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1 Въведение  

Информационната система „Управление на държавното съкровище” улеснява работата по 

предаването и съгласуването в електронен вид на информация по изпълнение на бюджета между 

ПРБ (Първостепенни разпоредители с бюджети) и дирекция „Държавно съкровище” на 

Министерството на финансите (МФ). 

Системата е достъпна на адрес : 

 http://treasureapp.minfin.bg/ -модул Касови отчети 

 http://ddsaccounts.minfin.bg/ -модул Счетоводни отчети 

Системата предоставя възможности за въвеждане на данни чрез Интернет за 

получени/предоставени субсидии, трансфери, временни безлихвени заеми и наличности от 

министерства/ведомства, възможност за проверка на данни въведени от МФ и/или друго  

министерство или ведомство, касаещи тяхното ведомство, извеждане на справки и др. 

Министерство на финансите да може да контролира процеса и да има актуална информация за 

субсидиите, трансферите, временни безлихвени заеми и наличности (предоставена е възможност 

за въвеждане на информация при необходимост). Текущото въвеждане на данни от министерства и 

ведомства ще позволи да се съкрати времето за изготвяне на контролни данни от МФ и улесни 

верификацията на данните. 

Предоставя се възможност за предаване на тримесечните отчети на министерства и ведомства чрез 

Интернет към МФ. Тримесечни касови отчети включват информация за тримесечните отчети по 

параграфи на ЕБК на ПРБ (форма Б-3), банкови наличности (НАЛ-3) и средства от Европейския 

съюз (СЕС). Тримесечните касови отчети  се предоставят в срокове, определени от МФ. Данните в 

отчетите са с натрупване от началото на годината. Четвърто тримесечие отговаря на годишен отчет. 

Данните в отчета трябва да съответстват на контролните суми по параграфи, с въведените от 

министерствата и ведомствата субсидии, трансфери и временни безлихвени заеми.  

За данни предадени с файл се извършва формален контрол, проверката и съхраняване за преглед 

на предаваните файлове. При несъответствия данните не се приемат от МФ. При преминал 

формален контрол на данните те се съхраняват в база данни, преглеждат и одобряват от 

експертите в МФ. 

Основни функционални възможности са: 

 Изпращане на файл от ПРБ в МФ, с данни за предоставени, получени трансфери, 

субсидии и временни безлихвени заеми по параграфи от ЕБК; 

http://treasureapp.minfin.bg/
http://ddsaccounts.minfin.bg/
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 Изпращане на файл с данни за тримесечните отчети, предоставяни от ПРБ в МФ;  

 Файловете са предварително попълнени от ПРБ, а модулите предоставят възможност 

за изпращане към ДДС, формален контрол, проверка и съхраняване за преглед и 

въвеждане в базата данни. Тук и по-долу в документа, този процес се нарича ъплоуд 

(upload) на файл с данни; 

 Създаване и отпечатване на протокол за удостоверяване на процеса на предаване на 

файл с данните. Копие от протокола се съхранява в системата и е достъпен за 

преглед и отпечатване; 

 Справки за вече изпратени файлове и статуса им в системата; 

 Въвеждане и актуализиране на данни за наличности по параграфи по ЕБК от 

съответните ПРБ; 

 Наблюдение и контрол на данните за предоставени, получени трансфери, субсидии, 

наличности и временни безлихвени заеми по параграфи по ЕБК на съответните ПРБ 

от МФ; 

 Справки за предоставени и получени трансфери, субсидии, наличности и временни 

безлихвени заеми по ПРБ и параграфи на ЕБК – детайлни и консолидирани. 
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2 Организация на работа със системата 

 

2.1 Описание на работния процес 

 
За да работите в системата трябва да сте регистриран като потребител. 

Процесът на регистрация е показана на диаграмата по-долу: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След като регистрирате потребител е необходимо последния да бъде отоиизиран за работа със 

системата.  

