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Kак да пазаруваме 
сигурно онлайн
+ 25-те Най-Популярни Онлайн 
Магазини в България
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ЗА НАС
КОИ СМЕ НИЕ?

BESTO.BG
Besto.bg е уеб сайт, който ви 
спестява време и стрес при 
избора на продукти. От 
какъвто и продукт да се 
нуждаете от телевизор до 
блендер ние правим 
пазаруването ви по-лесно 
като ви показваме за какво 
да внимавате, когато 
правите избор за ваша 
следваща покупка.

https://besto.bg/
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Защо точно 
ръководство за онлайн 
пазаруването?

Онлайн пазаруването става все по-популярно по
целия свят, включително и България. Всъщност
според Националния статистически институт
през 2018 година 20,8% от всички българи са
пазарували онлайн за лични цели. Освен общ
преглед, статистиката показва и по-подробни
данни за това.



4

Оказва се, че най-активни 
в онлайн пазаруването на 
стоки и услуги са по-
младите потребители в 
България. При 
представителите на 
възрастовите групи 16-24 и 
25-34 години – 30,9% и 
33,9% пазаруват онлайн.

Откъм полово 
разпределение се оказва, 
че дамите са по-активни в 
онлайн пазара – 21,9% 
спрямо господата, при 
които 19,6% предпочитат 
онлайн пазаруването.

Най-активни 
в онлайн 
пазаруването
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Най-честите покупки 
онлайн

Най-честите покупки онлайн са дрехи и спортни 
стоки – 75,8% от потребителите в България 
поръчват от интернет такива стоки.

След това се нареждат поръчките на стоки за 
дома – 32,7% и пътнически и туристически 
покупки (стоки за пътуване и резервации) с 21,1%.
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Oнлайн магазините
срещу физическите

Статистиката сочи че с времето 
онлайн магазините ще заменят 
в по-голямата си част 
физическите търговски обекти

И въпреки че онлайн 
магазините 
обикновено имат по-
изгодни цени от 
физическите – нека не 
забравяме, че и те 
използват същите 
трикове за 
подмамване на 
клиентите. 
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Трикове при онлайн 
магазините

Oнлайн пазаруването 
може да се окаже не само 
опасно за бюджета ви, но и 
намирането на най-
изгодните предложения 
може да бъде трудно.

При онлайн 
магазините могат 
да се прилагат и 
някои нови 
трикове, за които 
потребителите 
все още не са 
наясно.
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Как може да се гарантира 
намирането на продукт с 
най-ниска цена?

Преди всичко трябва да се използват 
правилните инструменти. Онлайн 
пазаруването може да бъде много 
по-сложно отколкото изглежда. 
Истината е, че много малко хора 
знаят как да пазаруват правилно.

А още по-лошото е, че 
ако не знаете как да го 
правите – онлайн 
пазаруването може да 
ви направи уязвими по 
различни начини, 
например откъм 
поддаване на реклами. 
Няма как да не сте 
виждали рекламен 
банер на даден уебсайт, 
който посещавате. Този 
банер е плод на труда 
на множество хора.
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Научете се как да 
пазарувате правилно

Правилната комбинация от приложения, 
уебсайтове и стратегии за проучване ще ви 
спести много пари и ще направи онлайн 
пазаруването по-безопасно преживяване.

1

Да подобрите 
цялостното 

преживяване 
от онлайн 

пазаруването.

2

Да избягвате 
покупките на 
некачествени 

и скъпи 
продукти.

3

Да се научите 
как да пестите 

пари докато 
пазарувате 

онлайн.

Именно това е и целта на нашето 
ръководство. То е насочено към 

постигането на три основни неща:
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Как да намерите най-
изгодните оферти

За да се превърнете в професионален онлайн 
купувач трябва да се научите да комбинирате 
стратегии за пазаруване както от онлайн 
магазини, така и от физически.

И въпреки че много онлайн магазини предлагат 
основно електроника, можете да прилагате тези 
съвети при покупка на всичко – дрехи, бижута, 
стоки за дома и др.



