
Добре дошли в ДСК Директ!

Справки – наличност, движения и извлечения по сметки

Преводи – видове преводи и файлови формати

Преводи – подписване и нареждане на плащания

Пакетно плащане чрез файл

Заплати чрез файл

Заплати чрез списък служители

Служители – създаване и управление на списък, филтри

Запазване на бланки и получатели

Плащане на сметки – по битови услуги, данъци и такси

Настройки

Първи стъпки – преглед на елементите и структуратаСъдържание



Уиджети – от тук 

достъпвате 

различните секции и 

функционалности на 

интернет банкирането.  

Можете да 

персонализирате 

уиджетите, които 

искате да виждате във 

всяко меню.

Бързи връзки – от тук 

достъпвате различните 

менюта и 

функционалности на 

интернет банкирането.

Уиджети – за бърз 

достъп до различните 

секции и 

функционалности на 

интернет банкирането. 

Можете да 

персонализирате 

уиджетите, които 

искате да виждате във 

всяко меню.

Настройки – от тук 

можете да 

персонализирате 

уиджетите, които 

виждате и 

позиционирането им, 

за всяко отделно меню. 

Основен панел – от тук достъпвате различните менюта 

на интернет банкирането. При влизане в дадено меню, 

се визуализират специфични подменюта.

Информационна лента – от тук можете да видите – клиентския си 

номер, информация за последен вход, входящата си поща, телефон 

/форма за обратна връзка и бутони за смяна на езика и изход.

 След първи вход в ДСК Директ е необходимо да смените паролата си

 Активирайте метода си на подписване през меню „Настройки“

 Персонализирайте изгледа според нуждите си

Първи стъпки
Преглед на елементите и структурата



Справки
Наличност, движения и извлечения по сметки

 “Наличност по сметки” – показва разполагаемата 

наличност по фирмени сметки.

 “Движения по сметки” – показва всички 

движения за избран от клиента период.

 “Дневни извлечения в PDF” – показва дневни

извлечения в PDF.

 “Извлечения във формат MT940” и 

 „Извлечения във формат MT942” – апокзват 

извлеченията във формати MT940/МТ942. 

Подходящи за импорт в различни счетоводни 

системи.

 “Извлечения за период/месец” - показва 

обобщени извлечения с възможност за избор на 

период, конкретен месец или от началото на 

текущия до момента. 

 “Извлечения СЕБРА”.

Бутон „Експорт към файл“ – позволява експорт в 

различни формати (Word, Excel, CSV, XML).

Структура на менюта – всяко меню в ДСК 

Директ съдържа тематични секции – от тук 

достъпвате различните функционалности.

Бързи връзки – чрез бутони на реда на 

всяка от сметките, имате бърз достъп до 

търсената информация по сметка.

Секции в меню „Справки“:



Преводи
Видове преводи и файлови формати

Единични преводи:

 Между мои сметки – за прехвърляне на средства между 

собствените сметки в Банка ДСК. Използва се и при 

покупко-продажба на валута.

 По сметки в Банка ДСК – за нареждане на преводи към 

сметки в банка ДСК;

 Междубанков – лева – за нареждане на преводи в лева 

към друга банка в България;

 Междубанков – валута – за нареждане на превод  във 

валута към друга банка в България или чужбина;

 Към Бюджета – за нареждане на преводи към бюджетни 

предприятия;

Пакетни преводи:

 Заплати – до десет служителя – за нареждане на заплати 

към списък служители, чрез единичен превод.

 Заплати чрез списък служители – за нареждане на 

заплати към списък служители, предварително добавени в 

секция „Служители“ в меню „Преводи“.

 Заплати чрез файл – за нареждане на заплати чрез файл 

във формат ZAPDEP.

 Пакетно плащане чрез файл – за нареждане на 

пакетни/масови плащания чрез файлове в различни 

формати. С гъвкави възможности за редакции на пакет и 

различни сметки на наредител в пакета.

 Към бюджета – многоредов – за нареждане на 

многоредови плащания към бюджета.

Други:

 За преводи през СЕБРА, дарения, е-Faktura, за 

дистрибутори на търговци и за Min/Max наличност.

Достъп до видовете преводи – разделени на 3 групи:

 Единични преводи – за преводи чрез попълване на форма. 