Оторизация е процес, при който администраторът на системата дава роля (роли) на регистрирания 

потребител, която определя неговите права за достъп до информацията в системата. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Възможни са следните роли: 

Роли на потребители тип ПРБ (имат достъп само до своите данни): 

Регистриран  
потребител 

Документ от 
ПРБ,   

удостоверяващ 
потребителите  

на системата 
и техните права 

Оторизация 

E - mail  уведомяващ ,  че 
потребителят има достъп 
до системата 

http ::// treasureapp.minfin.bg        

Регистрация 

Регистрационна 

форма 

Потвърждаване 

на регистрацията 
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 Роля „Зареждане на отчети и трансфери” 

 Зареждане, актуализиране и преглед на месечни и тримесечни отчети и 
трансфери и прикачени файлове към тях  
 

 Преглед на справки за месечни и тримесечни отчети и трансфери и 
контролни данни, касаещи конкретен ПРБ ( код на ПРБ с който 
потребителят е регистриран в системата) 
 
 

 Роля „Справки и анализи” 

 Преглеждане на справки за месечни и тримесечни отчети и трансфери и 
прикачени файлове към тях, касаещи конкретен ПРБ ( код на ПРБ с който 
потребителят е регистриран в системата) 
 

 Няма права за зареждане на отчети и трансфери и прикачени файлове 
 

Ако не виждате някоя от описаните функции означава, че не се отнася за групата потребители, на 

която сте член.  

 
Достъп до системата имат само регистрирани потребители, които имат съответните права. 

Системата е достъпна на адрес  http://treasureapp.minfin.bg/ 

При въвеждане на адреса в браузера се зарежда началната страница за вход в системата. 

За вход в системата е необходимо потребителя да въведе потребителско си име и парола. 

 

 

 
След логване на потребителя се зарежда главната страница на приложението:  

В началото на страницата се показват публикуваните от администратора на системата новини.  

http://treasureapp.minfin.bg/
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В лявата част на страницата се намира навигационното меню, с линкове към различните части на 

системата. 

Горе вдясно е името на потребителя.  

 

 
 
В лявата част на страницата се намира навигационното меню, с линкове към различните части на 

системата. Горе вдясно е името на потребителя. В началото на страницата се показват 

публикуваните от администратора на системата новини.  

2.2 Регистриране на потребител 

Ако потребителят не е регистриран в системата, той се регистрира посредством линка Регистрация. 

Посоченият линк Ви препраща към панела за регистрация на „Административен модул“. Процесът 

по създаване на нова регистрация е следният: 

Зарежда се страницата с формата за попълване на личните данни: 
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Попълнете всички полета на формата. При избиране на тип  ведомство се извеждат допълнителни 

полета за попълване. Възможните типове ведомства са – Община, ПРБ, Други. За потребителското 

име и за парола използвайте латински букви и цифри. Паролата трябва да бъде минимум от 6 

символа, като има значение дали са малки или големи букви. Запомнете добре (или запишете и 

съхранете) потребителското си име, паролата, тайния си въпрос и тайния отговор. В системата те 

се съхраняват в кодиран вид и никой, включително и администраторите нямат достъп до тях. На 

фигурата по-долу е показана правилно попълнена форма за регистрация за потребител от ПРБ: 

 
 

След като попълните формата, натиснете бутона . 

Ако сте пропуснали да попълните дадено поле или сте го попълнили с невалидна информация 

(например сте въвели текст в полето за телефонен номер), системата ще издаде съобщение за 

грешка и ще откаже да продължи процеса по регистрация до отстраняване на грешката. Ако сте 

попълнили правилно всички полета системата ще изведе следното съобщение: 

 

 

 

Примерно съдържание на e-mail потвърждаващ регистрацията Ви в системата: 
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Изпратеният от „Административен модул“ E-mail-a Ви уведомява, че Вашият потребител е 

регистриран успешно в системата. На този етап регистрираният потребител няма права за достъп 

до модул „Касови отчети“. Единствените права, които притежава потребителя са достъп до 

„Административен модул“, като правата му са ограничени до преглед и промяна на профил и смяна 

на парола. 

