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В изпълнение на Договор от РД-08-165 от 18.12.2019 г., сключен между Национален 

статистически институт (НСИ), Възложител, и „Мапекс“ АД, Изпълнител, с предмет: 

„Разработване и внедряване в експлоатация на Информационна система „Бизнес цикли“ 
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1. Какво представлява ИС „Бизнес цикли“ (Информационна система „Бизнес 

цикли“)? 

ИС „Бизнес цикли“ е система за въвеждане, проверка и обработка на информацията от 

провежданите от НСИ краткосрочни бизнес изследвания и изчисляване на 

краткосрочните показатели. 

ИС „Бизнес цикли“ включва наблюденията, които се провеждат от НСИ и осигуряват 

информация за формиране на всички краткосрочни показатели, в съответствие с 

Регламентите на ЕС, както и други важни показатели от областта на инвестициите, 

производството и продажбите на основни промишлени продукти, наблюдавани с 

месечна и тримесечна периодичност. Показателите, включени в краткосрочната бизнес 

статистика, са средство за формиране и наблюдение на паричната и икономическата 

политика. Те са важни за анализа на текущото икономическо развитие и позволяват да 

се направи бърза оценка на икономическата обстановка в страната. 

Външната система на ИС „Бизнес цикли“ е предназначена за използване от Респонденти 

и Счетоводни къщи. 

2. Технически параметри за работа с външната система на ИСБЦ 

Техническите параметри, които са необходими за работа с външната система са 

следните: 

 Необходимо е да имате компютър с инсталиран Windows, с връзка към интернет 

и инсталирана нова версия на браузър: Google Chrome, Microsoft Edge или Mozilla 

Firefox, като е препоръчителна употребата на Google Chrome;  

 Необходимо е да имате инсталирана услугата BISS на Borica; 

 За да се впишете успешно в системата, е необходимо да имате инсталиран на 

Вашия компютър, софтуер за работа с електронния подпис на съответния издател. 

3. Вход в системата за потребители, които имат регистрация в ИСКБС 

Вход в системата се осъществява през интернет браузъри: Google Chrome, 

Microsoft Edge и Mozilla Firefox, на адрес: https://portal-isbc.nsi.bg/. 

В случай че за първи път достъпвате системата, а преди това сте били регистрирани 

в ИСКБС (или сте забравили паролата за достъп до профила си), следвайте стъпките: 

Изберете опция „Забравена парола?“ от началната страница за вход в системата. 

https://portal-isbc.nsi.bg/
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Отваря се страница „Забравена парола“. Въведете имейл адреса, който сте 

използвали за достъп до ИСКБС, защото на него ще получите линк (връзка) за 

въвеждане на нова парола, и изберете бутон „Изпрати имейл“. 

 

Системата изпраща имейл с линк (връзка) за въвеждане на нова парола. 

 

Отворете имейла и изберете връзката от „ТУК“. 
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Отваря се страница за въвеждане на новата Ви парола. Въведете новата парола и 

изберете бутон „Запази“. 

 

Паролата е променена. Показва се съобщение за успешно променена парола. 

 

 

Информационна система „Бизнес цикли“ предоставя две възможности за вход в 

системата: 

 Вход с потребителско име и парола; 

 Вход с КЕП (сертификат). 

За работа със системата и подаване на отчетни данни, трябва да използвате „Вход 

с КЕП”. Вход с потребителско име и парола позволява само разглеждане на личния 

профил и редакцията му. 

За да можете да се впишете в системата с КЕП, първо трябва да сте  инсталирали услугата 

BISS на Borica и софтуер за работа с електронен подпис, според издателя му, на 
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компютъра си и да имате устройство с електронен подпис, което да включите в 

компютъра.  

За да добавите сертификат към потребителския си профил, първо е необходимо да 

извършите вход в системата с потребителско име и парола, като следвате стъпките: 

Попълнете потребителско име и парола и изберете бутон „Вход“. 