 Пакетни преводи – за пакетни/масови плащания чрез файлове в 

различни формати, както и за заплати чрез файлове и списъци от 

служители. Поддържани файлови формати:

ZAPDEP, МТ100, МТ100SEPA, МТ101, МТ103, МТ103BUDJ, XML и

CSV

 Други – за други специфични видове плащания.



Преводи
Подписване и нареждане на плащания

Други секции в меню „Преводи“:

 Архив – съдържа информация за статуса на 

всички преводи, изпратени към банката.

 PDF Авиза – предоставя възможност за 

изтегляне на PDF авизо за наредени преводи. 

 Автоматични плащания – съдържа 

информация за преводите, наредени с 

бъдеща дата или периодичните преводи.

 Служители – предоставя възможност за 

създаване и управление на списъци от 

служители.

 Получатели и Готови бланки – съдържат 

запазените образци и бенефициенти

Потвърди – за 

потвърждаване и/или 

подписване на преводи.

Подпиши и Изпрати - маркирайте отметките за 

превода, който искате да потвърдите. С опция Всички.

За подписване/изпращане на повече от един превод

- маркирайте отметките за всеки от желаните преводи.

Редакция – бутон за редакция на преводи. 

Използва се и при нужда от попълване на 

Декларация за произход на средства.  

Създай подобен – за създаване на подобен 

превод, при нужда от запазване на текущия

Създай нов превод – бърз достъп до списък с 

видовете преводи, за нареждане на нов превод.

 Секция Неизпратени се отваря по подразбиране при достъп до меню „Преводи“

 За потвърждаване на преводи – съдържа всички запазени преводи, които още не са подписани и изпратени

 С филтри по банков клиент(за потребители със SingleSignOn), тип и канал на преводите, дата и период



Пакетно плащане чрез файл
Описание на полета и възможни опции

Създай нов превод –
бърз достъп до списък с 

видовете преводи – за 

създаване на нов

Формат на файла – от 

тук променяте при нужда 

encoding-а на файла.

Запази – след като 

запазите превода, 

отидете в секция 

Неизпратени, за да го 

подпишете и изпратите

Раздели на единични 

плащания – от тук 

може да разделите 

отделните плащания в 

пакета на единични 

преводи, за гъвкавост 

при нареждане.

Дата на изпълнение –

може да заявите 

избрана от Вас 

(бъдеща) на 

изпълнение на 

пакетното плащане. 

По подразбиране е 

зададена текуща дата.

Избор на файл –

изберете файлът, който 

искате да заредите

Тип на плащането –

изберете тип според 

вида и формата на 

файла, който зареждате

 Изберете файл за зареждане, тип на плащането и формат на файла

 Изберете желаните опции – разделяне на единични преводи, заявяване на дата на изпълнение

 След запазване на превода, отидете в секция Неизпратени за да го подпишете и изпратите



 Изберете сметката, от която ще извършите превода

 Изберете файл за зареждане, формат и тип на файла

 Изберете период/месец, за който се отнася плащането

Заплати чрез файл
Плащане на заплати чрез файл ZapDep, CSV, XML

Създай нов превод –
бърз достъп до списък с 

видовете преводи – за 

създаване на нов

Формат на файла –

променете при нужда 

encoding-а на файла.

Запази – след като 

запазите превода, 

отидете в секция 

Неизпратени, за да го 

подпишете и изпратите

Избор на период / 

месец – изберете от 

падащо меню месеца, 

за който се отнася 

плащането. Основание 

за плащане се попълва 

автоматично.

Избор на файл –

изберете файлът, който 

искате да заредите

Тип на файла –

изберете тип според 

вида и формата на 

файла, който зареждате

Избор на сметка –

изберете от падащо 

меню сметката, от която 

ще извършите превода. 

Полета Валута и IBAN

на наредителя се 

попълват автоматично.



 Изберете сметката, от която ще извършите превода

 Добавете служители от предварително създаден списък чрез бутон Добави плащане 

 След запазване на превода, може да го достъпите в секция Неизпратени за подписване и изпращане

Заплати чрез списък служители
Работа със списък, филтри и нареждане на плащане

Създай нов превод –
бърз достъп до списък с 

видовете преводи – за 

създаване на нов

Обща сума – попълва 

се и обновява 

автоматично, при 

въвеждане на сума за 

всеки от добавените 

служители.

