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РЕЗЮМЕ 

Този модул е проектиран да въведе потребителя в концепцията за онлайн плащания. 

Неговата цел е потребителите да се запознаят с различните средства с които се 

извършват електронните плащания и по какъв начин те помага на всекидневните 

транзакции. 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ 

Онлайн плащанията, електронното плащане, карти, електронна търговия, онлайн 

пазаруване, кредитни карти, дебитни карти, онлайн банкиране.  

 

ЦЕЛ НА МОДУЛА 

Действия / Резултати 

Разберане на разликата между онлайн и офлайн плащания, защо са необходими 
онлайн плащания и как те работят. 

Знания Умения Компетенции 

Общи платежни системи Повишаване на знанията 
за системата за онлайн 
плащане 

Идентифициране на 
различните методи за 
електронно плащане 

Опознаване на плюсовете 
и минусите на онлайн 
плащането 

Приемане и доверие в 
системата за електронно 
плащане и осведоменост 
за средствата и 
използването на онлайн 
начини на плащане. 

Използване на кредитни и 
дебитни карти за онлайн 
плащане 

Разграничаване на 
кредитни от дебитни 
карти 

Използване на кредитна 
или дебитна карта за 
онлайн плащане 

Възможност за 
извършване на транзакция 
с кредитна или дебитна 
карта 
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РЕЗУЛТАТ 1: Общи платежни системи 

 

Резултат 

В тоз курс ще научите за системата за онлайн плащането, ще идентифицирате 

различните методи за електронно плащане и плюсовете и минусите на онлайн 

плащането.

 

 

Въведение в системата на онлайн плащането 

Какво представлява системата за онлайн плащане (или електронно плащане)? 

Онлайн плащането е начин за извършване на сделки или плащане на стоки и услуги 

чрез електронно средство, без да се използват парични средства. 

Компютрите и интернет могат да спестят време и много други неудобства. Само с 

достъп до интернет, хората могат: 

● Да извършват банкови транзакции 

● Да плащат всякакви сметки за вода, отопление, телефон и др. 

● Да купуват билети за кино, театър и други развлечения 

● Да си поръчват или купуват храна от магазини 

● Да пазаруват дрехи, домакински потреби, музика, филми или почти всичко 

● Да изпращат имейли, снимки на приятели и семейство навсякъде по света 

● Да разговорят с приятели и семейство навсякъде по света, благодарение на 

програми, като Skype 

● Да използват доставчици на здравни услуги и някои правителствени 

организации  

● Да минават през всякакъв вид обучения – от кратки курсове до PhD 
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Системите за онлайн разплащане се увеличават драстично за последните десетилетия, 

заради последните достижения на технологията, създаваща условия за растеж на 

онлайн банкирането и онлайн пазаруването. Колкото повече светът напредва по 

отношение на развитието на технологиите, толкова повече се използват електронни 

устройства на всяко място и време за извършване на сделки с електронна търговия, 

освен услуги като четене на електронна поща и сърфиране в интернет. Всички тези 

неща подобряват и подсигуряват сигурността в плащането. Процентът на 

традиционното плащане  в брой намалява. 

 

История 

 Произходът на онлайн плащането и електронната търговия, като цяло е свързано с 

началото на интернет, като революция в световен план, което няма аналог до тогава. 

Преди всичко без тази световна мрежа, не би могло да има никакви онлайн магазини и 

услуги. Интернет стартира през 1969, като военна мрежа за комуникация по време на 

войната във Виетнам. Основната повратна точка се случва през 1989 г. с използването 

на т.нар. „уебсайтове“ или „страници“, правейки информацията по-лесна за 

публикуване и по-достъпна до хората, посредством интернет. Заедно с развитието на 

интернет стартират и онлайн услугите през първата половина на 90те, които обаче в 

началото не са особено лесни за ползване масово от хората, тъй като изисква 

специални умения и знания.  
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Повечето от сегашните системи за разплащане са лесни за използване, тъй като са 

много опростени. Те са уеб базирани или са приложения /апликации/, които означава, 

че не е нужно да се инсталира специален софтуер или да се купува специално 

оборудване, както се случваше преди години. Днес онлайн плащането може да се 

осъществява от всякакви устройства, които са свързани с интернет. 

Как работи онлайн плащането? 