 

Системата Ви пренасочва към началната страница на Информационна система 

„Бизнес цикли“. 

 

След вход в системата, изберете с ляв бутон на мишката името на респондента 

(счетоводната къща). 

 

По този начин се активира режим на редакция на потребителски профил. Изберете 

таб (раздел) „Сертификати“. 
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Отваря се таб „Сертификати“, изберете бутон „Добави нов сертификат“. 

 

В случай че сте пропуснали да инсталирате услугата BISS на Borica, ще се покаже 

съобщение, което Ви приканва да инсталирате и стартирате услугата. 

Последвайте линка от съобщението. 

 

Отваря се нова страница с информация за услугата. Изтеглете инсталационния 

файл от „ТУК“. 

 

В зависимост от настройките на браузъра, е възможно да се покаже стандартен 

прозорец за запазване на файл. Изберете директория на Вашия компютър, където 

да се запази файлът и натиснете бутон „Save“/„Запази“. 
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Файлът започва да се тегли. 

 

След като се изтегли инсталационният файл го отворете и пристъпете към 

неговото инсталиране. 

 

Изберете език за инсталация, в случая оставяме избрания по подразбиране 

„Bulgarian (Български)“ и изберете бутон „Напред“. 
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Прочетете внимателно показалия се текст и изберете бутон „Напред“. 

 

Изберете директория от Вашия компютър, където да се инсталира BISS и изберете 

бутон „Напред“. 
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След приключване на инсталацията, изберете „Край“. 

 

Услугата BISS е стартирана. 

 

Повторете отново стъпките показани по-горе в точката: 

1) Попълнете потребителско име и парола и изберете бутон „Вход“; 

2) Системата Ви пренасочва към началната страница на Информационна 

система „Бизнес цикли“; 
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3) След вход в системата, изберете с ляв бутон на мишката името на 

респондента (счетоводната къща); 

4) По този начин се активира режим на редакция на потребителски профил. 

Изберете таб (раздел) „Сертификати“. 

5) Отваря се таб „Сертификати“, изберете бутон „Добави нов сертификат“. 

 

Отваря се прозорец за избор на КЕП. В случай че сертификатът е само един (в 

зависимост от настройките за кеширане на браузъра), ще бъде избран по 

подразбиране. Натиснете бутон „Изберете сертификат“. 

 

Показва се съобщение за заявка за онлайн вход с КЕП. Изберете „ОК“. 

 

Отваря се прозорец за въвеждане на ПИН. Въведете ПИН и изберете „Подпиши“. 
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Сертификатът е добавен успешно.  

След това е необходимо да излезете от системата и да се впишете в потребителския си 

профил със сертификат. За да влезете в системата с КЕП (сертификат), следвайте 

стъпките: 

Изберете бутон „Вход с КЕП“ от страницата за вход в системата. 

 

Отваря се прозорец за избор на КЕП. В случай че сертификатът е само един (в 

зависимост от настройките за кеширане на браузъра), ще бъде избран по 

подразбиране. Натиснете бутон „Изберете сертификат“. 
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Показва се съобщение за заявка за онлайн вход с КЕП. Изберете „ОК“. 

 

Отваря се прозорец за въвеждане на ПИН. Въведете ПИН и изберете „Подпиши“. 

 

Отваря се началната страница на системата. 
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Ако не успеете да изпълните горепосочените стъпки, пробвайте следното: 

1) Уверете се, че услугата BISS е инсталирана и стартирана. Ако е стартирана, 

изключете я и я пуснете отново. Ако услугата е стартирана, при избор на 

бутон  от Start лентата на Вашия компютър, ще видите иконката на 

услугата в менюто с активни приложения.  

 

Изберете иконката с десен бутон на мишката и натиснете „Изход“ от 

отворилото се меню. 

