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Обяснения "Методи/начини на плащане" 
 
TOP 3 (в употреба): В брой / банкова карта / (незабавен) банков превод 

 

Налични пари, Банкноти и монети.  

Функции на парите: платежно средство, разчетна единица, съхраняване на 

стойността. Изискване: Увереност в стабилността им. 

Банкова платежа карта MAESTRO. Използва се за теглене на пари в брой, 

за плащане на стоки  и услуги. Изисква се ПИН (пазете го отделно за своята 

сигурност и тази на парите Ви). Уведомете банката издател за загуба и/или кражба. 

Функцията Quick-Chip е прекратена от юли 2017 г. и новите карти от този клас се 

издават на основата на безконтактните технологии, използвани при 

плащането. 

ПОС терминал -  устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и 

услуги или получаване на пари в брой чрез използване на платежна или 

предплатена карта. Плащане директно на касата с кредитна или дебитна банкова 

карта, чрез въвеждане на ПИН код или безконтактно, в зависимост от вида на 

картата или размера на сумата. 

 

Банков превод /прехвърляне на пари по сметка/ - паричен превод, 

извършван в банков офис или чрез отдалечен достъп. Образците на 

документите съдържат задължителни реквизити - наредител и получател 

IBAN – международен номер на банкова сметка, BIC – банков идинтефикационен 

код, сума, цел на плащането и подпис на наредителя. 

Single Euro Payments Area - Единна зона за плащания в евро (SEPA); 
с IBAN и BIC бяха създадени единни формати за парични трансфери, 

основно директен дебит, осигуряващи защита на потребителите чрез 8-

седмична опция за връщане на плащания и картови плащания в зоната за плащане 

в евро; Основна цел е съкращаване на времето за извършнане на операциите и 

опростяване на трансферите на базата на платежни технологични платформи . 

 

Система за онлайн плащане и за безкасово плащане в интернет; система 

за предплащане. Търговецът получава потвърждение за плащане, 

клиентът получава стоката. Sofort-GmbH извлича салда по сметки, 

продажби, лимити и други сметки и техните наличности. Неприложима в България. 

 
 

Процедура за онлайн превод (сътрудничество с австрийски банки; 

съвместима с немската система giropay). Без прехвърляне на данни към 

трети страни.  

 

 

Плащане на доставените стоки в брой /наложен платеж при интернет 

доставки/  Сумата се заплаща на куриера при получаването й. 

Предполага сигурност за купувача и най-често по-високи такси при 

доставката. 
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 Фактурата ще бъде платена (обикновено по банков път) след 

получаване на стоките (и проверката им!). Изключително изгодно за 

купувачите! 

 

Клиентът заплаща ПРЕДИ получаване на стоката; Максимална сигурност 

за продавача, тъй като стоките се изпращат само след получаване на 

плащането, възможна е отстъпка. 

 

 

Купете сега - платете по-късно (разсрочено плащане). 

Отлагане, изкушаващо да купите, въпреки че не можете да си го позволите в 

момента 

 

 

NFC- безконтактно плащане,  използва се под 40% (Stand: 11/18) 
 
Near Field Communication - Стандарт за предаване за безконтактен обмен на 

данни с помощта на електромагнитна индукция. Плащане в размер до 50 

евро (в България до 100 лева). След 5 поредни плащания в рамките на 

определен от издаващата картата банка времеви интервал, е необходимо да се 

въведе ПИН код. 

NFC- Технологията е възможна не само с банкова карта, но и чрез мобилен 

телефон или с различни смарт часовници, гривни  и т.н., които съдържат 

чип. 

 

• Разплащателна система за малки плащания; Акаунтът в PayPal е 

виртуален акаунт: самоличността се определя от имейл адреса (+ 

парола), така че няма отделен номер на сметка. Сметката може да се 

използва за извършване на плащания към и получаване на плащания от трети 

страни. PayPal действа като доставчик на услуги за преводи.  

• За да изпратите пари на друг участник с PayPal, има няколко опции за 

депозит: Можете да изпращате пари директно от баланс на PayPal. Сметката в 

PayPal може да бъде допълнена с кредитно салдо чрез обичаен банков 

превод. 

• За плащане може да се използва и кредитна карта. Парите не трябва да бъдат 

платени първо в сметката на PayPal, а се изтеглят от сметката на кредитната 

карта и се кредира акаунта на получателя. Възможна такса за трансакция 

(напр.: 3,4% + 0,35 € или други) 

 

Мобилно банкиране – плащане със смартфон (тел. №, банкова карта, 

сметка обвързана с мобилен телефон) Използва се за малки плащания 

например паркинг и билети, филми, игри, мелодии, кафе….  

