Енерго-Про Продажби АД 
Електроснабдителни 
дружества 

Клиентски номер 10 цифри започва с 1 

Чрез системата могат да се плащат текущи сметки към ЕНЕРГО-ПРО Продажби 
АД за областите Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Разград, Русе, Търговище, 
Горна Оряховица, Велико Търново и Габрово. Не могат да се плащат сметки на 
фирмени абонати, както и тези, регистрирани за плащане чрез директен дебит 
(разплащателен влог). Изисквана информация  - 10 цифрен клиентски номер. 
Клиентският номер е отбелязан във фактурата, както и в разписката за платена 
сметка на каса на дружеството. Информация може да получите и на телефон 
0700 161 61. Срок за плащане чрез системата 
- до погасяване на задължението. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан 
във фактурата от ЕНЕРГО-ПРО за съответния клиентски номер. 

ЧЕЗ България EАД 
Електроснабдителни 
дружества 

Клиентски номер - 12 цифри 12 цифри 

Чрез системата могат да се плащат сметки на битови и стопански клиенти към 
ЧЕЗ за град София и областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София 
област, Плевен, Ловеч, Враца, Видин и Монтана. 
Изисквана информация  - 12 цифрен клиентски номер. Срок за плащане - до 
погасяване на задължението. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във 
фактурата от ЧЕЗ за съответния клиентски номер. 

ЧЕЗ Разпределение България АД 
Електроснабдителни 
дружества 

Клиентски номер 
клиентски номер - само 
цифри 

Чрез системата могат да се плащат сметки на битови и стопански клиенти на 
отворения пазар към ЧЕЗ Разпределение България АД за град София и 
областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София област, Плевен, Ловеч, 
Враца, Видин и Монтана. Изисквана информация - 12 цифрен клиентски номер, 
започващ с 52 за стопански клиенти средно напрежение, с 53 за битови клиенти, 
54 стопански клиенти ниско напрежение. Срок за плащане - до погасяване на 
задължението. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата от 
ЧЕЗ за съответния клиентски номер. 



bob 
Мобилни и 
телефонни 
оператори 

GSM номер + 4-цифрен код 
от фактурата 

GSM номер + 4-цифрен 
код от фактурата 

Необходимо да знаете своя ПИН код на фактурата. Той е написан в долния 
десен ъгъл на фактурата ви. За да го разберете, изпратете празен безплатен 
SMS на номер 1590 от мобилния номер, за който искате да разберете ПИН 
кода. Ако Вашият GSM номер е 098 8123456 и 4-цифреният  ПИН код на 
фактурата е 1111,  въведете: 09881234561111 без интервали, тирета и др. 
знаци. Ако фактурата ви включва задължения на повече от един GSM номер, 
независимо от това кой от тях ще бъде регистриран, ще може да платите 
общата дължима сума за всички GSM номера по фактура, а не само сметката 
на въведения GSM номер. 

Макс Телеком ООД 
Мобилни и 
телефонни 
оператори 

Абонатен номер до 10 цифри 

Всички клиенти на Макс Телеком могат да платят задълженията си чрез 
системата. Необходимо е да въведете клиентския си номер във фактурата, 
издадена от Макс Телеком. 

Мобилтел  ЕАД 
Мобилни и 
телефонни 
оператори 

GSM номер/ Абонатен номер 
+ 4-цифрен код от фактурата 

GSM номер/ Абонатен 
номер 
+ 4-цифрен код от 
фактурата 

Всички клиенти на Мобилтел могат да заплащат текущите си 
задължения.Изисквана информация - мобилен/ абонатен номер и 4- цифреният 
код, посочен във фактурата ви от Мобилтел. Частните абонати могат да получат 
4-цифрения код като изпратят празен SMS на номер 1590. В отговор ще получат 
4-цифрения код към GSM номера, от който е изпратено съобщението. SMS-ът е 
безплатен. 
Пример: Ако Вашият GSM номер е 0881234567 и 4-цифреният код е 1111, в 
ePay.bg въведете: 08812345671111 без интервали, тирета и др. знаци.Ако 
фактурата ви включва задължения на повече от един GSM номер, независимо 
от това кой от тях ще бъде регистриран, ще може да платите общата дължима 
сума за всички GSM номера по фактура, а не само сметката на въведения GSM 
номер.Срок за плащане - без прекъсване, до погасяване на задължението. 
Срокът за безлихвено плащане е посочен във фактурата от Мобилтел за 
съответния GSM номер. 



Теленор България ЕАД 
Мобилни и 
телефонни 
оператори 

Аб.номер  (от SMS с текст 11 
на номер 1000) 

точно 9 цифри 

Всички клиенти на Telenor могат да заплащат текущите си задължения по 
фактури. Изисквана информация - клиентски номер, който може да получите 
като изпратите SMS със съдържание 11 на номер 1000 или безплатно на *123#. 
В отговор ще получите Вашия клиентски номер на номера, от който е изпратено 
съобщението.Срокът за плащане  е  без прекъсване, до погасяване на 
задължението. Срокът за безлихвено плащане е посочен във фактурата от 
Telenor за съответния мобилен/фиксиран номер и в детайлите за 
задължението. В случай, че регистрираният мобилен/фиксиран номер е 
включен в една фактура с други Ваши номера, ще имате възможност да платите 
пълната сума на фактурата, за всички номера.  Telenor ви дава възможност да 
получавате информация за общото потребление на вашия номер по последна 
фактура, директно на електронната си поща, с услугата@Фактура. За целта е 
необходимо да посочите актуален имейл в MyTelenor или чрез безплатен SMS 
на номер 5010. 

VIVACOM 
Мобилни и 
телефонни 
оператори 

Kлиентски номер 
Номер на билинг 
акаунт 

Чрез системата клиентите на VIVACOM ("БТК" АД) могат да заплащат текущите 
си сметки за мобилни услуги, стационарен телефон и ADSL. Изисквана 
информация - Клиентски номер, отбелязан във фактурата от VIVACOM ("БТК" 
АД). Информация за клиентския номер може да се получи и на телефоните на 
VIVACOM: 123 - за частни клиенти, 121 - за бизнес клиенти. Срок за плащане - 
до погасяване на задълженията по фактура. Срокът за безлихвено плащане е 
посочен във фактурата от VIVACOM ("БТК" АД) за съответния клиентски номер. 