 

Услугата е изключена. 
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За да стартирате услугата отново потърсете иконката на услугата на 

работния екран (desktop) на Вашия компютър. Ако я няма, потърсете я Start 

менюто: 

a) Изберете Start менюто с ляв бутон на мишката; 

b) Изберете с ляв бутон менюто с програмите на компютъра; 

c) Кликнете два пъти с ляв бутон на мишката върху иконката на услугата 

BISS. 

 

Услугата е стартирана. 
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2) Рестартирайте браузъра си, като за тази цел затворите всичките му 

прозорци; 

 

3) Влезте в профила си, посредством потребителско име, парола и бутон 

"Вход". Уверете се че е закачен към профила Ви, Вашият електронен 

подпис, излезте и опитайте отново. Ако и това не сработи, изтрийте този 

подпис, и го закачете отново посредством бутона "Добави нов сертификат" 

- този бутон също минава през услугата BISS; 

 

4) Ако горните стъпки не доведат до резултат, деинсталирайте услугата BISS 

през Control Panel, меню Programs на Вашия компютър и я инсталирайте 

отново, както Ви показахме по-нагоре в настоящата точка. 
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4. Вход в системата на нови потребители 

Вход в системата се осъществява през интернет браузъри: Google Chrome, 

Microsoft Edge и Mozilla Firefox, като се препоръчва използването на Google Chrome. 

4.1. Регистрация 

Регистрация в системата се осъществява на адрес: https://portal-isbc.nsi.bg/.  

За да се регистрирате, следвайте стъпките: 

Изберете бутон „Регистрация“ от началната страница за вход в системата. 

 

Отваря се страница „Регистрация“.  

https://portal-isbc.nsi.bg/
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Въведете имейл, който ще използвате за вход в системата. Показва се съобщение, 

което указва, че въведеният имейл ще бъде използван за вход в системата. 

 

Въведете име на потребителя в поле „Наименование на юридическо или 

физическо лице“ и поставете отметка в полето „Счетоводна къща“, ако Вашият 

потребител е Счетоводна къща, или ако ще подавате отчети, за повече от един 

ЕИК. 

 

Изберете бутон „Регистрация“. 

 

Показва се съобщение, което указва, че на посочения имейл адрес е изпратен 

линк, където можете да влезете, въведете парола и активирате профила си. 
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Отворете имейла и изберете връзката от „ТУК“. 

 

Отваря се страница „Въвеждане на парола“. Минималната дължина на паролата, 

трябва да е 8 символа и трябва да съдържа малки и големи латински букви, цифри 

и специални символи. Въведете парола и изберете бутон „Запази“. 

 

Показва съобщение за успешно активиран профил и системата пренасочва към 

страницата за вход.  
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4.2. Вход в системата 

Информационна система „Бизнес цикли“ предоставя две възможности за вход в 

системата: 

 Вход с потребителско име и парола; 

 Вход с КЕП (сертификат). 

За работа със системата и подаване на отчетни данни, трябва да използвате „Вход 

с КЕП”. Вход с потребителско име и парола позволява само разглеждане на личния 

профил и редакцията му. 

За да можете да се впишете в системата с КЕП, първо трябва да имате инсталирани 

услугата BISS на Borica и софтуер за работа с електронен подпис, според издателя му, на 

компютъра си, и да имате устройство с електронен подпис, което да включите в 

компютъра.  

За да добавите КЕП към потребителския си профил, първо е необходимо да извършите 

„Вход“ в системата с потребителско име и парола, като следвате стъпките: 

Попълнете потребителско име и парола и изберете бутон „Вход“. 
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Системата Ви пренасочва към началната страница на Информационна система 

„Бизнес цикли“. 

 

След вход в системата, изберете с ляв бутон на мишката името на респондента 

(счетоводната къща). 

 

По този начин се активира режим на редакция на потребителски профил. Изберете 

таб (раздел) „Сертификати“. 

 

Отваря се таб „Сертификати“, изберете бутон „Добави нов сертификат“. 
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В случай че сте пропуснали да инсталирате услугата BISS на Borica, ще се покаже 

съобщение, което Ви приканва да инсталирате и стартирате услугата. 

Последвайте линка от съобщението. 

 

Отваря се нова страница с информация за услугата. Изтеглете инсталационния 

файл от „ТУК“. 

 

В зависимост от настройките на браузъра, е възможно да се покаже стандартен 

прозорец за запазване на файл. Изберете директория на Вашия компютър, където 

да се запази файлът и натиснете бутон „Save“/„Запази“. 
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Файлът започва да се тегли. 

 

След като се изтегли инсталационният файл го отворете и пристъпете към 

неговото инсталиране. 

 

Изберете език за инсталация, в случая оставяме избрания по подразбиране 

„Bulgarian (Български)“ и изберете бутон „Напред“. 
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Прочетете внимателно показалия се текст и изберете бутон „Напред“. 

 

Изберете директория от Вашия компютър, където да се инсталира BISS и изберете 

бутон „Напред“. 
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След приключване на инсталацията, изберете „Край“. 

 

Услугата BISS е стартирана. 

 

Повторете отново стъпките показани по-горе в точката: 

1) Попълнете потребителско име и парола и изберете бутон „Вход“; 

2) Системата Ви пренасочва към началната страница на Информационна 

система „Бизнес цикли“; 
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3) След вход в системата, изберете с ляв бутон на мишката потребителското 

име; 

4) По този начин се активира режим на редакция на потребителски профил. 

Изберете таб (раздел) „Сертификати“; 

5) Отваря се таб „Сертификати“, изберете бутон „Добави нов сертификат“. 

 

Отваря се прозорец за избор на КЕП. В случай че сертификатът е само един (в 

зависимост от настройките за кеширане на браузъра), ще бъде избран по 

подразбиране. Натиснете бутон „Изберете сертификат“. 

 

Показва се съобщение за заявка за онлайн вход с КЕП. Изберете „ОК“. 

 

Отваря се прозорец за въвеждане на ПИН. Въведете ПИН и изберете „Подпиши“. 
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Сертификатът е добавен успешно.  

След това е необходимо да излезете от системата и да се впишете в 

потребителския си профил с КЕП. 

За да влезете в системата с КЕП (сертификат) за подаване на отчетни данни, следвайте 

стъпките: 

Изберете бутон „Вход с КЕП“ от страницата за вход в системата. 

 

Отваря се прозорец за избор на КЕП. В случай че сертификатът е само един (в 

зависимост от настройките за кеширане на браузъра), ще бъде избран по 

подразбиране. Натиснете бутон „Изберете сертификат“. 
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Показва се съобщение за заявка за онлайн вход с КЕП. Изберете „ОК“. 

 

Отваря се прозорец за въвеждане на ПИН. Въведете ПИН и изберете „Подпиши“. 

 

Отваря се началната страница на системата. 
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Ако не успеете да изпълните горепосочените стъпки, пробвайте следното: 

1) Уверете се, че услугата BISS е инсталирана и стартирана. Ако е стартирана, 

изключете я и я пуснете отново. Ако услугата е стартирана, при избор на 

бутон  от Start лентата на Вашия компютър, ще видите иконката на 

услугата в менюто с активни приложения.  

 

Изберете иконката с десен бутон на мишката и натиснете „Изход“ от 

отворилото се меню. 

 

Услугата е изключена. 
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За да стартирате услугата отново потърсете иконката на услугата на 

работния екран (desktop) на Вашия компютър. Ако я няма, потърсете я Start 

менюто: 

d) Изберете Start менюто с ляв бутон на мишката; 

e) Изберете с ляв бутон менюто с програмите на компютъра; 

f) Кликнете два пъти с ляв бутон на мишката върху иконката на услугата 

BISS. 

 

Услугата е стартирана. 
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2) Рестартирайте браузъра си, като за тази цел затворите всичките му 

прозорци; 

 

3) Влезте в профила си, посредством потребителско име, парола и бутон 

"Вход". Уверете се, че е закачен към профила Ви Вашият електронен 

подпис, излезте и опитайте отново. Ако и това не сработи, изтрийте този 

подпис, и го закачете отново посредством бутона "Добави нов сертификат" 

- този бутон също минава през услугата BISS; 

 

4) Ако горните стъпки не доведат до резултат, деинсталирайте услугата BISS 

през Control Panel, меню Programs на Вашия компютър и я инсталирайте 

отново, както Ви показахме по-нагоре в настоящата точка. 
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5. Статистически наблюдения 

Статистическите наблюдения са следните: 

 Цени на производител на вътрешния пазар в промишлеността; 

 Цени на производител на международния пазар в промишлеността; 

 Цени на производител на дейности по наемане и представяне на работна сила; 

 Цени на производител на дейности по почистване; 

 Цени на производител на услугите в товарния автомобилен транспорт; 

 Цени на производител на услугите в областта на информационните технологии; 

 Цени на производител на услуги по обработка на товари; 

 Цени на производител на услуги по складиране и съхраняване на товари; 

 Цени на производител на услугите във водния транспорт; 

 Цени на производител на услугите във въздушния транспорт; 

 Цени на производител на услугите в областта на далекосъобщенията; 

 Цени на производител на пощенски и куриерски услуги; 

 Цени на производител на информационни услуги; 

 Цени на производител на дейности по охрана и разследване; 

 Цени на производител за реклама и проучване на пазари; 

 Цени на производител за архитектурни и инженерни дейности; технически 

изпитвания и анализи; 

 Цени на производител на юридически, счетоводни и консултантски дейности; 

 Цени на производител на основен ремонт и подобрения на жилища и жилищни 

сгради; 

 Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите; 

 Дейност на нефинансовите предприятия; 

 Отчет за разрешеното и започнато строителство на нови сгради; 

 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи; 
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 Производство и продажби на вътрешния пазар на основни промишлени продукти; 

 Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за 

труд. 

Отчетът за всяко наблюдение е активен определен период от време. Този период е видим 

в секцията с информация за респондента, в заглавната част на отчета. Отчетът може да 

се попълва само в рамките на този период, след изтичането му, става неактивен за 

попълване. 
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6. Отваряне на отчет (е-формуляр) за попълване/редакция 

Отварянето на отчет за попълване/редакция се осъществява по аналогичен начин за 

всички наблюдения. Ще разгледаме пример с наблюдение „Продажби в 

промишлеността, строителството, търговията и услугите”: 

След вход в системата и проведено търсене по ЕИК, се показват резултати с 

активни отчети за наблюдения. Изберете бутона с наименованието на 

конкретното наблюдение. 

 

За да отворите отчет за попълване или редакция, трябва да изберете бутон с 

наименование на наблюдението, за което ще бъде попълван отчет.  

При отваряне на отчет към наблюдение „Наети лица, отработено време, 

средства за работна заплата и други разходи за труд“, системата изисква да 

въведете икономическата дейност. Въведете икономическа дейност, ако ще 

подавате отчети за повече от една икономическа дейност. Когато ще се подава 

само един отчет в полето икономическа дейност се оставя „00.00“, след което се 

избира бутон „Продължи“. 

 

 

В конкретния пример се отваря страница „Продажби в промишлеността, 

строителството, търговията и услугите“. Разгледайте като използвате 
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инструмента скрол, намиращ се в дясно на електронната форма. Движете го 

нагоре - надолу, като изберете и задържите ляв бутон на мишката. По този начин 

движите и електронната форма. 

 

По аналогичен начин можете да отворите отчет за попълване/ редакция и при 

другите наблюдения. 

При избор на опция „Указания за попълване на отчета“ се отваря нова 

страница с указания за попълване. 

 

При избор на бутон „Tab” от клавиатурата на Вашия компютър, можете да 

преместите курсора на мишката в следващото активно поле за попълване от 

отчета. 
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7. Действие към отчет и промяна на статуса 

Действията по записване, приключване и сторниране на отчети за всички наблюдения са 

аналогични.  

7.1. Запис на отчет – статус „Неприключен” 

При запис на отчет, той приема статус „Неприключен“. Например: 

Попълнете данните за входящ (нов) отчет и изберете бутон „Запис“. 

 

Показва се предупредително съобщение, което Ви приканва да приключите 

отчета. Изберете бутон „Разбрах“. 

 

Генерира се съобщение за успешен запис. 

 

Отчетът приема статус „Неприключен“. 
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7.2. Приключване на отчет – статус „Приключен“ 

Отчет приема статус „Приключен“, след избор на бутон „Приключване“, само ако 

въведените данни удовлетворяват всички заложени валидации. Например: 

След като са попълнени всички полета, така че да удовлетворяват заложените 

валидации, изберете бутон „Приключване“. 

 

Показва се предупредително съобщение. Изберете „Да“. 

 

Генерира се съобщение за успешно приключен отчет. 
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Отчетът приема статус „Приключен“. 

 

7.3. Приключване на отчет – статус „Приключен с предупреждение“ 

Отчет приема статус „Приключен с предупреждение“ при следните наблюдения: 

 Наблюдения тип „Цени на производител“;  

 Наблюдение „Производство и продажби на вътрешния пазар на основни 

промишлени продукти”. 

Отчет приема статус „Приключен с предупреждение“ при наблюдения тип „Цени на 

производител“ в следните случаи: 

 Липса на обяснение за екстремна цена и избор на бутон „Приключване“: 

 

 Генерирана секция „Заместваща спецификация“, като не са попълнени всички 

полета, така че да удовлетворяват всички заложени валидации и избор на бутон 

„Приключване“: 
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 Генерирана секция „Нова спецификация“, като не са попълнени всички полета, 

така че да удовлетворяват заложените валидации и избор на бутон 

„Приключване“: 

 

 

Генерира се предупредително съобщение. Изберете „Не“. 
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Генерира се съобщение за успешно приключен отчет. 

 

Отчетът приема статус „Приключен с предупреждение“. 

 

Отчет приема статус „Приключен с предупреждение“ при наблюдение „Производство и 

продажби на вътрешния пазар на основни промишлени продукти”, в следния случай: 

 Когато има неизпълнен предупредителен контрол и се избере бутон 

„Приключване“: 

 

При избор на бутон „Приключване“ системата генерира съобщение, което указва, 

че в отчета има неизпълнен предупредителен контрол. Изберете „Да“. 
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Генерира се съобщение за успешно приключен отчет. 

 

Отчетът придобива статус „Приключен с предупреждение“. 

 

 

7.4. Сторниране на отчети – статус „Неприключен“ 

При сторниране на приключен или приключен с предупреждение отчет, той приема 

статус „Неприключен“.  

Сторниране може да се осъществи само в рамките на активния отчетен период за 

конкретно наблюдение.  

Например: 

Имаме отчет със статус „Приключен“ ( или „Приключен с предупреждение“ при 

наблюдения „Цени на производител“ и наблюдение „Производство и продажби 

на вътрешния пазар на основни промишлени продукти“). Изберете бутон 

„Сторниране“. 
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Показва се предупредително съобщение. Изберете „Да“. 

 

Генерира се съобщение за успешно сторниран отчет. 

 

Отчетът приема статус „Неприключен“. 

 

8. Търсене на отчети  

Търсене на отчети се извършва в страница „Моите отчети“, където при първоначално 

влизане, по подразбиране се зареждат всички отчети . 
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8.1. Инструменти на страница „Моите отчети“ 

8.1.1. Инструменти за търсене 

Инструментите за търсене ще разгледаме в следващата таблица: 
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Наименование Функционалност 

 

Падащ списък 

„Наблюдения“ 
При Респондент: 

Отваря списък с всички наблюдения, в 

които някога е бил включван 

респондентът, както и наблюденията, в 

които текущо е включен. 