11

Онлайн пазаруване в 
3 прости стъпки

Следвайте следните 3 стъпки:

1. Продуктово проучване

Проучете добре продукта и 
продуктовата категория, така 
ще можете да изберете най-
подходящата за вас покупка.

2.

3. Инструменти и уебсайтове 
за сравнение на цените.

Pazaruvaj.com ви осигурява 
безпристрастно сравнение 
на цените на даден продукт.

Посетете физически 
магазин, за да изпробвате 
стоката.
След като сте направили 
необходимото продуктово 
проучване, следващата 
логична стъпка е да излезете 
и да видите с очите си какво 
точно сте избрали.
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Безопасно 
пазаруване 
в интернет

Независимо дали ще пазарувате 
онлайн или във физически магазин, 
най-добрата цена не винаги е най-
удачният избор. Уверете се, че 
пазарувате от надежден магазин.

Най-важните три неща, които трябва да 
обмислите преди да направите поръчка са:

1. Да намерите надежден онлайн магазин.
2. Да проверите срокът за връщане.
3. Да изберете най-безопасния начин за 
плащане.
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Избиране на 
онлайн магазин
Пазете се от нови и неизвестни онлайн 
магазинчета. Те могат да ви подмамят с ниска 
цена, но в последствие да се окажат ненадеждни.

Ако сте несигурни откъде да пазарувате –
гиганти като eMag са много по-надеждни 
от неизвестни онлайн търговци.

Тябва да обърнете внимание на:
1. Допълнителни такси за 
опаковка и доставка.
2. Дължина на гаранционния 
срок и политика за замяна и 
поправка.
3. Политика за връщане на 
парите и закупените стоки.
4. Условията за ползване на 
онлайн магазина.
5. Условията за съхранение на 
личните данни.

https://besto.bg/emag
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Методи за 
онлайн 
плащане

Истината е, че съществуват 
десетки методи за разплащане 
в онлайн магазините. Но има 
няколко, които са най-често 
използвани.

Плащане при доставка

Наричан още наложен платеж, този метод 
е един от най-популярните що се отнася 
до онлайн пазаруване.

1

Плащане през ePay.bg

При нея потребителят задължително 
трябва да има регистрация и да е 
добавил платежно средство (обикновено 
дебитна или кредитна карта).

2

Плащане с кредитна и дебитна карта

Картовите плащания стават все по-
популярни в България. Затова и все 
повече онлайн търговци приемат 
плащане с карта, но все още тази опция 
не е налична навсякъде.

3

Други

Други методи за плащане са: PayPal
MoneyGram, Western Union.

4
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Последната стъпка след като 
сте решили от какво имате 
нужда, прочели сте ревюта и 
потребителски мнения, 
сравнили сте цените, 
намерили сте правилния 
търговец и начин на плащане, 
е просто да си го купите.

Вече можете да 
пазарувате онлайн

Приятно 
пазаруване!
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Класацията е направена на база посещения, а не брой 
поръчки или оборот. Използвали сме статистика от 
SimilarWeb.com и Alexa.com. В класацията сме включили 
само онлайн магазини и платформи за онлайн 
търговиря без сайтове за обяви.

25-те най-популярни 
онлайн магазини в 
България
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1.  AliExpress.com

AliExpress е услуга за онлайн търговия, която е притежание на 
фирмата Alibaba, базирана в Китай. За пръв път се появява 
през 2010 година и е съставена от група от малки бизнеси в 
различни страни, които предлагат продуктите си на 
международни онлайн купувачи.

Уебсайтът е наличен на няколко различни езика, а доставки се 
изпълняват до почти всяка страна по света, включително 
България.

КЪМ AliExpress.com

https://besto.bg/aliexpress
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2. eMag.bg

Emag е платформа за онлайн търговия, работеща в няколко 
страни, като Emag.bg е предназначен специално за България. 
Тук се предлага изключително разнообразна продуктова гама 
като се започне от техника и електроуреди и се стигне до 
дрехи, книги и дори играчки.

