
Разширителен модул за доставка с Рапидо за OpenCart

Инструкция за инсталация

Версия на документа 1.2
Дата на последна промяна 21.03.2017
Версия на модула 1.0
Дата на публикуване на текущата версия 30.06.2015
Поддържани версии на OpenCart 2.0.x, 2.1.x, 2.2.x, 2.3.x
Системни изисквания - Правилно инсталиран и настроен 

OpenCart без модификации по ядрото 
на системата;

- PHP 5.2.x или по висока версия;
- MySQL 5.0.x или по висока версия;
- cURL PHP extension;
- SimpleXML PHP extension;
- php max_execution_time > 180
- php max_input_time > 180
- php memory_limit > 128M
- mysql wait_timeout > 180
- mysql max_allowed_packet > 16M
- mysql max_updates > 120 000
- apache timeout > 180
- apache RLimitCPU > 180
- mod_fcgid FcgidIOTimeout > 180
- server httpd_can_network_connect = 

true

Лицензионно споразумение

Настоящият Модул за доставка с Рапидо за Opencart, наричан по-долу за краткост СОФТУЕР, е 
обект на интелектуална собственост. Авторските права над СОФТУЕРА са притежание на 
"Рапидо" ООД.
Нямате право да продавате, променяте,  лицензирате и/или създавате производни 
произведения.
СОФТУЕРЪТ се разпространява безплатно и се предоставя "ТАКЪВ КАКЪВТО Е", без гаранция от 
какъвто и да е вид, явна или неявна, включително но и не само търговски гаранции, годност за 
определена цел и ненарушаване. Разработчикът или притежателят на авторското право в 
никакъв случай не носят отговорност за преки или непреки загуби, вреди или пропуснати ползи
настъпили в резултат от ползването или невъзможността за използване на СОФТУЕРА.
С инсталацията на СОФТУЕРА, ползвателят се съгласява с горните условия.



 

Инсталация 
 

1. Проверете версията на OpenCart магазина, върху който ще интегрирате разширителния 

модул. Това може да направите от началната страница на административния панел, 

версията е изписана в долната част на страницата: 

 

 
 

2. Препоръчително е да направете резервно копие (backup) на директориите /admin и 

/catalog, намиращи се в главната директория на онлайн магазина. За целта може да 

използвате FTP клиент или друг метод за трансфер на файлове. 

 

3. Изберете правилният архив на разширителния модул Рапидо, съвместим със 

съответната версия на OpenCart. Разархивирайте файловете от архива на вашия 

компютър. 

 



 

4. Качете съдържанието на директория upload (не самата директория!) в главната 

директория на магазина. При качването е възможно да видите съобщение, че 

директориите admin и catalog ще бъдат презаписани – потвърдете презаписването. По 

този начин, към текущото съдържание на директориите ще бъдат добавени новите 

файлове нужни за функционирането на разширителния модул, без да бъдат изтрити 

останалите файлове в директориите. 

 ВНИМАНИЕ! Някои хостинг сървъри са конфигурирани така, че при опит за презапис на 

 директория, първо изтриват цялото съдържание на съществуващата директория и след 

 това записват новите файлове. За да можете да възстановите съдържанието на 

 директориите, в случай на подобна ситуация, предварително направете резервно копие 

 на тези две директории. 

 

5. Задайте permissions 777 на директория: /system/modification.  

 

 
 

6. Отворете административния панел на вашия онлайн магазин (/admin) и изберете от 

менюто Extensions -> Extensions Installer, натиснете бутона Upload и изберете файла 

rapido.ocmod.xml от инсталационния архив.  

След това отидете в Extensions -> Modifications и натиснете бутона refresh (малка икона 

в горния десен ъгъл). 



 

 
 

 
 

7. Отворете административния панел на вашия онлайн магазин (OpenCart) и изберете от 

менюто Системни->Локализация->Валути (System->Localisation->Currencies). Ако нямате 

въведена валута Лев, изберете Добавяне (Add New) и я добавете, като в полето КОД 

(Code) задължително трябва да попълните "BGN". 

 



 

 
 

 
 

8. От менюто на административния панел изберете  

 Системни->Потребители->Потребителски групи (System->Users->User Groups).  

 За Administrator изберете Редактиране (Edit). 

 

 В Разрешение за достъп (Access Permission) и Разрешение за промени (Modify 

 Permission) сложете отметки пред: 

 payment/rapido_cod; 

 sale/rapido; 

 shipping/rapido. 

