УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО
1700, София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС, тел.: (02) 8195 211; факс: (02) 962 39 03, телефонна централа: (02) 8195

УКАЗАНИЯ
за извършване на онлайн (включително и чрез мобилни телефони) плащане на
задължения към Поделение „Студентски столове и общежития“ (ПССО)
Плащането на задължения към ПССО може да се извърши с всякаква валидна дебитна/кредитна
карта независимо от коя банка е издадена. За плащането онлайн не е необходимо Вие да сте
собственик на картата, с която ще платите.
1. Влизате в уебсайта на УНСС, раздел уеб-студент с Вашия факултетен номер и парола. В
менюто избирате Общежития/Плащане на задължения.
2. Появява се екран (като на снимката) с таблица за задълженията Ви към ПССО.

3. Натискате бутон „Онлайн плащане“, след което на екрана Ви се появява, информация
колко е общата сума, която трябва да заплатите, както и основанието за плащане напр:
„Плащане на наем и консумативи за януари месец 2021“. Системата автоматично
изчислява общата сума и основанието за плащане, които се изписва на екрана. Плащането

е за всеки месец поотделно, като се започва с месеца и годината на най-старото Ви.

задължение.
4. При следващата стъпка на екрана се появява страницата за плащане на „Борика“.

5. Въвеждате номера на картата, месеца и годината, до която е валидна и cvc2 (последните три
цифри на гърба на картата). Натискате бутон „плащане“. Ако плащането е успешно, системата
ще Ви покаже надпис „Плащането е успешно“ и на университетската си поща ще получите
писмо с потвърждение за успешно плащане с номера на плащането. Ако по някаква причина
плащането не е успешно ще се появи „Вашето плащане нe беше успешно“ + причината за
неуспешното плащане. С натискане на бутон „връщане в Уебстудент“, може да направите
нови опити за плащане, ако имате още неплатени задължения.
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6.

Забележка Студентите не дължат никакви такси при онлайн плащане, направено
през информационната система Уеб Студент.
При проблем или възникнали въпроси може да позвъните на следните телефони
02/8165886; 02/8165887; 02/8165854 или да пишете на email :
sectornastaniavane@unwe.bg
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