Водоснабдяване и Канализация 
ЕООД  гр. Благоевград 

ВиК дружества Абонатен номер точно 7 цифри 

Чрез системата могат да се плащат всички дължими суми, включително и стари 
сметки на частни (битови) абонати в общините Благоевград, Банско, Разлог, 
Симитли, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и 
Хаджидимово.Изисквана информация в ePay.bg - 7-цифрен абонатен номер, 
отбелязан в последната платена сметка. 

Водоснабдяване и Канализация 
ЕООД гр.Благоевград – фирми 

ВиК дружества Абонатен номер точно 7 цифри 

Чрез системата могат да се плащат всички дължими суми, включително и стари 
сметки на фирмени абонати в общините Благоевград, Банско, Разлог, Симитли, 
Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово. Изисквана 
информация - 7- цифрен абонатен номер, отбелязан в последната платена 
сметка. 

Инфрастрой ЕООД (ВиК 
Брацигово) 

ВиК дружества Абонатен номер само цифри 

Чрез системата могат да се плащат текущи и стари задължения на битови 
клиенти и фирми за: гр.Брацигово, с.Бяга, с.Исперихово, с.Козарско, 
с.Жребичко, с.Розово и с.Равногор,. Плащането става с регистриране на 
абонатен номер, който може да намерите в последната, платена на каса 
сметка.Срок за плащане - от 1-во число на месеца до предпоследния работен 
ден на текущия месец. 



ВиК ЕАД Бургас ВиК дружества Абонатен номер точно 6 цифри 

Чрез системата могат да се плащат както текущи, така и просрочени 
сметки.Изисквана информация в ePay.bg - 6-цифрен абонатен номер, който се 
съдържа във фактурата или разписката за плащане на каса на дружеството. 
Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата. 

Вoдoснабдяване и канализация 
Варна ООД 

ВиК дружества Абонатен номер от 5 до 7 цифри 

Чрез системата могат да се плащат текущи и стари сметки на частни (битови) и 
фирмени абонати. В ePay.bg се въвежда следната информация:за битови 
абонати - абонатният номер е отбелязан в последната платена сметка, за 
фирми - "номер на платец" също отбелязан в последната платена сметка. ВиК 
Варна формира една месечна фактура за задълженията на всички абонатни 
номера, които се съдържат в даден "номер на платец". Срок за плащане  - без 
прекъсване, до издължаване на абоната. Срокът за безлихвено плащане е 
отбелязан във фактурата от ВиК Варна. 

ВиК Йовковци ООД гр.Велико 
Търново 

ВиК дружества Абонатен номер точно 7 цифри 

Чрез системата могат да се плащат само текущи сметки на частни (битови) 
абонати, които нямат просрочени сметки. Не могат да се погасяват стари 
задължения. Изисквана информация – 7 цифрен абонатен номер, който се 
съдържа във фактурата или разписката за плащане на каса на дружеството. 
Срок за плащане - от 1-во число на месеца до последния работен ден на 
текущия месец. 

Водоснабдяване и канализация 
ЕООД гр. Видин 

ВиК дружества Абонатен номер точно 6 цифри 

Чрез системата могат да се плащат всички дължими суми, включително и стари 
сметки на частни абонати в община Видин. Заплаща се обща сума по всички 
дължими фактури. Изисквана информация  - 6-цифрен абонатен номер, като 
нулите в началото на номера се въвеждат също. Пример, абонатен номер - 
000123. Срок за плащане - без прекъсване до погасяване на задължението. 
Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата от ВиК Видин. 

Водоснабдяване и Канализация 
ООД - гр. Враца 

ВиК дружества Абонатен номер от 3 до 8 цифри 

Всички частни (битови) клиенти на ВиК Враца в районите: Враца, Мездра, 
Криводол, Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Оряхово, Борован, Роман, Хайредин 
могат да плащат текущите и старите си сметки /без съдебни/. За плащане се 
въвежда абонатен номер, който се съдържа във фактурата или разписката за 
плащане на каса на ВиК Враца. 

ВиК ООД - Габрово ВиК дружества Абонатен номер само цифри 

Чрез системата могат да се плащат текущи, както и просрочени задължения на 
абонати в общините Габрово, Дряново, Трявна и Плачковци. Въвежда се 
абонатен номер, който може да намерите в последната платена на каса сметка. 
Срок за плащане  - без прекъсване, до издължаване на абоната. Срокът за 
безлихвено плащане е отбелязан във фактурата от ВиК Габрово. 



ВиК ООД гр. Димитровград ВиК дружества Абонатен номер 6 цифри 

Чрез системата могат да се плащат само текущи сметки на частни (битови) 
абонати, без просрочени сметки. Не могат да се погасяват стари задължения. 
Изисквана информация – 6 цифрен абонатен номер, който се съдържа във 
фактурата или разписката за плащане на каса на дружеството. Срок за плащане 
- от 5-то число на месеца до края на текущия месец. 

Водоснабдяване и канализация - 
Дупница ЕООД 

ВиК дружества Абонатен номер от 4 до 8 цифри 

Чрез системата могат да се плащат текущи и стари задължения за град Дупница 
и околните населени места. Плащането става с регистриране на абонатен 
номер, който може да намерите в последната, платена на каса сметка. Срок за 
плащане - от 1-во число на месеца до предпоследния работен ден на текущия 
месец. 

Водоснабдяване и канализация 
ООД гр. Исперих 

ВиК дружества Абонатен номер от 1 до 14 цифри 

Чрез системата могат да се плащат текущи и просрочени сметки на частни 
(битови) абонати в общините Исперих, Завет и Самуил. 
Въвежда се 7-цифрен абонатен номер, който се съдържа във фактурата или 
разписката за плащане на каса на дружеството. Срок за плащане - до 
издължаване на абоната. Срокът за безлихвено плащане е посочен във 
фактурите на ВиК Исперих. 