Извършва се доставка до всяка точка на България.

КЪМ eMag.bg

https://besto.bg/emag
https://besto.bg/emag
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3.  Amazon.com

Amazon.com е сайт за онлайн търговия, който принадлежи на 
американската компания Amazon Inc, базирана в Сиатъл. Тя е 
създадена през 1994 година, а самият сайт е създаден през 1995 
година.

В началото са се продавали само книги, но днес продуктовата 
гама е огромна (козметика, електроника, консумативи, спортни 
стоки, играчки, инструменти и т.н.), но конкретният сайт прави 
доставки само в Америка.

КЪМ Amazon.com

https://besto.bg/amazonus
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4. RemixShop

RemixShop е сред най-големите магазини за онлайн продажба 
на дрехи секънд хенд в Европа. Осигурява маркови дрехи и 
аксесоари в шест категории – жени, мъже, деца и чанти, обувки 
и аксесоари.

Работи в девет държави – България, Австрия, Гърция, Германия, 
Словакия, Румъния, Полша, Унгария и Словакия, като прави 
доставки за населените места в тези държави.

КЪМ RemixShop

http://bit.ly/2YSpovp
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5. Technopolis.bg

Технополис се нарича веригата българския хипермаркети, в 
които се предлага бяла и черна техника, а от онлайн магазинът 
им Technopolis.bg могат да се закупят всички техни продукти.

Предлагат се всякакви домакински уреди, лаптопи и 
периферни компютърни устройства, смартфони, телевизори, 
уреди за грижа за тялото и още много. Правят се доставки до 
всяко населено място в страната.

КЪМ Technopolis.bg

http://bit.ly/2HYLKGn
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6. eBay.com

Уебсайтът eBay.com е предназначен за онлайн търговия и е 
собственост на компанията eBay Inc. Тук могат да се купуват и 
продават всякакви нови стоки и такива втора ръка.

Известността на сайта идва от факта, че цената на голяма 
степен от стоките е доста по-ниска от пазарната.
Търговия се извършва с продавачи и купувачи от цял свят и 
продуктите се доставят чрез пощата или с куриер, 
включително и до България.

КЪМ eBay.com

https://besto.bg/ebayus
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7.  Obuvki.bg

Obuvki.bg е онлайн магазин, в който се продават селектирани 
продукти от най-добрите марки от Полша и други страни. Той 
е един от най-големите онлайн магазини в Полша в областта 
на обувките и аксесоарите.

Предлага обувки за мъже, жени и деца, а също така и аксесоари 
(включително чанти). Прави доставки на цялата територия на 
България.

КЪМ Obuvki.bg

http://bit.ly/2K9jlzj
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8. Ozone.bg

Ozone.bg е български магазин за онлайн продажба на продукти 
за свободното време и забавление. Тя е сред най-големите 
инвеститори в електронните спортове в страната.

Съществува от 2008 година, а след 2013 започва да продава не 
само компютърни игри и аксесоари, но също и филми, книги и 
дрехи.

Прави доставки в цяла България.

КЪМ Ozone.bg

http://bit.ly/2FXJ60a
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9.  Technomarket.bg

Техномаркет е верига хипермаркети, специализирана в 
продажбата на черна и бяла техника. Собственост е на 
Техномаркет България АД.

Онлайн магазинът им technomarket.bg предлага всички 
продукти на компанията, включително офис оборудване, IT 
продукти, битова електроника, телекомуникационни уреди и 
т.н. от водещи световни марки.

Доставя до цяла България.

КЪМ Technomarket.bg

http://bit.ly/2UimWzx
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10. SportDepot.bg

Sportdepot.bg е онлайн магазин, собственост на SportDepot –
водеща в България компания, която продава спортни стоки и 
аксесоари – обувки, дрехи, фитнес уреди, планинска 
екипировка, екипировка за различни спортове, аксесоари за 
плуване и т.н.

