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Плащане и проверка на битови сметки онлайн
Много компании предлагат възможността да проверявате и плащате сметките си (за ток, за вода, за
телефон и др.) онлайн. Освен удобството, това е начин да допринесете за опазването на околната
среда като се откажете да получавате хартиени фактури по пощата. За да извършвате плащания
онлайн е необходимо да притежавате банкова карта (на Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners
club, Bcard или др.) издадена от българска или чуждестранна банка.
Плащане на битови сметки онлайн
СТЪПКА 1: Отворете инсталирания на вашия компютър браузър и въведете в адресната лента следния
адрес https://www.epay.bg/pay/bills/

СТЪПКА 2: В първото поле изберете регион. В следващите полетата изберете търговското дружество,
сметката към което желаете да платите. Ако искате да платите няколко сметки наведнъж, можете да
изберете колкото желаете търговски дружества. В полето срещу всяко едно дружество въведете
абонатния си номер. След това натиснете бутона „Напред“ най-отдолу под полетата.

Фигура 1 :

СТЪПКА 3: Имейл потвърждение
Въведете Вашия имейл адрес в полето и натиснете „Напред“. След което на имейл адреса Ви ще
получите 6-цифрен код, който да въведете в полето, което излиза на екрана. След това натиснете
„Изпрати код“.

Фигура 2 : Имейл потвърждение

СТЪПКА 4: Паричният размер на сметката или сметките, която сте избрали, ще излязат на екрана вляво
срещу името на съответното дружеството. Тук можете да добавяте и още сметки като натиснете
бутона горе вляво „ Добави още сметки за проверка“.
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СТЪПКА 5: Вдясно на екрана Ви се намират полетата , в които да въведете данните на вашата банкова
карта за да извършите плащането на сметките, които желаете да платите. След като въведете данните
натиснете бутона „ Плащане на избраните сметки“.

Фигура 3 :
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Електрони услуги на НАП
Плащане на данъци, осигурителни вноски и други публични задължения по интернет

СТЪПКА 1: За да влезете в портала за електронни услуги на НАП въвъдете в адресната лента следният
адрес https://inetdec.nra.bg/

СТЪПКА 2: Горе вляво на страницата се намира менюто с електронни услуги на НАП ( в син цвят).
Избирате Е-услуги със свободен достъп.

Фигура 4 :

СТЪПКА 3: В средата на екрана ви се появява ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги със свободен достъп ( в
син цвят). Кликате върху него.

Фигура 5 :
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СТЪПКА 4: В страницата, която се появява натискате върху Услуги със свободен достъп. Появява се
меню с услуги. За плащане на данъци и други публични задължения избирате Плащане на задължения
към бюджета по електронен път. Това е единствената услуга от това меню, която позволява плащане
онлайн. Останалите услуги, които това меню предлага са свързани с извършване на различни справки
– например Здравноосигурителен калкулатор, чрез който може да изчислите дължимата здравно
осигурителна вноска; Здравноосигурителен статус – тук може да проверите дали сте здравноосигурен
и за кои месеци не са платени здравноосигурителните Ви вноски като въведете ЕГН и дата на раждане;
и т.н,

Фигура 6 :

СТЪПКА 5: След като изберете Плащане на задължения към бюджета по електронен път, Ви се
появява таблица, в която първо избирате по какъв начин да идентифицирате задълженото лице чрез ЕГН, номер на лична карта или Булстат. Въдеждате избрания идентификатор в съответното поле,
а в следващото поле попълвате името на задълженото лице. Накрая избирате какво публично
задължение желаете да платите, като срещу него в полето сума въвеждате дължимата сума. Тук е
необходимо да знаете точната сума на задължението, което искате да платите, тя не се показва
автоматично. След като сте въвели цялата информация натискате бутона най-долу – Следваща стъпка
на плащане
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СТЪПКА 6: Появява се нова страница, в която най-вдясно ви се предлагат два начина за плащане –
чрез epay ( за което е необходима регистрация в сайта на epay) и чрез виртуален ПОС на НАП.

Фигура 7 :

СТЪПКА 7: След като изберете и потвърдите начина на плащане ви се появява нова страница, в която
въвеждате данните на банковата ви карта - Тип на картата, Номер на картата, дата до която е валидна
и CVV2/CVC2 ( трицифрен код, които се намира на гърба на картата. След като въведете тази
информация натискате бутона плащане. Преди да извършите плащането ще Ви бъде поискано да
въведете шестцифрен код за сигурност, който ще Ви бъде изпратен като съобщение на телефона ви.
След като въведете този код плащането вече може да бъде извършено.

Фигура 8 :
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Източници :
1. https://www.epay.bg/pay/bills/
2. http://www.nssi.bg/eservicesbg
3. https://nap.bg/page?id=312
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