Запази – след като 

запазите превода, 

отидете в секция 

Неизпратени, за да го 

подпишете и 

изпратите.

Преведи – за директно 

изпращане на превод.

Добави плащане – от 

тук добавяте служители 

от списък.

Дата на изпълнение –

може да заявите 

избрана от Вас 

(бъдеща) на 

изпълнение на 

пакетното плащане. По 

подразбиране е 

зададена текуща дата.

Избор на сметка –

изберете от падащо 

меню сметката, от която 

ще извършите превода.



Служители
Създаване и управление на списък, филтри

Зареждане на файл/ Нов – за добавяне 

на служители чрез файл или чрез 

попълване във форма. 

Редактирай / Изтрий – от тук можете да 

редактирате данни  на служител или да 

изтриете изцяло записа

Филтри – по банков клиент, група 

служители или име на служител

 Добавете служители чрез попълване на форма или зареждане на файл

 Може да зададете Банков клиент и Група – за удобство при превод на заплати към част от списъка

 Функционалността за нареждане на Заплати чрез списък служители, ще намерите в секция Нов превод

От тук може да достъпите и управлявате списък със запазени служители.

Покажи – изберете колко записа искате 

да виждате на един екран и натиснете 

Покажи, за да ги визуализирате.



Запазване на бланки и получатели

Как се запазва бланка / получател?

Попълват се данните за превода;

Преди да се изпълни превода, се избира „Запази 

като  Готова бланка/Получател“;

Маркира се чекбокса и се въвежда име, с което да се 

запази бланката/получателя;

Важно: Бланката ще бъде запазена след като се 

нареди превода!

Как се използва запазена бланка?

Чрез подменю „Готови бланки“ или

При избор на нов превод се избира бутон  „Зареди 

готова бланка“.

При необходимост, могат да се променят сметката от 

която се нарежда превода, сумата и основанието.

При редакция на запазена бланка се изисква 

потвърждение със средство за сигурност.

Как се използва запазен получател?

При избор на нов превод в полето Име на получател 

се отваря списък с всички запазени получатели.

 При често нареждане на преводи към един и същ 

получател, за удобство може да запазите 

получателя и/или бланката.

 Запазени образци ще намерите в секции „Готови 

бланки“ или „Получатели“.



Плащане на сметки
По битови услуги, данъци и такси

Редактирай / Изтрий –

от тук може да 

редактирате 

регистрирано 

задължение – да 

промените доставчик, 

клиентски номер или да 

изтриете изцяло 

абонамента.

Регистрирай / Плати 

сметка – за регистриране 

на нови образци за 

задължения по битови 

услуги.

 Регистрирайте Вашите задължения по битови услуги, местни данъци и такси

 За регистрация ви е необходим абонатен/клиентски номер (за битови сметки) и ЕИК (за данъци и такси)

 При регистрация изберете име на плащането – за да го намерите бързо и лесно при преглед на сметките

 Регистрация на автоматични плащания/директни дебити по битови сметки – само в банков клон

За всяка от 

регистрираните битови 

сметки, при наличие 

на ново задължение –

ще се появи сумата по 

него и отметка. 

Маркирайте сметките, 

които искате  да 

платите и натиснете 

„Плати“.

Подготвени плащания 

– от тук достъпвате вече 

регистрираните си 

задължения по битови 

услуги.

Плати – за плащане на 

маркираните сметки

Други секции в менюто –

за плащане на местни 

данъци и такси, архив на 

плащанията и справки по 

тях с възможност за 

експорт към файл.

От тук може да достъпите регистрираните образци за задължения по битови сметки и да регистрирате нови.



Настройки

 Променяте Потребителско име и Парола

 Активирате избрания от Вас метод на подписване

 Избирате сметките(от регистрираните в ДСК Директ), които да виждате от Оперативни сметки 

 Управлявате нивото на сигурност при достъп до ДСК Директ от Защитен вход

 Прегледате информация за Потребителските сесии, Подписани документи и Технически изисквания

В меню Настройки можете да:


