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Тази брошура е издадена по проект 670689 — ECC-Net BG FPA,  
който е финансиран по проект ЕПЦ от Европейския съюз в рамките 

на Програма „Потребители“ (2014-2020).

Съдържанието на тази брошура представлява само гледната  
точка на автора и е негова лична отговорност. Тя не отразява  
гледната точка на Европейската комисия и/или Агенцията за  
потребители, здраве, земеделие и храни или друг орган на  
Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не  

носят отговорност за съдържанието на брошурата.
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1. Кредитна карта
Начин на плащане, при който се оперира с пари на банката, представлява-

щи договорен кредитен лимит. Основно кредитните карти се делят на два типа 
charge и револвираща. При първите е необходимо пълно погасяване на старо-
то задължение, за да може да се използва отново. При револвиращите, ако е 
извършено някакво плащане, е достатъчно да бъде покрита част от усвоените 
средства и картата може да бъде използване отново.

Кредитната карта е удобна, тъй като позволява да се теглят бързо кратко-
срочни заеми. Разполагане с гратисен период за лихвата. Повечето търговци в цял 
свят приемат плащания с кредитни карти. Това е и един от най-сигурните начини на 
плащане, тъй като законът ви защитава от измама. Нещо повече – може да оспорите 
плащането, ако търговецът не ви достави стоката. Компанията на кредитната карта 
може да сторнира плащането след разследване. 

Има строги изисквания, за да получите кредитна карта. Потребителите харчат 
повече, отколкото могат да си позволят. Начисляват се такси при теглене на пари в 
брой. Налични са дневни, седмични и месечни лимити. Начисляват се лихви. 

Пазаруването по интернет е неизменна част от ежедневието ни. Тър-
говията в мрежата е свързана непосредствено с начините на плащане, 

които стават все по разнообразни с развитието на технологиите.  
Предлагаме ви най-често срещаните методи за плащане, заедно с пол-

зите и недостатъците им.

предимства

Недостатъци
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2. Дебитна карта
Почти навсякъде може да се плаща с карта, а не с пари в брой. Минимална е 

таксата за обслужване и не се начисляват лихви. Плащането с дебитна карта 
е сигурно и има защита от измами.

Почти навсякъде може да се плаща с карта, а не с пари в брой. Минимална 
е таксата за обслужване и не се начисляват лихви. Плащането с дебитна карта е 
сигурно и има защита от измами.

Оперира се само с налични пари. Налагат се дневни лимити. 

3. Банков превод
Банковият превод е метод за електронен превод на средства, който ви поз-

волява да изпращате средства директно по банкова сметка. Най-важното е да 
посочите коректно номера на сметката  (IBAN). За удобство повечето банки 
предоставят възможността да се ползва електронно банкиране.

Бърз, лесен и сигурен метод за плащане. Не е необходимо да имате банкова карта 
или сметка в банката. 

Не може да оспорвате направен превод и е трудно да се възста-
новят средствата, ако сте объркали IBAN. Трябва да отидете до банка, 
за да извършите превода и да ползвате техни сложни бланки. Налагат 
се високи банкови такси. 

предимства

предимства

Недостатъци

Недостатъци
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4. ескроу сметка

5. чек

Ескроу компанията действа като трета доверена страна по време на про-
цедурата по плащане. Тази трета страна получава плащането от купувача и 
информира за това продавача, който изпраща стоката. Едва след доставката 
продавачът може да изтегли сумата, което гарантира и двете страни.

Чекът представлява документ, напоследък се срещата и електронни чекове, 
с който се нарежда на банката да изплати сума от банковата сметка на посо-
ченото в чека лице. Лицето, което издава чека има специална чекова сметка 
в банката, която е захранена с определена сума. 

Гарантира се плащането и за двете страни и е удобно за по-големи сделки – 
леки автомобили, каравани, недвижими имоти и други.

Не се налага да носите пари в брой. Може да плащате в различна валута.

предимства

предимства

Това е най-скъпият метод за плащане, тай като се дължи голяма комисионна на 
посредника (банката). Често се използва за измами по интернет, като поставени фирми 
са представени като трета доверена страна, но след плащането те изчезват и не може 
да си върнете парите.

Недостатъци

Чекът се измества от банковите карти и банковите преводи и този начин на плащане 
се предлага от ограничен брой търговци, предимно от САЩ. Плащането с чек е скъпо.