Следващата стъпка е да прикачите документ с който да удостоверите правото Ви на ползване на 

системата и ролята която ще изпълнявате. 

 
Прикачването на документа се извършва в „Административен модул“  
след регистрацията Ви в системата.  
 
Интернет адреса на „Административен модул“ е http://isousers.minfin.bg .  
 
 

Избира се бутона , намиращ се в горната дясна част на прозореца  

 
В появилия се екран попълнете потребителското си име и парола и изберете бутона  

 
 

http://isousers.minfin.bg/
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Появява се началният екран на административния панел 

 

От основното меню изберете линка  
 
Отваря се страница с информация за Вашия профил: 

 
 
 

Избирате бутона  
Зарежда се екран с удостоверяващи заповеди прикачени към Вашият профил: 
 

 

Избирате линка  
 
Зарежда се следния екран: 
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От който може да заредите файл удостоверяващ правата Ви. 
 
Ако има друг регистриран потребител от същата община и последния вече е прикачил документ 
удостоверяващ правата му за системата то този документ(и) ще се появят в списък под линка.  
 

 
 
Ако в документа прикачен от друг потребител  присъства и Вашето име, може да използвате същия 

документ. За да присъедините съществуващ документ към Вашия профил може да изберете линка 

 от списъка с документи. Избраният документ ще се добави към 

Вашият профил след потвърждение от Ваша страна 

 

 
 
След потвърждението ще се появи в списъка с добавените заповеди. 
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След като администраторите на системата обработят заявката за регистрация и ви делегират 

съответните права за работа със системата, на посочения в регистрационната форма e-mail адрес 

ще получите служебно съобщение: 

 
 

 

 

2.3 Преглед / Редактиране на профил 

Редактирането на данните от профила се осъществява от „Административен модул“ (адрес: 

http://isousers.minfin.bg ). За целта е необходимо потребителя да се логне с потребителското си име 

и парола. 

 

Избира се бутона , намиращ се в горната дясна част на прозореца  

 
В появилия се екран попълнете потребителското си име и парола и изберете бутона  

 
 
Появява се началният екран на административния модул 

http://isousers.minfin.bg/
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От основното меню изберете линка  
 
Отваря се страница с информация за Вашия профил: 

 
 
На тази страница може да променяте данните за Вашият профил, като могат да бъдат променяни 

само позволените за редакция полета. 

 

2.4 Забравена парола / Смяна на парола 

 
Ако потребителят е забравил паролата си за достъп, то посредством линка  

от началния екран на модул „Касови отчети“  ( адрес: http://treasureapp.minfin.bg ) 
 

или линка  от началния екран на „Административен модул“ ( адрес: 
http://isousers.minfin.bg ) има възможност да я възстанови. 
 
Възстановяването на забравена парола става по следният начин: 

 Попълва се полето „Потребителско име” и се избира бутона „Потвърди“. 

http://treasureapp.minfin.bg/
http://isousers.minfin.bg/
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 Появява се полето за таен въпрос.  

 

 
Попълва се „Отговор” и се натиска бутона „Потвърди”. 

Новата парола се изпраща на електронната поща на потребителя. 

Потребителя вече може да влезе в системата със своето потребителско име и изпратената му по e-

mail парола от системата. 

 

 
 

След логване в системата е желателно потребителя да  промени своята парола с парола по негов 

избор. 

За целта се избира бутона  в горния десен ъгъл на страницата на приложението. 

Потребителя се пренасочва към началната страницата на „Административния модул“. На тази 
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страница е необходимо потребителя да се влезе отново с потребителското си име и изпратената му 

по e-mail генерирана от системата парола. 