Предлага продукти от множество различни търговски марки, 
сред които са Найк, Пума, Адидас и т.н. Прави доставки до цяла 
България.

КЪМ SportDepot.bg

http://bit.ly/2D0M6YG
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11. IKEA.bg

IKEA.bg е българската версия на онлайн магазина на компания 
IKEA № многонационална фирма, която се специализира в 
продажба на домашно обзавеждане, включително и на 
изплащане.

Предлага също събиране на мебели, доставка (до цяла България) 
и монтаж.

КЪМ IKEA.bg

http://bit.ly/2I0HpSX
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12. FashionDays.bg

FashionDays.bg е онлайн магазин, основан през 2009 година, 
специализиращ се в продажбата на дрехи, обувки и аксесоари 
за всеки – мъже, жени и деца, без значение от възрастта.

Предлага продукти във всички модни стилове на различни 
марки. Осигурява доставка до всяко населено място в България 
и право на връщане до 30 дни.

КЪМ FashionDays.bg

https://besto.bg/fashiondays
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13.   Videnov.bg

Онлайн магазинът за мебели за дома Videnov.bg принадлежи 
на „Виденов Груп“, чиято е фирмата „Мебели Виденов“.

Специализира се в продажба на различни мебели – спални, 
бюра, дивани, кухненско обзавеждане, гардероби, скринове и 
т.н.

Осигурява доставка на покупките до цялата страна, а при 
поръчки над 200 лева тя е безплатна.

КЪМ Videnov.bg

http://bit.ly/2FPrcfJ
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14.   Praktiker.bg

Уебсайтът Praktiker.bg принадлежи на фирмата, управляваща 
европейската верига магазини „Практикер“, специализирани в 
продажба на инструменти, материали и пособия за 
строителство и ремонт, продукти за градината, обзавеждането 
и за поддържане на дома.

Осигурява доставки чрез куриер до всяка точка на България.

КЪМ Praktiker.bg

http://bit.ly/2OQ0U14
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15. Ardes.bg

Интернет магазинът Ardes.bg е стартиран през 1999 година от 
фирмата АРДЕС Информационни Технологии ЕООД и 
продажба нови и втора употреба компютри (геймърски и 
бизнес такива), лаптопи, хардуер, смартфони, таблите, софтуер, 
мрежово и сървърно оборудване.

Предлага и различни комплексни услуги, свързани с 
информационните технологии. Осигурява безплатна доставка на 
територията на страната.

КЪМ Ardes.bg

http://bit.ly/2U0QKvn
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16. Store.bg

Store.bg е български онлайн магазин, в който се предлага 
огромна продуктова гама, обхващаща всевъзможни продукти –
пъзели, игри, играчки, книги, продукти за бебето, часовници, 
музика, видео филми, продукти за хобито и свободното време, 
козметика, продукти за приключения и за дома и градината.

Доставя продуктите чрез куриер до всяка точка в България.

КЪМ Store.bg

http://bit.ly/2I1d1YJ
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17. Remedium.bg

Remedium.bg е онлайн сайтът за продажби на Аптеки Ремедиум –
верига аптеки, които са иноватори на фармацевтичния пазар в 
страната.

В онлайн аптеката се предлагат лекарства без лекарско 
предписание, храни и хранителни добавки, козметика, продукти за 
дома (за борба с вредителите, ароматизатори, за пречистване на 
водата и въздуха и т.н.) и можете да намерите информация за всички 
лекарства.

Покупките се доставят до всяка точка в България чрез куриер.

КЪМ Remedium.bg

http://bit.ly/2YJQrZA
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18. Home-Max.bg 

Home-Max.bg е онлайн магазинът на Баумакс България ООД, която 
влиза в състава на най-голямата австрийска верига магазини от тип 
„направи си сам“, като от 2014 собствеността е изцяло българска.

Предоставя множество продукти на достъпни цени, сред които са 
продукти за декорация и интериор, строителство, градината, 
инструменти, техника и различни услуги.