При Счетоводна къща: 

Отваря списък с всички въведени в 

системата наблюдения, по които е 

възможно да се извърши търсене. 

Списъкът съдържа поле за филтриране 

на данни. При позициониране на 

курсора на мишката върху полето се 

показва бутон „Изчисти“, който 

премахва въведената ключова дума за 

филтриране или избраното наблюдение 

за търсене от полето. 

 

 

 

Падащ списък 

„Активни“ 

Отваря списък с възможности за 

активност , по които да се извърши 

търсене на отчети за конкретния 

отчетен период.  

Предоставена е възможност за 

филтриране по въведена ключова дума 

или част от ключова дума. При 

позициониране на курсора на мишката 

върху полето се показва бутон 

„Изчисти“, който премахва избраната 

възможност за търсене. 
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Наименование Функционалност 

 

Поле „ЕИК“ При Респондент: 

Полето е автоматично попълнено и не е 

активно за търсене. 

При Счетоводна къща: 

Извършва търсене по въведен ЕИК или 

ЕГН. 

 

Падащ списък 

„Година“  

Отваря списък с всички въведени в 

системата години, по които е възможно 

да се извърши търсене.  

Предоставена е възможност за 

филтриране по стойност или част от 

стойност. При позициониране на 

курсора на мишката върху полето се 

показва бутон „Изчисти“, който 

премахва избраната година за търсене 

от полето. 

 

 

Падащ списък 

„Период“ 

Отваря списък с всички въведени в 

системата периоди, по които е 

възможно да се извърши търсене за 

конкретно наблюдение.  

Предоставена е възможност за 

филтриране по въведена ключова дума 

или част от ключова дума. При 

позициониране на курсора на мишката 

върху полето се показва бутон 

„Изчисти“, който премахва избрания 

период за търсене от полето. 

 

 

Бутон „Търси“ Извършва търсене на запис спрямо 

избраните/въведените критерии. 
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8.1.2. Инструменти на таблицата с резултати 

Инструментите на таблицата с резултатите ще разгледаме в следващата таблица: 

 

 

Наименование Функционалност 

 
Бутони 

„Премини към 

начална“, 

Премини към 

предишна“, 

Премини към 

следваща“, 

Премини към 

последна“ 

Бутони за странициране при намерени 

резултати. 

Преместват на съответната страница с 

намерени резултати. 

 

Поле 

„Резултати“ 

Променя броя на резултатите от 

проведено търсене, които можете да 

прегледате на 1 страница. 

 

Бутон „Експорт 

в pdf” 

Експортира намерените данни от 

таблицата в pdf формат. 

 
Бутон „Експорт 

в xls” 

Експортира намерените данни от 

таблицата в xls формат. 

 

Бутон „Експорт 

в csv” 

Експортира намерените данни от 

таблицата в csv формат. 
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Наименование Функционалност 

 

Бутон 

„Редакция“ 

Отваря отчет за попълване/ редакция. 

Активен е при отворен отчетен период 

за Респондент.  

 

Бутон 

„Преглед“ 

Заменя бутон „Редакция“, когато 

отвореният период за попълване/ 

редакция на отчета изтече. Отваря 

отчета за преглед. 

 

Бутон „Експорт 

в PDF” 

Експортира отчета в pdf формат. 

 

Бутон „Експорт 

в XLS” 

Експортира отчета в xls формат. 

 

Поле за 

филтриране 

Филтрира съответната колона от 

списъка спрямо въведени данни в 

полето. 

 

Опция 

„Сортиране“ 

Сортира списъка със записи в 

низходящ ред (от висока към ниска 

стойност) или възходящ ред (от ниска 

към висока стойност). Активира се при 

позициониране на курсора на мишката 

върху наименованието на колоната. 