 



 

 
 

 
 

9. От менюто на административния панел изберете: 

 Разширения->Платежни модули (Extensions->Payments). 

 За Рапидо наложен платеж изберете Инсталирай (Install). 

 Натиснете бутона Редактирай (Edit). 

 За Статус на поръчката изберете Processing, 

 за Гео зона - както прецените, 

 за Статус - разрешено, 

 за Поредна позиция в колоната - както прецените. 

 Натиснете бутона Запазване (Save) от горния десен ъгъл на страницата. 

 



 

 
 

10. От менюто на административния панел изберете 

 Разширения->Модули за доставка (Extensions->Shipping). 

 За Рапидо изберете Инсталирай (Install). 

 След което изберете Редактирай (Edit). 

 



 

 
 

Въведете необходимите настройки. 

Ако за Тестов модел изберете Да всички заявки ще се пращат към тестовата система на 

Рапидо. 

Въведете вашите Потребителско име и Парола за достъп до системата на Рапидо. Ако не 

разполагате с такива – моля свържете се с Рапидо. 

След това кликнете на бутона Обновете номенклатурата.  

ВНИМАНИЕ! Изчакайте търпеливо без да натискате нищо друго по страницата. Процесът по 

изтегляне на информацията е сравнително бавен и може да отнеме до 10 минути. 

 

В случай, че процесът продължава повече от 10 мин. е възможно импортирането на 

информация да е прекъснало. Повторете стъпка 9, като преди натискане на бутона „Обновете 

информацията“ променете стойността на праметъра „Брой записи наведнъж“ на 500 или дори 

по-малък.   

 



 

 
 

След това кликнете на бутона Изтеглете информация. 

 

 
 

След успешно обновяване на  номенклатурата и изтеглянето на информацията трябва да се 

попълнят настройки на модула. За коректното функциониране на модула е важно да 

попълните задължителните полета като: 

 Населено място на подателя; 

 Позволени градски услуги; 

 Позволени междуградски услуги; 

 Тегло по подразбиране; 



 

За Валута изберете Лев (BGN), 

за Мярка тегло изберете Килограм (Kilogram), 

за Статус на поръчката след генериране на товарителница изберете Shipped или друг 

подходящ статус, 

за Статус (на модула) – Разрешено. 

Попълнете останалите полета, както прецените. 

Натиснете бутона Запазване (Save) от горния десен ъгъл на страницата. 

 



 

 



 

Със запазване на направените настройки приключва процедурата по инсталация на модула. 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!  

Вече имате работещ модул за доставка с Рапидо! 
 

 

Допълнителна информация 

 
1. За да бъде изчислена правилно цената за доставка, клиентите на магазина трябва да 

въвеждат коректен адрес за доставка, избирайки някое от предложенията в падащите 

менюта. Падащото меню при попълване на адреса се появява след въвеждане на 

няколко букви.  

След въвеждане на коректен адрес, клиентът трябва да кликне на бутона Изчисли цена 

за да види стойността на доставката.  

 

 
 

2. За да бъде изчислена правилно цената за доставка, всички избрани от клиента 

продукти трябва да имат предварително зададено реално тегло (различно от 0). В 

противен случай, за изчислението ще се използва теглото по подразбиране, въведено в 

настройките на модула. 

  



 

3. След като клиент направи поръчка, трябва да генерирате товарителница към Рапидо. За 

целта отворете административния панел на вашия онлайн магазин (OpenCart) и 

изберете от менюто Продажби->Поръчки (Sales->Orders). 

 За съответната поръчка в колоната Товарителница(Рапидо) изберете Създай 

 Товарителница. 

 След което имате възможност да промените някои от настройките за товарителницата. 

 Натиснете бутона Създай (Create) от горния десен ъгъл на страницата. 

 

 

 



 

 
 

След успешно генериране ще получите PDF файл със самата товарителница, а линкът Подготви 

пратка ще бъде заменен с номера на товарителницата. 



 

 
 

 
 

При възникнали проблеми или ако имате въпроси, може да се обръщате за 

допълнително съдействие и информация към куриерска фирма Рапидо. 

 

тел.:  0 7001 6006 

email: SALES@RAPIDO.BG 

website: www.rapido.bg 

mailto:SALES@RAPIDO.BG
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