Водоснабдяване и канализация 
ООД Кърджали 

ВиК дружества Абонатен номер от 3 до 10 цифри 

Всички частни (битови) клиенти на ВиК Кърджали в градовете: Кърджали, 
Крумовград, Кирково, Момчилград, Ардино, Джебел, Черноочене могат да 
заплащат сметките си чрез системата. Въвежда се абонатен номер, отбелязан в 
последната платена от вас сметка. Подадената сметка включва всички 
задължения на абоната към ВиК Кърджали до момента. 

ВиК АД гр. Ловеч ВиК дружества Абонатен номер от 2 до 15 цифри 

Всички потребители физически лица могат да платят сметките си до пълно 
издължаване към дружеството чрез системата. Плащането става с 
регистриране на потребителски (абонатен) номер, който може да намерите в 
последната платена фактура или като се обадите на телефоните на 
дружеството 068651112 и 068651162. 

ВиК ООД гр. Монтана ВиК дружества Абонатен номер точно седем цифри 

Чрез системата могат да се плащат всички дължими суми, включително и стари 
сметки на частни (битови) абонати на ВиК Монтана. Заплаща се обща сума по 
всички дължими фактури. Изисквана информация – 7 цифрен абонатен номер, 
като нулите в началото на номера също се въвеждат. Пример, абонатен номер - 
0001234. Срокът за плащане  е без прекъсване до погасяване на задължението. 
Срокът за безлихвено плащане е 30 дни след датата на създаване на 
фактурта.В системата не се подава информация за клиенти от селата , заявили 
плащане към местната пощенска станция, както и за клиенти, заявили плащане 
чрез разплащателна сметка (директен дебит). 



ВиК ЕООД в Ликвидация ВиК дружества Абонатен номер от 9 до 10 цифри 

Всички частни и фирмени клиенти на ВиК Пазарджик в общините Пазарджик, 
Септември и Лесичово могат да плащат текущи и стари сметки чрез системата. 
В системата се въвежда абонатен номер, който може да намерите в разписката 
за платена сметка на каса на дружеството или в интернет страницата на ВиК 
Пазарджик: http://vik- pz.com. 

Водоснабдяване и канализация 
ООД гр. Перник 

ВиК дружества Абонатен номер от 1 до 14 цифри 

Чрез системата могат да се плащат всички дължими суми, включително и стари 
сметки на частни абонати в гр. Перник и в общините Радомир, Земен, Брезник и 
Трън. Заплаща се обща сума по всички дължими фактури. Изисквана 
информация - абонатен номер, който е отбелязан във фактурата или 
разписката за плащане на каса на дружеството. Срок за плащане - до 
погасяване на задължението. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във 
фактурата от ВиК Перник. 

Водоснабдяване, канализация и 
строителство ЕООД - гр.Пещера 

ВиК дружества Абонатен номер точно 9 цифри 

Всички частни (битови) абонати на ВиК Пещера в населените места Пещера, 
Радилово, Капитан Димитриево, Свети Константин могат да плащат сметките си 
чрез ePay.bg. Заплаща се обща сума по всички дължими фактури. Изисквана в 
ePay.bg информация - абонатен номер, отбелязан в последната платена на 
каса сметка. 

Водоснабдяване и канализация 
ЕООД гр. Плевен 

ВиК дружества Абонатен номер точно 10 цифри 

Чрез системата могат да се плащат  текущи и просрочени задължения на 
частни абонати в област Плевен. За плащане се изисква 10-цифрен ИТН номер. 
ИТН номерът се съдържа във фактурата от ВиК Плевен. Срок за плащане чрез 
ePay.bg - до издължаване на абоната. Срокът за безлихвено плащане е 
отбелязан във фактурата на ВиК Плевен за съответното задължение. 

ВиК ЕООД Пловдив ВиК дружества Абонатен номер точно 10 цифри 

Чрез системата могат да се плащат само текущи задължения на частни (битови) 
абонати, без просрочени сметки. Изисквана информация в ePay.bg - 10-цифрен 
абонатен номер, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане в 
каса на дружеството. Срок за плащане - до последния работен ден на текущия 
месец. 

Водоснабдяване - Дунав ЕООД 
гр.Разград 

ВиК дружества Абонатен номер от 1 до 7 цифри 

Чрез системата могат да се плащат само текущи сметки на частни (битови) 
абонати в населените места в община Разград, Лозница, Цар Калоян и община 
Попово и Опака. Не могат да се погасяват стари задължения. Изисквана 
информация в ePay.bg - 7-цифрен абонатен номер, който е отбелязан на 
последната платена в каса на дружеството сметка. Срок за плащане чрез 
ePay.bg - до края на текущия месец. 
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Водоснабдяване - Дунав ЕООД 
гр.Разград – фирми 

ВиК дружества Абонатен номер от 1 до 7 цифри 

Чрез системата могат да се плащат само текущи сметки на фирмени абонати в 
населените места в община Разград, Лозница, Цар Калоян и община Попово и 
Опака. Не могат да се погасяват стари задължения. Изисквана информация в 
ePay.bg - 7-цифрен абонатен номер, който е отбелязан на последната платена в 
каса на дружеството сметка. Срок за плащане чрез ePay.bg - до края на текущия 
месец. 

ВиК ООД Русе ВиК дружества Абонатен номер от 1 до 7 цифри 

Чрез системата могат да се плащат само текущи задължения на частни 
абонати, които нямат просрочени сметки. Изисквана информация  - 7 цифрен 
абонатен номер за частни абонати, който се съдържа във фактурата или 
разписката за плащане в каса на дружеството. Зад един абонатен номер могат 
да стоят няколко водомера с отделни партиди. Дължимата сума се подава общо 
на ниво абонатен номер. Абонатният номер се въвежда без наклонената черта 
между цифрите, като втората група цифри трябва да изглежда като трицифрено 
число. Например, ако номерът е:1234/5, въведете 1234005, 1234/56, въведете 
1234056, 1234/567, въведете 1234567.Срок за плащане - до последния работен 
ден на текущия месец. 

УВЕКС ЕООД - Сандански ВиК дружества Абонатен номер точно 10 цифри 

Всички частни (битови) клиенти на ВиК Сандански могат да платят сметките си 
чрез системата. Регистрира се абонатен номер, който е отбелязан в разписката 
за платена на каса сметка. Заплаща се общата сума на всички задължения към 
ВиК дружеството. 