Недостатъци
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6. плащане с телефон
Много търговци онлайн предлагат плащане с телефон. Това обикновено ста-

ва като трябва да изпратите кратко съобщение до определен номер, което се 
таксува с добавена стойност, а плащането се добавя във вашата сметка за те-
лефона. Други търговци предлагат телефонен номер с добавена стойност и вие 
плащате като се обаждате на него. Също така може да изпратите кратко съоб-
щение, за което заплащате, а в замяна получавате код, който въвеждате за да 
ползвате услугата онлайн. Обикновено става въпрос за плащане на малки суми.

7. Наложен платеж
Наложеният платеж е най-често използваният начин на плащане в Бълга-

рия. При него стоката се заплаща непосредствено при доставката на куриера 
в брой, а не по време на самата поръчка. Ако не платите, стоката се връща 
на продавача.

Повечето търговци предоставят възможност да прегледате стоката преди да я за-
платите. Не е необходимо да притежавате банкова карта или сметка. Увеличава довери-
ето на потребителите в търговците, тъй като плащането е след получаване на стоката.

Води до увеличаване на броя на импулсивните покупки, тъй като не се плаща 
веднага. Плаща са такса за самата услуга.

предимства

Недостатъци
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Не разкривате финансова информация и лични данни онлайн. Предлагат схема за 
оспорване на плащането, ако стоката не е доставена. Все повече тези системи са интег-
рирани в смартфоните и могат да се ползват и за офлайн плащания.

Може да се ползва само за участващи в системата търговци. 

предимства

Недостатъци

9. Системи за плащане онлайн

8. Western Union / MoneyGram 
С Western Union / MoneyGram вие може да плащате в цял свят. Трябва да 

представите личната си карта и да попълните формуляр с данни за получателя 
и сумата, която изпращате. В резултат получавате референтен номер, който 
трябва да предадете на получателя. За да получи парите получателя трябва 
само да представи документ за самоличност и референтния номер.

Много компании предлагат онлайн системи за разплащане. Те биват два 
вида – предплатени или на кредит. Вие си откривате сметка по интернет в 
тази система като превеждате пари по нея или я свързвате с кредитната ви 
карта. След това може да използвате тази сметка, за да извършвате плащания 
в интернет. Тези плащания могат да се осъществят само към участващите в 
системата търговци. Този начин на плащане се разпростира и в сматрфоните. 
(например PayPal, Moneybookers, Apple Pay, Google Wallet и други)

Ясни такси и бързи преводи в цял свят и то в различни валути.

предимства

При измами този метод се ползва често. Ето защо ние съветваме да не използвате 
този начин, когато не познавате получателя. Този метод е сигурен, когато изпращате 
пари на свои близки и роднини, но не е удобен при интернет пазаруване. Причината е, 
че не е сигурна проверката на самоличността на получателя на парите.

Недостатъци
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измами – по добре се подгответе, а не се плашете!

Уверете се, че уеб адресът започва с https:// (а не само с http://), 
което показва, че се използва кодиране. По този начин е защитена 
информацията, която въвеждате в интернет.

Не пазарувайте по интернет от обществени компютри. Рискувате 
непознати хора да получат достъп до цялата информация, която 
сте използвали.

Същото важи и за обществен Wi-Fi – избягвайте плащания по 
интернет, както и да въвеждате каквато и да е чувствителна ин-
формация или лични данни, когато ползвате публичен Wi-Fi, като 
например в хотели, ресторанти, паркове, бензиностанции и други.

Не се доверявайте, ако в сделката се намесват трети лица, които 
се представят за посредници, гарантиращи плащането.

Проверете дали сайтът използва криптиране или кодиране при 
предаване на информация по интернет, като потърсите символ  
„катинарче“ за заключване на страницата.
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Мрежа от епЦ

При въпроси или в случай на проблем, свързани с търговец от друга държа-
ва от ЕС, Исландия или Норвегия, свържете се с мрежата от ЕПЦ.

Мрежата от Европейски потребителски центрове предлага безплатно инфор-
мация и съвети на потребителите при жалби срещу търговци от друга държа-
ва. Мрежата от ЕПЦ в 30 държави работи заедно, за да разрешава трансгра-
нични потребителски проблеми.


