
Инструкция за използване на електронната ви поща в 
Каритас 

 
Вашият електронен адрес е същият, както досега, без промяна:  

…………………………..@caritas-bg.org 
user name: -  …………..@caritas-bg.org (пълният ел.адрес) 
password:  -  настоящата ви парола е без промяна 
 
В случай, че не разполагате с тази информация, не се колебайте да се свържете с 
офиса на Каритас България  
   communications@caritas-bg.org 
   мобилен телефон 0 888 420 282 

 
Някои по-важни неща: 

 Няма опасност да се загуби нито едно писмо. Цялата ви кореспонденция, ще бъде 
или в едната, или в другата поща. 

 Можете лесно да настроите и използвате 3 вида програми за електронна поща. 
 Да управлявате сами своята поща – препратки, автоматични отговори. 
 Обемът на приложенията, които ще изпращате, е по-голям от досегашния. 
 Ще получавате електронната си поща без забавяне и независимо от различните 

профилактики в нашия офис. 
 Единствен недостатък е: НЯМА ДА МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ПОЩАТА ЗА 

АРХИВ НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА ВИ. Размерът на вашата кутия е 500 МB, 
което е напълно достатъчно за текущата ви кореспонденция.  

 
ДОСТЪП ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА 

 
WEBMAIL 

За тези от вас, които изпозлват електронната поща основно чрез интернет –  Влизането 
става по стандартния до момента начин, чрез познатия бутон от страницата на Каритас: 
www.caritas-bg.org.  

 
След избирането му, ще видите 2 възможни опции: 
 

 Електронна поща след 15 ноември 2013 г.  -  

 Стара електронна поща до 15 ноември 2013 г. -  
 
Вие може да изберете съответната подходяща картинка, която ще ви отведе в съответната 
поща. Това е направено, за да имате достъп до писмата си известно време. 
 
Каква е разликата: 

 В новата поща user name е: пълният ви електронен адрес; 
 В старата поща user name e: краткият ви електронен адрес; 

 
Възможността за изпращане на писма ще бъде прекратена от старата поща 
след 15 ноември 2013 г. !  
  
 



WINDOWS 
 
Вашата електронна поща, освен чрез webmail, можете да ползвате и чрез всички останали 
програми, като настройването е много улеснено – може автоматично и ръчно. 
 
Тези от вас, които изпозлват основно програмите на компютъра ще трябва да 
променят само няколко малки настройки, а именно: 
Вижте как можете да настройте ръчно: 
 
Използвайте следните параметри за настройка и проверка на пощата с e-mail клиент 
(Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird и др.): 
 ------------------------------------------------- 
 Сървър за вх. поща (incoming mail server)....:  mail.caritas-bg.org 
      или soto.superhosting.bg 
 Сървър за изходяща поща (outgoing mail server)...:  mail.caritas-bg.org 
      или soto.superhosting.bg  
 Потребителско име................................: imeto@caritas-bg.org 
 Парола...........................................: вашата парола 
 
Същите настройки може да направите и автоматично през интернет. 
Конфигуриране на майл клиент автоматично:  
 
След като влезнете през страницата на Каритас във WEBMAIL си, ще видите бутон: 
„Конфигуриране на майл клиент”. След избирането му, вие ще настроите директно 
вашата електронната поща. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: През следващите дни, може да създадете новия акаунт и до 
15.11.2013 да имате 2 акаунта на вашия компютър. До 15 няма получавате входяща поща в 
новия, а само в стария. След тази дата тя ще започне да постъпва в новия автоматично. 
 
Ако имате въпроси, бъдете добри да ни пишете на communications@caritas-bg.org или 
позвънете на телефоните в офиса или на мобилен 0 888 420 282. 
 
Благодаря ви за разбирането! 