ВиК-Свищов ЕАД ВиК дружества Абонатен номер точно седем цифри 

Чрез системата могат да се плащат текущи и просрочени сметки на физически 
лица.Изисквана информация – 7 цифрен абонатен номер, който се съдържа във 
фактурата.  Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата. 

Бяла ЕООД (ВиК Севлиево) ВиК дружества Абонатен номер само цифри 

Всички частни абонати могат да заплащат своите сметки за следните населени 
места: гр.Севлиево, с.Сениик, с.Хирево, с.Дамяново, с.Душево, с.Градница, 
с.Бериево, с.Стоките, с.Батошево, с.Кръвеник, с.Градище, с.Малък Вършец, 
с.Агатово, с.Крамолин, с.Крушево, с.Младен, с.Добромирка, с.Ловнидол, 
с.Богатово, с.Идилево, с.Търхово, с.Столът, с.Млечево, с.Шумата, с.Ряховците, 
с.Кормянско, с.Петко Славейково, с.Горна Росица. Изискваната информация 
при регистрация е абонатен номер. 



Водоснабдяване и канализация 
ООД - Силистра 

ВиК дружества 
Абонатен номер (допълва се 
с 0-ли отпред до точно 10 
цифри) 

точно десет цифри 

Регистрира се 10 цифрен абонатен номер (за граждани), който може да се види 
в последната платена на каса фактура. Ако абонания номер е с по-малко 
цифри, при регистрацията се допълва отпред с 0- ли до достигане на точно 10 
цифри.Пример: абонатен номер 1234567 се регистрира като 0001234567.ВиК 
Силистра подава информация за текущи и просрочени задължения, до пълно 
издължаване на дължимите от потребителите суми.Дружеството обслужва 7 
общини: Силистра, Тутракан, Дулово, Алфатар, Главиница, Ситово и 
Кайнарджа. 

Водоснабдяване и Канализация-
Сливен ООД 

ВиК дружества абонатен номер от 1 до 6 цифри 

Всички битови и стопански абонати на дружеството в Сливен, Нова Загора, 
Твърдица, Котел и околните населени места  могат да платят сметките си чрез 
системата. Физическите лица регистрират абонатен номер, изписан във 
фактурата от ВиК Сливен. Фирмените абонати регистрират 6-цифрен абонатен 
номер  в ePay.bg, като към съществуващите абонатни номера се добави 
500000.  Например: Ако номерът е във вида: 12, въвеждате 500012, 123, 
въвеждате 500123,1234, въвеждате 501234, 12345, въвеждате 512345. Срок за 
плащане– до издължаване на абоната. 

ВиК ЕООД гр. Смолян ВиК дружества абонатен номер 7 цифри 

Чрез системата могат да се плащат само текущи задължения на частни (битови) 
абонати, без просрочени сметки. Изисквана информация – 7 цифрен абонатен 
номер, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане в каса на 
дружеството. Срок за плащане - до предпоследния работен ден на текущия 
месец. 

Водоснабдяване и канализация 
ЕООД София 

ВиК дружества абонатен номер точно 8 цифри 

Чрез системата могат да се плащат както текущи, така и стари сметки на частни 
абонати в общините Ихтиман, Костенец, Костинброд, Правец и Самоков. 
Изисквана информация  - 8 цифрен абонатен номер. Абонатният номер се 
въвежда, като пред 6 цифрения абонатен номер (отбелязан в последната 
платена сметка и в съобщението за дължими суми) се поставят цифрите:07 за 
Ихтиман, 08 за Костенец, 09 за Костинброд, 10 за Правец, 11 за Самоков, 01 за 
Божурище, 02 за Горна малина, 03 за Долна Баня, 04 за Драгоман, 05 за Елин 
Пелин, 06 за Етрополе, 12 за Своге, 13 за Сливница, 16 за Златица, 17 за 
Пирдоп и 18 за Годеч.Срок за плащане чрез ePay.bg - абонатите в Ихтиман, 
Костенец, Костинброд, Правец и Самоков могат да плащат всички дължими към 
момента суми, включително и просрочени сметки без прекъсване. Останалите 
абонати могат да плащат само последната дължима сметка - до края на 
текущия месец. 



ВиК Стара Загора ЕООД ВиК дружества абонатен номер точно 9 цифри 

Чрез системата могат да се плащат само текущи задължения на частни (битови) 
абонати, без просрочени сметки, в градовете Стара Загора, Казанлък и Чирпан. 
Въвежда се 9 цифрен абонатен номер, който се съдържа във фактурата или 
разписката за плащане в каса на дружеството. Абонатният номер може да се 
получи и на телефон 042/651-355. Срок за плащане - от третия до последния 
работен ден на текущия месец. Не се подава информация за клиенти, които 
нямат задължения за текущия месец, както и за тези, заявили плащане чрез 
разплащателна сметка (директен дебит). 

ВиК Стенето ЕООД гр. Троян ВиК дружества 
Телефонен номер, GSM 
номер или абонатен номер 

от 2 до 15 цифри 

Всички частни (битови) клиенти на ВиК Троян могат да платят сметките си чрез 
системата. Регистрира се абонатен номер, който е номера на стационарен 
телефон с код на град, номера на GSM или партиден номер. Можете да го 
намерите в последната платена на каса сметка или като се обадите на 
телефона на дружеството 0670/67949. Чрез системата се заплаща общата сума 
на всички задължения на клиента към ВиК дружеството. 

Водоснабдяване и Канализация 
ООД Търговище 

ВиК дружества Абонатен номер точно седем цифри 

За разплащане на клиентите (физически лица) през системата се изисква 
регистрация на абонатен номер.При въвеждането на абонатния номер трябва 
да се спазят следните условия: Цифрите от номера се въвеждат 
последователно, без наклонената черта между тях. Моля, обърнете внимание, 
как трябва да бъдат въведени цифрите след наклонената черта:Ако абонатният 
ви номер е във вида 123/5, въвеждате 123005.Ако е 123/56, въвеждате 
123056.Ако е 123/567, въвеждате 123567, (т.е. първата и втората група цифри 
трябва да изглеждат като трицифрено число, и ако не е такова, добавяте 
необходимите една или две нули).През системата могат да се плащат текущи и 
просрочени задължения с начислената лихва, до пълно издължаване от страна 
на абоната. 