Онлайн плащането става на момента, като се въведе информация в уеб браузъра на 

потребителя, което пести много време. Когато купуваме нещо онлайн, не са ни 

необходими реални пари, а трябва да се въведе информация, свързана с плащането в 

специална форма.  

Целият процес започва, когато клиентът посещава сайта на търговеца и добавя към 

количката си продукти или услуги, които желае да закупи. След това потребителя 

трябва да попълни информационен формуляр за плащането (например номер на 

картата, дата на изтичане, CVV код и адрес). В зависимост от начина на плащане, 

потребителя може да бъде пренасочен към външна услуга или уебсайта на банката или 

да продължи плащането през уебсайта или апликация. 

 

Като цяло, електронните плащания се считат за бърза и сигурна алтернатива на 

традиционните начини на плащане, като банкови преводи, проверки и т. н. 

Приемането на електронни плащания идва с много ползи за потребителите и 

търговците (от всякакъв размер). 
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Методи за онлайн плащане 

Има доста онлайн начини на плащане и услуги, които са разработени в рамките на 

платежната система по целия свят и са в употреба днес. Те включват електронни пари, 

кредитни карти и електронни преводи на средства. 

Карти 

Кредитните карти си остават най-популярния начин на плащане, но могат да бъдат 

скъпи за търговеца заради таксите за транзакции. Дебитни карти представляват 

отлична алтернатива с подобна сигурност, а и обикновено са с много по-малко такси. 

 

Електронни портфейли 

Освен плащанията, основани на карти, се появиха и алтернативни начини на плащане, 

а дори и претендират за лидерство на пазара. Електронният портфейл е форма на 

предплатена сметка, която съхранява финансовите данни на потребителя, като 

например информация за дебитни и кредитни карти, за да улесни онлайн 

транзакцията.  

Банкови плащания 

Това е система, която не използва никакви карти. Тя се използва от клиенти, които имат 

акаунти, активирани с интернет банкиране. Вместо да въвеждате данни за картата на 

сайта на купувача, самата система позволява да се уточни от коя банка искат да платят. 

След това потребителят е пренасочен към уеб сайта на банката, където може да се 

удостовери себе си и след това да одобрите плащането. Обикновено ще има и някаква 

форма на двуфакторно удостоверяване. 
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Плюсове и минуси на онлайн плащането 

Електронните платежни системи са направени, за да се улеснят приемането на 

електронни плащания за онлайн транзакции. С нарастващата популярност на онлайн 

пазаруването, системите за електронно плащане се превърнаха в задължително място 

за онлайн потребителите — за да направят пазаруването и банковото дело по-удобно. 

Той идва с много ползи, като например: 

 Достигане до повече клиенти от всички краища на света 

  По-ефективни и ефикасни транзакции – това е така, защото транзакциите се 

извършват в секунди (с едно кликване), без да губите време. По-бързо и по-

лесно е 

 Удобство. Клиентите могат да плащат за артикули на уебсайт за  електронна 

търговия по всяко време и навсякъде. Имат нужда единствено от интернет. 

  По-ниски разходи за транзакция и намалени технологични разходи 

 Контрол на разходите за клиенти, тъй като те винаги могат да проверят 

виртуалната си сметка, където те могат да намерят историята на транзакциите 

 Портали за плащане и доставчици на платежни услуги предлагат 

високоефективни инструменти за сигурност и борба с измамите, за да се 

направят сделките надеждни 

 

..и някои минуси, също така 

 Измамите с електронна търговия нарастват с 30% годишно. Ако някой следва 

правилата за сигурност, няма да има такива проблеми. 
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● Липсата на анонимност — за повечето това изобщо не е проблем, но 

потребителят трябва да запомни, че някои от личните данни се съхраняват в 

базата данни на платежната систем 

●  Нуждата от интернет достъп – ако връзката с интернет е слаба или прекъсне е 

възможно да се създадат проблеми.  
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РАЗДЕЛ 2: Употреба на кредитни и дебитни карти за онлайн разплащане  

 

Резултат 

Разграничаване на различните форми на банкови карти, кредитни и дебитни карти. 
Употребата на кредитните или дебитни карти за онлайн разплащания.  