8.2. Логика при търсене на отчет в страница „Моите отчети“ при Респондент 

При попълване на критериите за търсене на отчет и провеждане на търсене има 

специфични особености, които се отразяват на изведените резултати от търсенето. 

Специфичните особености са следните: 

В списък „Моите отчети“, Респондентът може да достъпи всички отчети, 

подавани някога за неговия ЕИК. При първоначално зареждане на тази страница 

се показват всички отчети. 
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Падащ списък „Наблюдения“ съдържа само наблюдения, в които някога е бил 

включван Респондентът и наблюдения, в които е включен текущо. В конкретния 

пример има 5 наблюдения в списъка. 

 

При избрано наблюдение от падащ списък „Наблюдения“, в падащ списък 

„Година“ се филтрират годините, в които е подаван дори 1 отчет от Респондента, 

към това наблюдение. 
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Когато не е избрано наблюдение, падащ списък „Период“ съдържа всички 

периоди въведени в системата. 

 

При избрано наблюдение, списъкът се филтрира само с периодите към 

конкретното наблюдение (месечни или тримесечни). 

 

При избрани година и период и избор на бутон „Търси“ се показват всички отчети 

за конкретния период (месец или тримесечие) и година, за наблюденията, в които 

е участвал конкретният Респондент. 
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Ако при търсене с избрано конкретно наблюдение от падащ списък 

„Наблюдения“, Вашият ЕИК не фигурира в списъка с респонденти към избраното 

наблюдение, системата генерира следното съобщение: 

 

Ако при търсене с избрано конкретно наблюдение от падащ списък 

„Наблюдения“, Вашият ЕИК фигурира в списъка с респонденти към избраното 

наблюдение, но не за избрания период, системата генерира следното съобщение: 

 

Ако при търсене с избрано конкретно наблюдение от падащ списък 

„Наблюдения“, Вашият ЕИК не фигурира и никога не е фигурирал в списъка с 

респонденти, системата генерира следното съобщение: 

 

8.3. Логика при търсене на отчет в страница „Моите отчети“ при Счетоводна 

къща 

При попълване на критериите за търсене на отчет и провеждане на търсене има 

специфични особености, които се отразяват на изведените резултати от търсенето. 

Специфичните особености са следните: 

В списък „Моите отчети“, Счетоводната къща може да достъпи всички отчети, 

подавани някога за всички Респонденти. При първоначално зареждане на тази 

страница се показват всички отчети на Респондентите, за които тази счетоводна 

къща е подавала отчети. 
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Падащ списък „Наблюдения“ съдържа всички наблюдения въведени в системата.  

 

Когато няма избрано наблюдение, падащ списък „Година“ съдържа всички 

възможни години въведени в системата. 

 

При избрано наблюдение от падащ списък „Наблюдения“, падащ списък 

„Година“ филтрира всички години, за които има подавани отчети към това 

наблюдение, независимо за кой Респондент. 
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Когато не е избрано наблюдение, падащ списък „Период“ съдържа всички 

периоди въведени в системата. 

 

При избрано наблюдение, падащ списък „Период“ филтрира само периодите към 

конкретното наблюдение (месечни или тримесечни). 

 

При избрани година и период, въведен ЕИК и избор на бутон „Търси“ се показват 

всички отчети за месечни/тримесечни наблюдения, които са подавани за 

конкретния ЕИК. 
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Ако търсеният ЕИК на Респондент не фигурира в списъка с респонденти към 

избраното наблюдение, системата генерира следното съобщение: 

 

Ако търсеният ЕИК на Респондент фигурира в списъка с респонденти към 

избраното наблюдение, но не за избрания период, системата генерира следното 

съобщение: 

 

Ако търсеният ЕИК на Респондент не фигурира и никога не е фигурирал в списъка 

с респонденти, системата генерира следното съобщение: 

 

 

 