Водоснабдяване и канализация 
ЕООД Добрич 

ВиК дружества Код за достъп (i-net код) само цифри 

Регистрацията към ВиК Добрич става чрез 10 цифрен код за достъп, който може 
да бъде намерен в последната платена фактура. Към дружеството се заплащат 
сметки до пълно издължаване на абоната. Дружеството подава задължение за 
всички населени места от област Добрич. 

ВиК Хасково ЕООД ВиК дружества Абонатен номер от 1 до 6 цифри 

Чрез системата частните (битови) клиенти на ВиК Хасково могат да плащат 
всички свои задължения, включително и просрочени сметки. Изисквана 
информация – 5 цифрен абонатен номер, който се съдържа във фактурата или 
разписката за плащане в каса на дружеството. 



ВиК Шумен ООД ВиК дружества Абонатен номер от 1 до 7 цифри 

Чрез системата могат да се плащат само текущи задължения на частни (битови) 
абонати и юридически лица (заявили плащане на фактури в брой), без 
просрочени сметки в гр. Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Каспичан. 
Изискванана информация – 6 цифрен абонатен номер, който се въвежда по 
следния начин: цифрите от номера се въвеждат последователно, без 
наклонената черта между тях, като двете групи от цифри трябва да изглеждат 
като трицифрено число, при необходимост добавяте една или две нули. 
Пример, ако номерът във фактурата от ВиК Шумен е: 123/5, въвеждате 123005, 
123/56, въвеждате 123056,  123/567, въвеждате 123567. Срок за плащане - от 
12-то число на месеца до предпоследния работен ден на месеца. 

"Водоснабдяване и канализация" 
ЕООД гр. Ямбол 

ВиК дружества Абонатен номер от 1 до 7 цифри 

Чрез системата могат да се плащат текущи и стари задължения на битови 
абонати във всяко населено място в област Ямбол. Изисквана информация - 
абонатен номер, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане 
на каса на дружеството. Абонатният номер за битови абонати се въвежда в 
ePay.bg като 7-цифрено число, без наклонената черта между цифрите, като 
втората група цифри трябва да изглежда като трицифрено число. Например, 
ако номерът е:1234/5, въведете 1234005, 1234/56, въведете 1234056, 1234/567, 
въведете 1234567, 12/345, въведете 0012345,123/456, въведете 0123456 Срок 
за плащане - до последния работен ден на текущия месец. 

Водоснабдяване и канализация 
ЕООД – гр.Ямбол /фирми/ 

ВиК дружества 
Абонатен номер (допълва се 
с 0-ли отпред до точно 7 
цифри) 

точно 7 цифри 

Чрез системата могат да се плащат текущи и стари задължения на фирмени 
абонати във всяко населено място в област Ямбол. 
Изисквана информация  - абонатен номер, който се съдържа във фактурата или 
разписката за плащане на каса на дружеството.Абонатният номер за фирмени 
абонати се въвежда като 7-цифрено число,като номерът се допълва с 0-ли до 7 
позиции. 
Например, ако номерът е:1, въведете 0000001,12, въведете 0000012,123, 
въведете 0000123,1234, въведете 0001234. Срок за плащане - до последния 
работен ден на текущия месец. 

Кюстендилска вода ЕООД ВиК дружества Абонатен номер точно седем цифри 

Всеки клиент на Кюстендилска вода може да погаси своите задължения към 
дружеството като регистрира своя 7 (седем) цифрен абонатен номер от 
последната платена фактура. През ePay.bg могат да се заплащат само 
задължения на битови абонати. 



Софийска вода АД ВиК дружества Абонатен номер 7 до 10 цифри 

Чрез системата могат да се плащат както текущи, така и стари сметки на частни 
(битови) и фирмени абонати в гр. София.Изисквана информация - клиентски 
номер, посочен във фактурата, като се въвеждат 10-те цифри. Ако имате 
повече от един имот и желаете да заплатите за един от тях е необходимо да 
посочите 10-цифрен номер на Договорна сметка , която ще намерите на стр.2 
на фактурата и започва с цифрата „2“. Срок за плащане - до издължаване на 
абоната. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата от 
Софийска вода. 

Водоснабдяване и канализация - 
Дупница ЕООД  -фирмени абонати 

ВиК дружества Абонатен номер от 4 до 8 цифри 

Чрез системата могат да се плащат текущи и стари задължения за град Дупница 
и околните населени места. Плащането става с регистриране на абонатен 
номер, който може да намерите в последната, платена на каса сметка. 
Срок за плащане - от 1-во число на месеца до предпоследния работен ден на 
текущия месец. 

ВиК Кърджали фирми ВиК дружества Абонатен номер от 3 до 10 цифри 
Заплащат се задълженията на фирмените абонати , подават се всички 
задължение 

ВиК ООД Русе – фирми ВиК дружества Абонатен номер от 1 до 7 цифри 

Изисквана информация  - партиден номер за фирмени абонати, който се 
съдържа във фактурата, издадена от дружеството. Зад един абонатен номер 
могат да стоят няколко водомера с отделни партиди. Дължимата сума се 
подава общо на ниво абонатен номер. 
Абонатният/партиден номер се въвежда без наклонената черта между цифрите, 
като втората група цифри трябва да изглежда като трицифрено число. 
Например, ако номерът е: 
1234/5, въведете 1234005, 
1234/56, въведете 1234056, 
1234/567, въведете 1234567. 
Срок за плащане - до последния работен ден на текущия месец. 

Булсатком АД 
Кабелна и сателитна 
телевизия 

Номер на смарт карта от 10 до 15 цифри 

Регистрира се номер на смарт карта. Могат да се заплащат всички видове 
пакети, без икономичен. Заплатеното задължение се отразява в системата на 
търговеца на следващия работен ден. 

Евроком Царевец ООД 
Кабелна и сателитна 
телевизия 

Абонатен номер точно 11 цифри 

Чрез системата могат да се плащат сметки за кабелна телевизия към Евроком 
Царевец за Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, с. Самоводене, с. 
Първомайци и с. Арбанаси. Изисквана информация в ePay.bg - 11-цифрен 
абонатен номер. Информация за абонатния ви номер може да получите на 
телефона на Евроком Царевец 062/606- 616. Срок за плащане - без прекъсване, 
до издължаване на абоната. 