 

Въведение в кредитните и дебитните карти 

Кредитни карти 

Кредитните карти са най-популярния начин за онлайн плащане. Приложимостта на 

кредитните карти е един от най-силните фактори, който допринася за неговата широка 

употреба навсякъде по света. Въпреки това те не се най-удачни при малки плащания, 

тъй като се начисляват големи такси. Най-важното предимство е лесното им 

използване, което предоставят  за онлайн транзакциите от всяка точка на света и по  

всяко време. Освен това те лесно се използват, без нуждата от някакъв специален 

хардуер или софтуер, за да работят. 

 

Удостоверението на притежателя на картата е само по номера на кредитната карта, 

името и дата на изтичане. За да запазите личната информация сигурна е създадена 

верификационна система от Виза или Мастер Кард код за сигурност от компаниите за 

кредитни карти. Освен това този режим на плащане предлага на потребителите 

възможност за създаване на пароли, които се използват за онлайн пазаруване чрез 

кредитни карти. 

Дебитни карти 

Дебитните карти печелят популярност с всеки изминал ден и са се превърнали в най-

популярния метод за безкасово плащане в целия свят. В сравнение с кредитни карти 

при дебитните карти, парите се изтеглят от личната банкова сметка на потребителя, а 

не от посредническа сметка, така че клиентите да могат да пазаруват онлайн в рамките 

на финансовите си лимити. 

 

Мобилен портфейл и смарт карта 

Мобилни протфейл 

С помощта на мобилни портфейли потребителите имат право да инсталират 

приложение в своите смартфони, които могат да използват за извършване на офлайн и 
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онлайн покупки. В бъдеще се предполага, че мобилните портфейли предлагат по-

голямо удобство на клиентите при извършване на сделки с помощта на технологии, 

които свързват смартфоните и физическия свят чрез звукови вълни, клауд базирани 

услуги, QR кодове и др. 

Пей пал 

Пей пал /PayPal/ е глобален бизнес в електронната търговия, който позволява онлайн 

плащания и парични преводи  през интернет. Онлайн паричните преводи, като услуга е 

електронната алтернатива на традиционните парични преводи, като  плащане кеш с 

чекове и парични преводи. PayPal извършва обработка на плащания за онлайн 

доставчици, сайтове за търговия и други търговски потребители, за които таксува. Тази 

такса зависи от курса на валутата, държавата на подателя, държавата на получателя, 

изпратената сума и типа на сметката на получателя.  

Смарт карта 

Това е пластмасова карта, вградена с микропроцесор, чиято лична информация на 

клиента се съхранява в нея и може да бъде заредена със средства за извършване на 

онлайн транзакции и незабавно плащане на сметки. Парите, които се зареждат в 

картата, намаляват според начина на ползване от клиента и трябва да бъдат 

презаредени от банковата му сметка. 

Основни стъпки за извършване на онлайн плащане: 

 

1. Купувачът избира продукт или услуга за закупуване, като използва своя мобилен 

телефон, таблет или компютър 

2. Подаване на искането за плащане чрез въвеждане на обичайната информация 

за платежната карта, необходима за онлайн плащане, като име на притежателя, 

номер на карта, срок на валидност и трицифрен код за сигурност (CVV) 
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3. Доставчикът на услуги препраща данните чрез защитена връзка към банката на 

купувача или на компанията за кредитни карти 

4. Банката на купувача или одобрява, или отхвърля транзакцията въз основа на 

наличните средства или кредит на купувача. Ако бъде одобрена, транзакцията 

се връща обратно към платежния доставчик, който ще бъде обработен 

5. Доставчикът на плащания съхранява транзакцията и изпраща запис на 

продавача и купувача (електронна поща и / или sms) 

6. Стоките или услугите се изпращат на купувача и банката на купувача изпраща 

средствата на продавача  
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УПРАЖНРНИЯ 

 

Казус 1: Плащане на сметки за електричество онлайн 

Извършване на онлайн плащане на сметката за електроенергия чрез електронно 

банкиране 

Да предположим, че получавате следната сметка за електроенергия. Опишете 

стъпките, за да я платите чрез онлайн банковата си сметка. 
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Казус 2: Поръчайте онлайн хранителни стоки и платете с карта 

Да предположим, че трябва да закупите някои хранителни стоки, като използвате 

свързана онлайн услуга и платите с карта. Опишете стъпките, необходими за 

пазаруването. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСИ 

 

