
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С НАРЕЖДАНИЯТА ЗА МАСОВИ ПЛАЩАНИЯ В 

ЕЛЕКТРОННОТО БАНКИРАНЕ НА ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД 

 

вЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият документ има за цел да даде основни насоки при работа на потребител с 

нарежданията за масови (пакетни) плащания. В него са описани всички настройки, които e 

необходимо да бъдат направени с цел успешно и безпрепятствено използване на 

функционалността на системата. Документът не съдържа подробно описание на формата и 

съдържанието на файловете. 

оПИСАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА „МАСОВИ ПЛАЩАНИЯ " 

 

Функционалността Масови (пакетни) плащания дава възможност за едновременното въвеждане 

на голям брой платежни нареждания. За целта, чрез електронното банкиране, трябва да бъде 

зареден файл, съдържащ данните на съответните преводи. Системата поддържа зареждане на 

файл с два вида преводи: Кредитен превод и Преводно нареждане за плащане към бюджета. 

Един файл може да съдържа както само от единия, така и от двата вида платежни нареждания 

едновременно. Могат да бъдат използвани два вида encoding на файловете - ANSI и Unicode. 

Максимално допустимият размер на файловете е 3MB. 

 

нЕОБХОДИМИ НАСТРОЙКИ 

За зареждане на файлове с пакетни плащания се изисква използване на браузер Internet 

Explorer. Не е възможно зареждане на файлове с масови плащания през Mozilla Firefox. За 

успешно зареждане на файл с плащания са необходими следните настройки на Internet 

Explorer. 

 

1. Добавете адреса на сайта на електронното банкиране на ТИ БИ АЙ Банк ЕАД 
https://online.westeastbank.bg/default.aspx в зоната с доверени сайтове (Trustedsites). 
Това става по следния начин: 

1.1. Отворете Internet Explorer и изберете Tools Internet Options от менюто с настройки 
(фиг.1). 

https://online.westeastbank.bg/default.aspx


 
 
Фиг. 1 
 
1.2. В отворилия се прозорец изберете Security, след което маркирайте Trusted sites (фиг.2). 



 
 

Фиг. 2 

1.3. Изберете Sites, за да се отвори списъкът с доверени сайтове (Trustedsites). 

1.4. Въведете адреса https://online.tbibank.bg в текстовото поле и натиснете бутона Add, за да 
добавите сайта към списъка (фиг. 3).

https://online.tbibank.bg/


 

 

Фиг. 3 

1.5. Натиснете бутон Close, за да затворите списъка с доверени сайтове. 
 
2. Сменете нивото на сигурност на зоната Trusted sites като разрешите следната настройка 

Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting. Това става по 
следния начин: 

2.1. От прозореца Internet Options, показан на фиг.2, натиснете бутон Custom level... 

От прозореца Security Settings - Trusted Sites Zone намерете настройката Initialize and script 
ActiveX controls not marked as safe for scripting и изберете опция Prompt или Enable (фиг. 4). 



 
 

Фиг. 4 

2.2. Натиснете бутон OK, за да потвърдите промените. 

2.3. Ако се отвори Warning съобщение Are you sure you want to change the settings for 
this zone? изберете Yes (фиг. 5).
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Фиг. 5 

3. Затворете прозореца Internet Options като натиснете бутон OK (фиг. 2). 
 
 
 

ЗАРЕЖДАНЕ НА ФАЙЛ С ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ 
 
След като са направени необходимите настройки може да се използва функционалността за 
зареждане на пакет с платежни нареждания. Файловете се генерират от т.нар. ERP системи.  

Съдържанието им е със стандартен формат MT103. Функционалността е достъпна от страница 
Преводи в електронното банкиране на ТИ БИ АЙ Банк ЕАД. 

От менюто с видове платежни нареждания изберете Масово плащане  (фиг. 6). 

 
 

2. Натиснете бутона Browse... и изберете предвидения за зареждане файл, като използвате 
отворилия се Choose File to Upload диалогов прозорец (фиг. 7). 
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Фиг. 7 

3. От падащия списък Формат на файла изберете стойност, отговаряща на encoding-a на 
файла, който сте избрали да заредите: ако избраният файл е записан като Unicode - 
изберете Unicode, ако избраният файл е записан като ANSI - изберете windows-1251. 

 

4. Натиснете Запази, за да запишете плащането. 

 

Забележка: Полетата Вид на плащането и Тип на плащането не са разрешени за редакция, 

тъй като за момента системата не поддържа зареждане на пакет с плащания, различен от 

MT103 формат, както и друг вид платежни нареждания, различни от кредитен превод и преводно 

нареждане за плащане към бюджета. 

 

 

 