 

 

От началния екран на „Административния модул“ се избира линк  

 

 

 

Отваря се екран за смяна на паролата: 

 

При правилно попълнени полета след натискане на бутон  се визуализира 

следния екран: 
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След тази стъпка потребителя може да се върне на началния екран на модул „Касови отчети“ и да 

влезе в системата с новата си парола 

 

3 Субсидии, трансфери, временни безлихвени заеми 

Въвеждането на субсидии, трансфери и временни безлихвени заеми се осъществява чрез 

зареждане на Excel файл в системата. Файлът трябва да е с определено име, което да включва 

година, месец, тримесечие и код на ведомство, за които се зарежда информацията. Файлът е с 

определена структура. Зарежда ежемесечно – месечни трансфери и тримесечно – тримесечни 

трансфери. Експерти от МФ одобряват въведените данни. На база на одобрената от експерти на 

МФ контролна информация се извършва формален контрол на предаваните месечни и  тримесечни 

касови отчетни данни на ПРБ. 

Основни етапи, през които преминава, въвеждането на данни са: 

o Експерти от МФ задават период, за който може да се въвеждат месечни и тримесечни 

данни. По тяхно решение периодът за въвеждане се заключва. За заключен период не 

могат да се въвеждат данни. Ако е необходима корекция или допълване на пропуснати 

данни следва да се обадите в МФ за отключване на съответния период; 

o Въвеждане на данни за субсидии, трансфери и временни безлихвени заеми. Данните са 

към края на периода с натрупване от началото на годината.  

o Одобрение от МФ – въведените от министерства и ведомства данни се преглеждат и 

одобряват от МФ. Одобрени данни от МФ не подлежат на корекция и се използват като 

контролни данни при проверката на касовите отчети. 

Особености при въвеждане на информация: 

o Субсидии 

o данните са с натрупване от началото на годината; 

o въвеждат се данни за план и отчет; 

o централният бюджет въвежда данни за предоставени субсидии; 

o министерствата и ведомствата въвеждат данни за получени субсидии; 

o при установяване на несъответствие се предприемат действия за 

отстраняване на несъответствието. 

o Трансфери 

o данните с натрупване от началото на годината; 

o въвежданите данни НЕ са разделени по Бюджет и СЕС! 

o Временни безлихвени заеми 

o данните са с натрупване; 
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o избира се тип на заема – получен/предоставен; 

o Данните НЕ са разделени на Бюджет и СЕС, а се въвеждат общи стойности 

по параграфи. 

3.1 Зареждане 

Трансфери се зареждат в периоди, определени от МФ. Извън тези периоди не е допустимо 

зареждане. Периодите се контролират от администратора на системата. 

От главното меню  избирате Зареждане на субсидии, 

трансфери, временни безлихвени заеми, за да се визуализира една от следните страници за 

зареждане в зависимост от вида на подаваните данни – месени или тримесечни. 

 

 

 

или 
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От падащото меню избирате период, Бюджетната организация е показана съобразно потребителя.  

 

Натискате бутона  за да може да заредите файла, който трябва да отговаря на 

съответния шаблон. Ако не отговаря след избор на бутон „Зареждане” ще се появи следното 

съобщение .  

В полето Коментар може да напишете кратко пояснителен текст и с избора на бутон „Зареждане” 

файла се зарежда. Ако не желаете да заредите файла избирате бутон „Отказ”.  

 

   

Името на файла трябва да отговаря на определен шаблон, описан в полето „Вид документ“.  

За да заредите необходимия файл, натиснете бутонът „Browse”, разположен вдясно на полето. Така 

указвате пътя до необходимия ви файл. 

Ако сте попълнили правилно формата, указали сте вярно пътя към файла, системата ще издаде 

съобщение.  

 

 

Трансфера може да бъде отхвърлен от системата поради формални грешки. В този случай е 

необходимо да се отстрани грешката и се повтори зареждането. 

За успешно заредени данни системата автоматично издава протокол. За целта се натиска бутона 

. В протокола се обявява статус на трансфера. 
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Възможните статуси са: 

- валиден – данните са наред; 

- грешен – има кодове неотговарящи на текуща ЕБК. 

