
                                                                                                                                                              

Процедура по откриване на myPOS сметка 
 

1.Онлайн регистрация на https://www.mypos.eu/bg/enroll/bgr 
 

За да бъдат ползватели на системата,myPOS клиентите е необходимо да имат регистриран 

имейл адрес,мобилен телефон(където ще получават съобщения за достъп),както и да отговарят 

на едно от следните изисквания: 

• Да имат регистрирана компания,която е със статус активна в Търговския 

регистър.Правната форма може да бъде различна -ЕТ,ЕООД,ООД и т.н 

• Да са физически лица с активна регистрация по Булстат; 

След попълване на данните на горния линк съгласяване с общите условия,клиентът получава 4-

цифрен код за потвърждение на мобилен номер, който ще бъде използван за вход в системата. 

Следващата стъпка е да потвърдим имейл адреса на клиента. Клиентът получава имейл от 

myPOS с линк за потвърждение и валидиране на регистрацията. 

След като имейл адресът е потвърден,следва втора стъпка: 

2.Видео идентификация 

 

Целта на видеоидентификацията е да потвърдим, кое е лицето,което открива myPOS сметката. 

Максималната продължителност на видеочата е 5 мин.  

За да достъпи видеочата, е необходимо клиентът да свали myPOS приложението от Google Play 

Store/App Store. Няма задължително изискване smart телефонът да е собственост на 

лицето,което открива myPOS сметката. Това може да е устройство, използвано само за целите 

на чата. Няма възможност видеоидентификацията да бъде извършена на компютър. 

След като свали приложението, клиентът трябва да въведе имейл адреса, който е използвал 

при регистрацията, след което приложението ще предложи започване на видеочат.  

По време на чата е необходимо клиентът да разполага с валидна лична карта, да бъде на тихо 

и светло място и да няма други хора в помещението. Добрата интернет връзка е от съществено 

значение. 

След успешното приключване на видеоидентификацията, клиентът може да достъпи системата 

с имейла и паролата, посочени в първа стъпка. 

Процесът по време на видеочата може да бъде разгледан на следния линк: 

https://www.youtube.com/watch?v=F6gTclANyTo  

3.Верификация 
 

Окончателното верифициране на сметката обикновено се случва на следващия работен ден. 

https://www.mypos.eu/bg/enroll/bgr
https://www.youtube.com/watch?v=F6gTclANyTo


                                                                                                                                                              
На този етап може да бъде поискана допълнителна документация, в случай че клиентът има 

регистрирана компания, която има повече от един собственик или лицето,което е открило 

сметката, е лице различно от управителя. 