 

QR-Code (quick response); Камерата на мобилен телефон интерпретира QR 

кодовете във връзка със съответния QR софтуер; Избягвайте печатни 

грешки. Лесни за използване. Замества попълването на банкови преводи. 
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    Кредитни карти Могат да се правят покупки или да се теглят 

пари до предварително определен лимит. Предоставеният кредит се погасява без 

лихва до изтичане на гратисния период. Има договорена минимална сума. За 

задълженията след посочения период се дължат лихви. Има и такси и комисионни. 

 

 

Дебитна карта Банкова платежна карта за плащане он-

лайн или теглене на пари от АТМ до сумата на 

наличността по сметката или до размера на разрешен 

овърдрафт; електронна търговия възможна) 
 

Реквизити при електронни плащания - № на картата, 

валидност мм/гг, име на картодържателя на латиница, 

CVC код на гърба на картата. 

 

     

        

 EasyPay карта - по карта със сметка в EasyPay може да се 

получава заплата, пенсия, обезщетения от НОИ, болнични, хонорари, наеми и др., в 
т.ч. международни парични преводи към банкова сметка от офис на Ria, MoneyGram, 

Western Union или друг платежен оператор в чужбина. Може да ползва картата както 

всяка друга разплащателна карта - за теглене на пари в брой на всеки банкомат и 

плащане в търговски обекти на ПОС терминал на територията на България. Всеки 

месец имате две безплатни тегления на банкомат, а всички плащания са без такса. 

 

 

 

 

Предплатена карта -  вид платежен инструмент, върху 

който се съхраняват електронни пари или се осигурява 

отдалечен достъп до електронни пари и с който се 

извършват платежни операции. Предплатената карта се издава за определен срок от 

време и може да не е персонализирана. Предплатената карта, която е 

персонализирана, се използва лично от оправомощения ползвател на платежни 

услуги. Когато е персонализирана, предплатената карта притежава персонализирана 

защитна характеристика – ПИН.. 

 

Мобилно плащане (приложения за мобилни телефони, гривни, стикери, ...) 
 

 Bluecode е технологично решение за мобилно плащане, което 

комбинира безконтактно плащане чрез смартфон с цифрови услуги с 

добавена стойност и позволява плащане от търговски и банкови 

приложения. Използва се предимно в Швейцария и Австрия. 

. 
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Микро карта. –тип стикер 
в рамките на секунди, без пари или портфейл, без код или подпис 

(вж. безконтактни плащания система NFC) 

 

 

Instant-Payments (Система за банкови трансфери на малки 

плащания в реално време)  TARGET Instant Payment Settlement 

(TIPS) е нова услуга за пазарна инфраструктура, стартирана от 

Евросистемата през ноември 2018 г.) 

Банковият превод е наличен в акаунта на получателя в 

рамките на секунди. Плащанията са неотменими! 

 

Карта с приложение за смартфон; Изпращане, получаване или искане на 

пари от приятели; Трансфер в реално време (макс. € 400,-) с функция за 

чат (Услуга за незабавно плащане). ZOIN платформата не се прилага 
към настоящия момент в България 
 

BitCoin - Биткойн е платежна система с отворен код, основана на P2P 

разпределена мрежова архитектура, подсигурена от блокчейн 

технология и работеща с едноименна единица биткойн, наричана 

виртуална валута или криптовалута. Приема се като средство за 

плащане на активи в Интернет. Поддръжниците виждат криптовалутата като 

алтернатива на съществуващата парични система. Определя се ката високорисков 

актив обект на спекулации, без регулация и надзор от централните банки и/или други 

регулаторни и надзорни органи. 

 

 

Биометрични данни – (селфи или пръстов отпечатък или сканиране на ириса), 
сигурно плащане, трудни за фалшифициране.  
 
 

Face pay  
Компаниите за кредитни карти тестват биометрични технологии за 

платежни процеси. От октомври 2021 г. е възможно да се плаща с 

лицево разпознаване в московското метро. 

 

 

Модернизиране и опростяване на процеса на плащане чрез допълване  на 

паролите особено при плащане с мобилни устройства. Регистрацията се 

извършва при доставчика на финансови услуги, който съхранява цифров 

пръстов отпечатък. Използва се за трансакции при наличие на картова 

сметка, налична към нея банкова платежна карта и при възможност за 

плащане със смарт устройства.  

 

 

 

 