Доставка се извършва в цяла България чрез куриер.

КЪМ Home-Max.bg

http://bit.ly/2FT2BGX
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19. Vmzona.com

Vmzona.com е онлайн магазин, в който се предлага дамска, детска и 
мъжка мода – дрехи, обувки, часовници, имитационна бижутерия, 
аксесоари, козметика, парфюми – а освен това се предлагат био 
продукти, спортни продукти, книги и видео, продукти за домашните 
любимци и подаръци.

От магазина изпращат поръчките чрез куриер до всяка точка в 
България.

КЪМ Vmzona.com

http://bit.ly/2Iec8Lt
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20. Aiko-bg.com

Уебсайтът за онлайн продажби Aiko-bg.com принадлежи на 
Аико Мулти Консепт ООД и предлага висококачествени 
мебели, подови настилки, продукти за кухнята, домашни 
потреби, продукти за осветление, декорация и за градината. 
Често провежда разпродажби на различни продукти.

Осигурява транспорт за покупките на територията на България.

КЪМ Aiko-bg.com

http://bit.ly/2OP42u9
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21. Notino.bg

Notino.bg е най-големият онлайн магазин за продукти за 
красотата в Европа. Предлага парфюми и козметика не само от 
всички най-известни световни марки, но и от по-малки местни 
производители.

Принадлежи на компания Notino, основана в Чешка република 
и притежаваща клонове в 22 страни.

Извършва доставки на територията на България чрез куриер.

КЪМ Notino.bg

https://besto.bg/notino
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22. Vivre.bg

Vivre.bg е част от румънската компания Vivre, чиято цел е да 
създаде онлайн мрежа за продажба на висококачествени 
продукти на достъпна цена.

Предлага мебели, килими, осветителни тела, продукти за 
спалнята, кухнята и банята, килими, лайфстайл продукти 
(аксесоари, козметика, фитнес продукти, електроуреди, 
играчки, продукти за дейности на открито и т.н.).

Прави доставка на покупките на територията на България.

КЪМ Vivre.bg

https://besto.bg/vivre
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23. Zora.bg

Zora.bg е онлайн магазинът на веригата магазини Зора, 
специализирани в продажбата на техника.

Предоставя широка гама от телевизори, телефони, таблети, 
домакински електроуреди, уреди за вграждане, малки 
електроуреди, климатици и отопление, смарт технологии, компютри 
и аксесоари, продукти за красотата и здравето, аудио, видео и GPS, 
камери и фотоапарати.

Доставката на онлайн покупки се изпраща чрез куриер до всяка точка 
на България.

КЪМ Zora.bg

http://bit.ly/2YSn47l
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24. Helikon.bg

Онлайн книжарницата Helikon.bg е създадена през 1998 година и е 
сред първите електронни магазини в страната и най-голямата 
онлайн книжарница. Тя принадлежи на веригата книжарници 
Хеликон.

Продава книги, учебници, електронни книги, електронни списания, 
е-четци, музика и подаръци.

Осигурява доставка на продуктите чрез куриер до всяко населено 
място в България.

КЪМ Helikon.bg

http://bit.ly/2UpJPAv
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25. Decathlon.bg

Decathlon.bg е българският онлайн магазин, в който се предлагат 
продуктите на компанията Декатлон, която е базирана във Франция. 
Тя е най-големият търговец на спортни стоки в света.
Предлага спортни дрехи и аксесоари за мъже, жени и деца, 
продукти за практикуване на различни спортове, защитни и 
предпазни продукти, стоки за планинарство и туризъм и много 
други.

Осигурява доставка на покупките чрез куриер за цялата територия на 
България, като поръчки над 100 лева са с безплатна доставка.

КЪМ Decathlon.bg

http://bit.ly/2Ief8Yf
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КРАЙ
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!

Посетете Besto.bg, ние ще ви 
помогнем при избора на 
следващата ви покупка!

https://besto.bg/

