
Модулът за наложен платеж използва услугите на „Еконт експрес”. 

С негова помощ клиентите на електронния Ви магазин ще могат да 

извършват покупки и да заплащат стойността на покупката и доставката 

при получаване на поръчката. 

За да работи Модулът за Наложен Платеж, е необходимо 

предварително да е инсталиран и настроен Модул за Доставка на Еконт. 

В противен случай Модулът за Наложен Платеж няма да е активен. 

 

I. Инсталиране на модула.  

След инсталация на Модула за Доставка, можете да пристъпите към 

инсталацията и на Модула за Наложен Платеж. 

Това става в административната част на сайта. Обикновено тя е 

достъпна от адрес като този: 

http://mywebsite.com/admin/ 

Адресът горе е примерен. Възможно е да използвате друг, например: 

http://mywebsite.com/secret/ 

Веднъж влезли в административната част, използвайте 

навигационното меню, за да отворите страницата Модули -> 

Разплащания. 

Намерете текста „Еконт наложен платеж” и натиснете веднъж с 

мишката върху него. Отдясно ще се появи бутон „Инсталирай модул”. 

Натиснете бутона, за да инсталирате модула. 

 

II. Настройка на модула 

След като инсталирате модула, вдясно ще видите допълнителни опции. 

Натиснете бутона „Редактирай” за да ги промените, ако е нужно. Уверете 

се, че стойността на “Enable Cash On Delivery Module” e “True”. В случай, 

че е “False”, моля сложете отметка на “True”. В противен случай модулът 

няма да работи. 

 



1. Payment Zone. В зависимост 

от това дали използвате Зони 

за разплащане (Payment 

Zone), можете да зададете за 

коя зона модулът за наложен 

платеж ще бъде достъпен. Ако 

не сте запознати със Зоните за 

разплащане, най-добре 

оставете настройката по 

подразбиране. 

2. Set Order Status. Какъв статус да има направената поръчка 

по подразбиране. Използва се за ваша справка и по-добро 

управление на поръчките. 

3. Sort order of display. Ако имате повече от един активни 

модули за разплащане, тази стойност определя кой поред ще 

бъде Модулът за Наложен платеж. Броенето започва от „0” 

(нула), което е най-високата стойност. Ако други модули имат 

същата стойност, подреждането за тези модули ще се 

извърши по азбучен ред. 

Накрая натиснете бутона „Обнови” за да запазите промените. 

 

III. Работа със сайта.   

 

1. Регистрация 

За да се запознаете с работата на модулите от клиентска гледна точка 

може да направите пробна регистрация в електронния си магазин. Ако 

вече сте инсталирали и настроили Модула за Доставка и Модула за 

Разплащане, регистрацията ще протича по малко по-различен начин. 

Ето примерна снимка на страница за регистрация. Вашата може да 

изглежда по-различно, но в общи линии ще е подобна: 



 

1. Първо, въведете своето „Име” и „Фамилия”, както и електронен 

адрес за контакти. Обърнете внимание, че някои от адресните 

полета не са активни. Това е информация, която ще се попълни 

автоматично, но първо трябва да въведе пощенски код. 

Разбира се уверете се също, че сте избрали държава България. 

Когато въведете няколко цифри от пощенския код, ще видите падащо 

меню с предложения, които можете да изберете с помощта на мишката 

или стрелките на клавиатурата. 

След посочен пощенският код, в полето „Град” автоматично ще бъде 

попълнено името на населеното място. 

2. След това въведете или „Улица и номер”, или „Район”. Тъй като има 

места, където улици няма, се попълва или едното, или другото. 



Останалата част от регистрацията протича по установения начин. 

 

2. Покупка 

Ето пример как би изглеждала първата страница при закупуване на 

продукти и активирани модули за Доставка и Разплащане: 

 

a) По подразбиране като място на доставка бива избран най-близкият 

офис на Еконт. Можете да натиснете бутона „Най-близък офис на Еконт” 



за да се уверите в това или да видите разположението на други офиси, 

ако предпочитате доставката да бъде извършена в някой от тях. След 

натискане на бутона ще се отвори нов в прозорец с карта за по-лесна 

визуална справка. 

б) На тази страница можете и да смените адреса за доставка, като в 

такъв случай автоматично се обновява останалата част от информацията 

на страницата. 

Когато продължите с покупката, на следващата страница ще бъде 

достъпен и модулът за разплащане Наложен Платеж на Еконт. В 

зависимост от настройките ви в административната част на сайта, може 

да са активни и други модули за разплащане. 

Изпълнете останалите стъпки от поръчката както обикновено. 

 

IV. Управление на поръчки.  

Всички направени поръчки са достъпни в административната част на 

електронния ви магазин. Обърнете внимание, че срещу всяка поръчка 

има икона на статуса: 

 

Тази икона показва, че е възможно да създадете товарителница. 

 

     Тази икона показва, че товарителницата е създадена. Можете да 

разгледате информацията по нея. 

    Тази икона показва, че пратката е в куриер. 

Тази икона показва, че клиентът е получил 

поръчката. 

1. Първо е нужно да отворите страницата с 

поръчки в административната част на сайта 

и да изберете тази, която ви интересува, с 



мишката. Отдясно ще видите допълнителни опции. 

 

2. Натиснете бутона „Направи Товарителница” за да задвижите 

поръчката. Ще се отвори прозорче за потвърждение. 

 

Потвърдете и изчакайте малко. След приключване на процеса ще 

видите връзка към PDF товарителницата. Натиснете върху връзката, 

за да отворите PDF документа, или го запазете на твърдия си диск. 

Затворете прозорчето. 

 

Обърнете внимание, че иконата на статуса е обновена. 

 

3. Можете да натиснете бутона „Информация за Товарителницата” за 

да разгледате статуса по всяко време. Тук можете да изтеглите 

„PDF Товарителница” или „Бланка Товарителница”, както и да 

изтриете настоящата Товарителница. 

 

4. Използвайте бутона „Обновяване Статуса на Товарителници”, за да 

актуализирате състоянието на всички поръчки с текущата 

информация от сървърите на Еконт. 