Сравнително изследване на онлайн платежните системи - pdf 

https://thesai.org/Downloads/Volume8No5/Paper_32-

A_Compendious_Study_of_Online_Payment_Systems.pdf 

Електронната търговия накратко 

https://en.wikibooks.org/wiki/The_Computer_Revolution/E_commerce/Online_Banking 

Разбиране на онлайн плащанията - YouTube видео 

https://www.youtube.com/watch?v=gG5kLlfZcik 

Методи на плащане във фокус - Част 1 - Доклад 

https://www.thepaypers.com/expert-opinion/-alternative-payment-methods-in-focus-

trends-and-developments-part-1/774978 

Методи на плащане във фокус - Част 2 - Доклад 

https://www.thepaypers.com/expert-opinion/-alternative-payment-methods-in-focus-

trends-and-developments-part-2/775210 

Онлайн банкиране и плащания 

http://www.finsmes.com/2017/12/online-banking-and-payments-innovative-solutions-on-

the-horizon.html 

Община Кардица - Електронни плащания (Гърция) 

https://dimoskarditsas.gov.gr/ilektronikes-ypiresies/ 

Цифровото разделение между младите и възрастните хора 

https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/1286/1206#p2 

Уроци по поверителност на интернет 

https://techboomers.com/p/internet-privacy 

Видео за онлайн плащане - Wordpress tv 

https://wordpress.tv/tag/online-payments 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Компютри и интернет 

https://www.qld.gov.au/seniors/education-work-technology/computers-internet 

Разбиране на онлайн платежните услуги 

https://www.wildapricot.com/articles/online-payment-services 

 Сравнително изследване на онлайн платежните системи 

https://thesai.org/Downloads/Volume8No5/Paper_32-

A_Compendious_Study_of_Online_Payment_Systems.pdf 

Система за онлайн разплащане 

https://securionpay.com/blog/e-payment-system 

Безплатни изображения за онлайн плащания 

https://pixabay.com/el/photos/online%20payments 

Как работи електронното плащане 

https://money.howstuffworks.com/personal-finance/online-banking/electronic-

payment.htm 

Онлайн пазаруване 

https://simple.wikipedia.org/wiki/Online_shopping 

Интернет технологии - Онлайн пазаруване 

https://en.wikibooks.org/wiki/Internet_Technologies/Online_shopping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Module’s reference text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License 
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РЕШЕНИЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА 

 

 

Решение на казус 1: Плащане на сметки за електроенергия онлайн чрез електронно 

банкиране 

1. Отворете уеб браузъра и въведете URL адреса на банковото си уеб банкиране  

(напр. Web.bankofkarditsa.gr) 

2. 
 Влезте, като използвате правилното си потребителско име и парола, за да 

въведете своя онлайн профил 

3. Това е прозорецът на вашия онлайн акаунт. Проверете баланса на профила си и 

кликнете върху „плащания“ 

 

 

4. От търсенето на съответната лента за вашия доставчик на електроенергия и 

въведете формуляра за плащане 
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5. Намерете в сметката за електроенергия “кодовия номер на електронното 

плащане”. Обикновено се пише близо до дължимия баланс. 
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6.  Попълнете формуляра с правилния електронен номер за плащане, името си 

(ако съответства на сметката на потребителя на електроенергия), правилното 

дължимо салдо и продължете с плащането 
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7. След това, в зависимост от вашето банкиране, можете да видите друг подходящ 

прозорец, който е искал да поставите PIN код, който е получили чрез SMS. 
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Решение на казус 2: Поръчайте онлайн хранителни стоки и платете с карта 

 
 

1. Посетете онлайн магазин за хранителни стоки (в нашия пример e-fresh.gr, но там 

има много), влезте, поставете поръчката си и се преместете в прозореца 

„плащане“. 

 

 

2. Попълнете необходимите формуляри по отношение на получателя и детайлите 

по доставката и на “метод на плащане” изберете “плащане с карта” 
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3. След това се пренасочвате през защитена връзка към банката на услугата или 

към фирмата с кредитни карти. Там внимателно въвеждате необходимите 

данни за картата, които намирате само на картата си (име на картодържателя, 

вид на картата, номер на картата, срок на годност, CVV номер) 

 

 

4. Плащането се извършва само след като кликнете върху бутона „продължи”. 
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