М САТ Кейбъл ЕАД 
Кабелна и сателитна 
телевизия 

Абонатен номер от 1 до 8 цифри 

За плащане чрез системата въведете индивидуалния си абонатен номер, 
отбелязан на касовата бележка от последната платена сметка. Номерът може 
да получите и на място в офисите на М САТ Кейбъл. 



Телекабел АД 
Кабелна и сателитна 
телевизия 

Абонатен номер от 4 до 15 цифри 

Клиентите на кабелния оператор Телекабел могат да погасяват своите 
задължения за цифрова телевизия+HD TV, интернет и телефон чрез системата. 
За регистрация в системата се използва уникален номер. Телефон за връзка с 
Телекабел: 034/919 999 

Тракия Кабел ООД 
Кабелна и сателитна 
телевизия 

Абонатен номер от 3 до 10 цифри 

Всички клиенти на Тракия кабел могат да платят задълженията си чрез 
системата. Необходимо е да въведете абонатен номер, отбелязан на касовата 
бележка от предишно плащане. Повече информация може да получите на 
адрес http://www.trakiacable.net. 

Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД 
Кабелна и сателитна 
телевизия 

Клиентски код от 6 до 11 цифри 

Чрез системата абонатите на blizoo могат да заплащат текущите и просрочени 
задължения към оператора. Изисквана информация - абонатен номер, който 
може да получите на телефон 0700 43 700. Абонатният номер също е отбелязан 
на касовата бележка от предишно плащане или фактура. Срок за плащане - до 
погасяване на задълженията. 

Центрум Груп ООД 
Кабелна и сателитна 
телевизия 

Персонален номер от 1 до 14 цифри 

За плащане чрез системата е необходимо да въведете съответния персонален 
номер от Центрум Груп. Може да получите вашия персонален номер в каса на 
компанията. 

Цифрова Кабелна Телевизия ООД 
Кабелна и сателитна 
телевизия 

Абонатен номер 
10-цифрени номера с 
водещи 3 нули 

Всички клиенти на N3 могат за погасяват своите месечни задължения чрез 
системата. Изискваната при регистрация в системата информация е Абонатен 
номер на клиента към N3. 

ТВ НЕТ ООД 
Кабелна и сателитна 
телевизия 

Номер за електронно 
разплащане 

от 4 до 15 цифри 

За плащане на месечните сметки към оператора е необходимо да регистрирате  
"Номер за електронно разплащане". Този номер е отбелязан в квитанцията от 
последното касово плащане на сметката, може да го получите също и в касите 
на оператора. 

БОЛ БГ ИЗТОК ООД Интернет доставчици Абонатен номер от 3 до 10 цифри 

За да извършите плащане, трябва да въведете вашия КИН (Клиентски 
Идентификационен Номер). Може да научите КИН номера си в някой от 
офисите на БОЛ БГ или на следните телефони: 02/9925031, 0897/870430 или 
0882/101101. Плащането чрез ePay.bg се отразява в реално време в системата 
на БОЛ БГ. 

МЕДИКОМ БЪЛГАРИЯ ООД Интернет доставчици Абонатен номер само цифри 

Въведете Вашия абонаментен номер в Медиком България. Номерът може да 
научите на денонощните телефони за поддръжка 02 988 6831 или 088 860 4740 
(http://www.medicom.bg/). 

НЕТ 1 ЕООД Интернет доставчици Клиентски номер 
точно 10 цифри 
започва с 3 

За плащане чрез систематаg се изисква регистрация на 10-цифрен Клиентски 
номер. Клиентския си номер може да получите на телефоните на компанията - 
VIVACOM: 024391010 и 0878471454, GloBul: 0898145333, М-Тел: 0882160223. 

Кабелни Интернет Системи ООД Интернет доставчици Клиентски номер от 1 до 12 цифри 

CISBG е интернет доставчик в Югозападна България - София, Самоков, 
Благоевград, Сандански, Разлог, Гоце Дечев. Необходимата информация за 
регистрация в системата е Клиентски номер към CISBG. Координати за връзка с 
дружеството: тел. 029524828, e-mail office@cisbg.com .  
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ОНЛАЙН ДИРЕКТ ООД Интернет доставчици персонален код от 4 до 15 цифри 

Въведете Вашия абонаментен номер в Онлайн Директ. Номерът може да 
научите на денонощните телефони за поддръжка 0800 15 225 или 0700 16 225 
(http://www.onlinedirect.bg/). 

Пронет Телеком ООД Интернет доставчици Абонатен номер от 4 до 15 цифри 

За плащане към Pronet Telecom въведете клиентския си номер, който може до 
получите на телефоните, посочени в сайта на доставчика: http://www.pronet.bg/  

АРГО ООД Интернет доставчици Абонатен номер само цифри 
  

Корес Нетуъркс Интернет доставчици Абонатен номер само цифри 
  

Телнет ООД Интернет доставчици Клиентски номер 
клиентски номер, само 
цифри 

Въведете клиентския си номер към Телнет ООД 

Далкия-Варна ЕАД 
Топлофикационни 
дружества 

Партиден номер, ако 
номерът е по-кратък от 5 
цифри се допълва отпред с 
нули 

точно 5 цифри 

Информацията за дължимите сметки се подготвя и актуализира от 
Топлофикация Варна само веднъж месечно. Чрез системата може да платите 
до края на текущия месец. През системата не могат да се плащат просрочени 
сметки. Абонатните номера към Топлофикация Варна (Далкия-Варна ЕАД) се 
въвеждат като 5 цифрени числа. В случаите, в които номерът е по-къс от 5 
цифри, се допълва с 0-ли отпред до необходимата дължина. Например: 12345 -
> 12345 1234  -> 01234123   -> 00123 12    -> 00012 

ЕВН България Топлофикация ЕАД 
Топлофикационни 
дружества 

ITN или Клиентски номер 7 или 10 цифри 

Чрез системата могат да се плащат текущи и стари задължения на битови 
абонати. Въвежда се  лиентски номер или ИТН номер: 7- цифрен номер, 
отбелязан във фактурата за плащане. Не могат да се заплащат сметките на 
фирмени абонати. Може да получите ИТН номера и на телефон 0700 1 7777. 

