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B2C е-комерс в България
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Използване на Интернет и онлайн пазаруване

Източник: БЕА „Паспорт на е-комерс индустрията в България 2020“
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Онлайн купувачи като % от Интернет потребителите

Източник: European E-commerce Report 2021
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Местонахождение на продавача

Източник: БЕА „Паспорт на е-комерс индустрията в България 2020“
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Обем на B2C електронната търговия в България

/млрд.евро/

Източник: European E-commerce Report 2021
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E-GDP (% на електронната търговия от БВП) в България

Източник: European E-commerce Report 2021



|  4 DIGI PAY CONFERENCE 2021   |   

Начини на плащане 

Източник: БЕА „Паспорт на е-комерс индустрията в България 2020“

2019                                                    2020 



|  4 DIGI PAY CONFERENCE 2021   |   

Ръст на онлайн плащанията с карти 2020/2019 

Източник: 2021 Проучване сред членовете на БЕА
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Средна годишна кошница на онлайн купувач в България

Източник: БЕА „Паспорт на е-комерс индустрията в България 2020“
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Ползите от дигиталните плащания 

 Допълнителни и по-големи приходи от продажби към съществуващи и нови

клиенти. Не ограничават покупките на клиента до размера на наличните банкноти в

портфейла: осреднено размерът на трансакциите с дебитни и кредитни карти е от

два до четири пъти по-голям от размера на трансакциите в брой.

 Предоставят на електронните търговци достъп до клиенти от цял свят и обратното.

Около 15% от продажбите са от картодържатели, които се намират извън Европа

или от Европейски картодържатели, извършващи трансгранични трансакции.

 Позволяват реализирането на продажби, които биха били непрактични и даже

невъзможни с пари в брой: 10% от 500-те милиарда годишни продажби на кредит в

цяла Европа идват от електронната търговия.

 По-добро клиентско изживяване и репутация. Съвременният потребител търси 

бързи и удобни методи на плащане. Convenience is the new loyalty!
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Добавена стойност от дигиталните плащания 

 Бързи и гарантирани трансакции: Дигиталните платежни продукти предоставят

незабавна гаранция за плащането.

 Ефективност на разходите и сигурност: Дигиталните плащания намаляват 

необходимостта от отчитане, пазене и съхраняване на пари в брой и ограничават 

загубите от изгубени или откраднати парични средства. 

 Технологични иновации: Tерминалите на самообслужване, мобилните плащания, 

токенизацията, биометрията, машинното обучение и добавената EMV сигурност на 

чип картите също осигуряват по-широк достъп, увеличаване на обема на 

продажбите и намаляване на разходите за търговците на дребно от всякакъв 

мащаб.
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Ползите от дигиталните плащания в сравнение с разходите

Добавената стойност надхвърля значително разходите:  

«За дигиталните плащания добавената стойност е повече от 

2 пъти по-голяма от разходите на трансакциите с кредитни карти и 

4 пъти за трансакции с дебитни карти.“

Питър Дънн, изпълнителен директор на Peter Dunn & Company.
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Ползите от дигиталните плащания за е-търговците

 Дигиталните плащания предоставят възможността на е-търговците да продават по

целия свят, като получават парите си бързо и сигурно, като същевременно

предоставят на техните клиенти удобството за плащане по всяко време, от различни

устройства и от удобни за тях места, като по този начин подобряват потребителското

преживяване и отговарят на очакванията на потребителите.

 Дават гаранция на потребителите, че ще си получат парите по същия начин в случай

на отказ от поръчка – бързо, лесно и регламентирано.

 Дигиталните плащания дават сигурност на е-търговците, че няма да изпратят

поръчката и клиентът да откаже да плати или изобщо да не отиде да си вземе

пратката, както често се случва при наложения платеж.
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Ползите от дигиталните плащания 

 ЗА КЛИЕНТИТЕ: Ползата е улеснението и бързината, спокойствието на клиентите да

пазаруват свободно и без ограничението на наличните пари в портфейла, и не на

последно място много по-голямата сигурност за съхранението на парите.

 ЗА МОДЕРНАТА ТЪРГОВИЯ: Дигиталните плащания са средство за увеличаване на

клиентската удовлетвореност, намаляване на комплексността на управление на парите

и сигурността при съхранението им.

 ЗА ИКОНОМИКАТА: Безкасовите плащания да нарастват в бъдеще, което

допълнително ще рефлектира и върху растежа на бизнеса и по-добрата му отчетност и

ще допринесе за изсветляване на икономиката.
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Предизвикателствата от въвеждане на дигитални плащания 

 Важно е всички страни да разберат ползите, предоставени от приемането на дигитални

плащания, за да се създаде среда на правна сигурност, добре функциониращ пазар и

изсветляване на икономиката.

 Наредба Н-18 и задължението за издаване на касов бон при плащания с дебитни и

кредитни карти и алтернативни начини на електронни разплащания (PayPal, PaySera,

Digital Wallets и т.н.).

 Становището на Българска Е-комерс асоциация (БЕА) към МФ/ НАП:

За да се развива България като модерна държава трябва да се разграничат плащанията

с карта на:

CP - Card Present (примерно физически POS в магазин, ресторант) 

CNP - Card Not Present (примерно вируален POS на електронен магазин), както те са 

разделени от самото създаване на картовия онлайн бизнес и да отпадне задължението 

за електронните търговци за издаване на касов бон при CNP трансакциите. 
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Контакти

Жанет Найденова

Председател

Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)

0888 616 498

info@beabg.com

www beabg.com
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Благодаря!