Топлофикация Бургас ЕАД 
Топлофикационни 
дружества 

Абонатен номер точно 8 цифри 

Чрез системата могат да се плащат само текущи задължения на частни (битови) 
абонати. Ако имате повече от една неплатена сметка, следва първо да уредите 
задълженията си на касите на дружеството. Въвежда се 8 цифрен универсален 
идентификатор (UID). Вашия UID можете да разберете от която и да е платена 
фактура (написан е в горната част на фактурата, под името Ви). Срок за 
плащане от 15-то число до предпоследния работен ден на месеца. 

Топлофикация АД Велико Търново 
Топлофикационни 
дружества 

Абонатен номер от 1 до 6 цифри 

Чрез системата могат да се плащат само текущи сметки на частни (битови) 
абонати, без просрочени сметки. Не могат да се погасяват стари задължения. 
Изисквана информация - абонатен номер (до 6 цифри), отбелязан в последната 
платена сметка. Срок за плащане - от 10-то число до предпоследния работен 
ден на текущия месец. 
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Топлофикация Враца ЕАД 
Топлофикационни 
дружества 

Абонатен номер от 1 до 5 цифри 

Чрез системата могат да се плащат всички сметки към дружеството (просрочени 
и текущи) на битови абонати. Изисквана информация - абонатен номер (до 5 
цифри), отбелязан в последната платена сметка. Може да получите абонатния 
си номер и като позвъните на телефон 092/66 83 20. Срок за плащане - от 10-то 
число до предпоследния работен ден на текущия месец. 

Топлофикация Перник АД 
Топлофикационни 
дружества 

абонатен номер точно 10 цифри 

Чрез системата могат да се плащат всички сметки към дружеството (просрочени 
и текущи) на битови абонати.  Въвежда се абонатен номер, който е записан в 
последната бележка от плащането или последното съобщение. Срок за 
плащане - до погасяване на задължението. Допълнителна информация за 
Вашите сметки може да получите на адрес: www.toplo-pernik.com. 

Топлофикация Плевен ЕАД 
Топлофикационни 
дружества 

Абонатен номер 
от една до седем 
цифри 

Чрез системата могат да се плащат само текущи задължения на частни (битови) 
абонати. Ако имате повече от една неплатена сметка, следва първо да уредите 
задълженията си на касите на дружеството. Не могат да се заплащат сметките 
на фирмени абонати. Изисквана информация в ePay.bg - абонатен номер (до 7 
чифри), отбелязан в която и да е платена фактура. Срок за плащане чрез 
ePay.bg - до края на текущия месец. 

Топлофикация Русе ЕАД 
Топлофикационни 
дружества 

абонатен номер 
точно единадесет 
цифри 

Чрез системата  могат да се плащат само текущи задължения на частни 
(битови) абонати. Ако имате повече от една неплатена сметка, следва първо да 
уредите задълженията си на касите на дружеството. Не могат да се заплащат 
сметките на фирмени абонати, както и тези, регистрирани за плащане чрез 
директен дебит (разплащателен влог). Изисквана информация  - 11 цифрен 
абонатен номер, отбелязан в която и да е платена фактура. Срок за плащане 
чрез ePay.bg - от 15- то число до края на месеца. 

Топлофикация Сливен ЕАД 
Топлофикационни 
дружества 

абонатен номер от 1 до 6 цифри 

Чрез ePay.bg могат да се плащат текущи и просрочени задължения на частни и 
фирмени абонати в област Сливен. В ePay.bg се въвежда абонатен номер, 
който се съдържа във фактурата от Топлофикация Сливен. Срок за  плащане - 
до издължаване на абоната. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във 
фактурата на дружеството за съответното задължение. 

Топлофикация София ЕАД 
Топлофикационни 
дружества 

Абонатен номер от 3 до 10 цифри 

Изисквана информация в ePay.bg - абонатен номер (от 3 до 10 цифри), 
отбелязан във фактурата от Топлофикация София ЕАД.Могат да се плащат 
всички задължения. Текущите и старите сметки се погасяват като обща сума. 
Детайлна информация за задължението (сума, № фактура, период, лихва и др.) 
се съдържа в подробната информация към сметката. Не могат да се заплащат 
сметките на фирмени абонати, както и тези, регистрирани за плащане чрез 
директен дебит (разплащателен влог). 
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Каварна газ ООД Газови дружества Абонатен номер точно 10 цифри 
Плащането се извършва по абонатен номер, който може да се види от 
последната платена на каса фактура. 

КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЕН 
МЕНИДЖМЪНТ ООД 

Газови дружества Абонатен номер 10 цифри 

Клиентите на КЕМ могат да заплащат текущи и просрочени задължения към 
дружеството. В системата се въвежда абонатен номер, който е отбелязан във 
фактурата от КЕМ. Заплаща се обща сума на задълженията по всички фактури. 

Овергаз Холдинг АД Газови дружества Абонатен номер 10 цифри 

Чрез системата клиентите на Овергаз могат да заплащат текущите си 
задължения по фактура към дружеството.Изисквана информация в ePay.bg - 10-
цифрен абонатен номер, който започва с кода на града. Абонатният ви номер е 
отбелязан във фактурата от Овергаз. 
Информация може да получите и на телефона на Овергаз Холдинг 0700 11 110 
(на цената на един градски разговор от цялата страна).Срок за плащане чрез 
ePay.bg - до погасяване на задълженията. Срокът за безлихвено плащане е 
посочен във фактурата от Овергаз. 

Ситигаз България АД Газови дружества абонатен номер от 1 до 8 цифри 

Всички частни (битови) клиенти на Ситигаз България в общините: Белово, 
Септември, Пловдив, Марица, Куклен, Стамболийски, Раковски, Раднево, 
Димитровград, Казанлък, Чирпан, Съединение, Кричим могат да плащат 
сметките си. В системата се регистрира абонатен номер, отбелязан във 
фактурата от Ситигаз България или в разписката за платена на каса сметка. 
Заплаща се обща сума на всички задължения към дружеството. 

ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА 
КОМПАНИЯ АД 

Газови дружества Клиентски номер само цифри 

Чрез системата могат да се плащат сметки на битови клиенти към Черноморска 
Технологична Компания АД. Регистрира се клиентски номер (въвежда се без 
наклонена черта), отбелязан в горната част на фактурата от Черноморска 
Технологична Компания АД.Информация може да получите на страницата на 
ЧТК АД www.bstc.bg или на телефон 052 / 920 920, 920 921.Срокът за 
безлихвено плащане е отбелязан във фактурата от ЧТК АД.Заплаща се обща 
сума на задълженията по всички фактури.  

БНП Париба Лични Финанси ЕАД 
Погасяване на 
кредити 

00/01/04 за 
CRED/CREX/PLUS 
+ номер на договор 

от 8 до 10 цифри 

Регистирирането на кредита се извършва, като се въведе номера на кредитa 
/договора и буквените символи се заменят с цифри:Пример: CREX-98765432 (01 
+ номер на кредит)– 0198765432Стоков кредит: CRED – 00,  CREX – 
01Програма Привилегия: EMLN – 11Паричен кредит: PLUS – 04,Кредит за 
проект: PROJ – 12,  CARN – 13, CARU – 15, HOUS – 17, LEIS - 19Домашни 
кредити: CASH – 02, SPEL – 03 

Порше Лизинг БГ ЕООД 
Погасяване на 
кредити 

Клиентски номер само цифри 

За плащане към Порше Лизинг БГ, се регистрира клиентски номер. Можете да 
получите Вашия клиентски номер на тел. 02 4899100 или email: 
info@porscheleasing.bg. 

Тексим Банк АД 
Погасяване на 
кредити 

ЕГН, БУЛСТАТ от 10 до 15 цифри 
За погасяване на задължения по кредит, въведете ЕГН на кредитополучателя. 
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УниКредит Кънсюмър Файненсинг 
АД 

Погасяване на 
кредити 

Номер на договор до 15 цифри 

Въведете номер на договора ви с Уникредит Кънсюмър Файненсинг АД. За да 
погасите месечното си задължение в договорения срок и да избегнете 
наказателни лихви за просрочие, е необходимо да наредите плащането чрез 
ePay.bg поне три работни дни преди датата на падежа. 

ТИ БИ АЙ Банк ЕАД 
Погасяване на 
кредити 

Номер на договор точно 10 цифри 
Услугата е достъпна за клиенти със стоков кредит. За да погасявате вашите 
задължения е необходимо да регистрирате "Номер на договор". 

Райфайзенбанк (България) ЕАД 
Погасяване на 
кредити 

Номер на договор от 6 до 8 цифри 

За погасяване на задължения по потребителски или ипотечни кредити, 
въведете в полето "Абонатен номер" 6-цифрения номер на кредита, който може 
да получите в обслужващия Ви офис на Райфайзенбанк или чрез обаждане на 
телефоните на банката: 
0700 10 000 за абонати на БТК или 1721 за абонати на МТел и Глобул. 

Райфайзенбанк (България) ЕАД 
Вноски по кредитни 
карти 

Последни 10 цифри от IBAN 
на картова сметка 

точно 10 цифри 

За погасяване на задължения по кредитни карти от Райфайзенбанк, въведете в 
полето "Абонатен номер" последните 10 цифри на IBAN картовата сметка, по 
която погасявате задълженията. IBAN сметката можете да видите от 
извлечението си по кредитната карта. 

Сити стандарт България ООД 
Професионален 
домоуправител 

Абонатен номер само цифри 
Необходимо е да регистрирате вашия абонатен номер в Сити Стандарт 
България ООД, който може да получите на телефон (02) 9- 14-14 

ЗАД Алианц България Живот 
Застрахователни и 
финансови услуги 

Абонатен номер 10 цифри 

Чрез системата могат да се плащат премии по всички индивидуални 
застрахователни полици (застраховки живот: женитбени, детски, рентни 
(пенсионни), инвестиционни и здравни застраховки), сключени в 
представителство на ЗАД „Алианц България Живот”. Изискваната информация 
10 цифреният номер на полицата, който се въвежда в полето „Абонатен номер”. 
На екрана ще получите информация за Общо дължимото плащане по полицата, 
включително и за допълнителните покрития към нея. Номерът на Вашата 
полица е изписан във застрахователния Ви договор. В него са посочени 
дължимата застрахователна премия и срока за плащането й. 

Застрахователна компания 
"УНИКА ЖИВОТ" 

Застрахователни и 
финансови услуги 

Номер на полица от 2 до 15 цифри 

Чрез системата може да заплатите премия по всички  застрахователни полици 
на ЗК „УНИКА Живот” АД. Необходимата информация, която трябва да 
попълните, е пълният номер на полицата, която притежавате в поле 
„Абонаментен номер”. Номерът на Вашата полица е изписан във Вашия 
застрахователен договор,в него са посочени и сроковете за плащане на 
застрахователна премия. 

ЖЗК Съгласие ЕАД 
Застрахователни и 
финансови услуги 

ЕГН, БУЛСТАТ от 10 до 15 цифри 
Погасяване на задължения по полици в лева. Регистрирайте ЕГН/ЕИК. 

ЖЗК Съгласие ЕАД 
Застрахователни и 
финансови услуги 

ЕГН, БУЛСТАТ от 10 до 15 цифри За плащане на полици в евро. Регистрирайте ЕГН/ЕИК. 



ТЕЛЕПОЛ ЕООД 
Сигнално 
охранителна техника 
и услуги 

Клиентски номер от 3 до 10 цифри 

Въведете своя клиентски номер към Telepol, за да заплащате месечните си 
задължения към компанията. 

УНИЦЕФ България Благотворителност Абонатен номер от 1 до 14 цифри 

В полето "Абонатен номер" въведете Вашия дарителски номер, получен от 
УНИЦЕФ България. Информация за дарителската кампания може да получите 
от сайта: http://www.unicef.bg 

СФСМВР Други Телефонен номер Точно 10 цифри 
Можете да заплащате членския си внос към СФСМВР, след като регистрирате в 
полето "Абонатен номер" своя Телефонен номер. 

 

http://www.unicef.bg/
http://www.unicef.bg/
http://www.unicef.bg/