Файла на трансфера има статус показващ етапа на обработка. 

Възможните статуси са: 

- предаден – статус след зареждане; 

- върнат – задава се от експерт в МФ; 

- одобрен – задава се от експерт в МФ. 

Трансфера се преглежда и одобрява от администратор на приложението. Възможно е при преглед 

от експерти трансфера да се върне за корекция. В този случай е необходимо да се коригира според 

изискванията на МФ и да се зареди отново. На одобрения трансфер се присвоява статус на файл 

“одобрен”, а на върнатия статус “върнат”. 

Двата вида статуси се виждат в списъци с въведени трансфери. 

С избора на бутона  файла може да се презареди отново.  

С натискането на  „Файлове към документи” може да се прикачват документи към съответния 

файл с данни. Това става след като се избере , в полето Коментар се опише 

документа, който се прикачва и се натисне бутона Browse. Файловете могат да се свалят или 

изтриват, при необходимост. 

 

3.2 Информация за заредени трансфери 

При избор на желаният период се визуализира списък на заредените файлове с данни за 

трансфери. 
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3.3 Протоколи за заредени трансфери 

С избор на бутона "Протокол" се извежда архивиран файл, в който се съдържа валидационен 

протокол за зареденият файл с трансфери и файл декларация за зареждане на трансфери. 

 

 

 

Може да изберете да отворите файловете с бутон  „Open” или да ги съхраните на компютъра с 

бутон „Save”. 

 

 

 

Ако няма въведен трансферен файл във валидационния протокол ще бъде записано следното 

съобщение:  

 

Протоколният файл в Excel има следният вид: 
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4 Касови отчети 

4.1 Зареждане 

Отговорност на ПРБ е зареждането документите за месечните и тримесечните отчети. Това става в 

периоди, определени от МФ. Извън тези периоди не е допустимо зареждане. Периодите се 

контролират от администратора на системата. 

Месечните и тримесечни отчети могат да се зареждат само за период, за който са заредени 

контролните данни от съответното ведомство (субсидии, трансфери, безлихвени заеми и 

наличности) и данните са проверени и приети от МФ. 

От менюто „Зареждане на касов отчет”  се избира съответния вид отчет – месечен или тримесечен, 

при което се визуализира една от  следните страници:  
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или 

 

 

От падащото меню се избира желаният период. 

 

Зареждане на месечни отчети 

 

Съответно за тримесечни отчети: 

 

 

За се зареди необходимия файл, се натиска бутона „Зареждане”.  



Информационна система за управление на 
държавното съкровище 

Ръководство за вътрешни и външни потребители 

 

24 

 

 

 

Натиснете бутонът „Browse”, като по този начин указвате пътя до необходимия ви файл. 

Файловете с месечни и тримесечни отчети трябва да бъдат правилно именувани, съгласно шаблона 

посочен в колоната „Вид документ“, където Year е година, Qrt е тримесечие със стойност 1, 2, 3 или 

4,  Mnt е месец със стойности от 1 до 12 и EBKCode е кодът на ПРБ по ЕБК! 

 

Ако сте попълнили правилно формата, указали сте вярно пътя към файловете и те са издържали 

проверките след избор на бутона , системата ще издаде съобщение: 

 

 

Отчетът може да бъде отхвърлен от системата поради формални грешки. В този случай е 

необходимо да се отстрани грешката и се повтори зареждането. 

За успешно заредени данни системата автоматично издава протокол. В протокола се обявява 

статус на отчета. 

Възможните статуси са: 

- валиден – данните са наред; 

- неравнен – когато има ненулеви стойности в клетки за равнение; 

- грешен – има кодове неотговарящи на текуща ЕБК. 

 

Файла на отчета има статус показващ етапа на обработка на отчета. 

Възможните статуси са: 

- предаден – статус след зареждане; 

- върнат – задава се от експерт в МФ; 

- одобрен – задава се от експерт в МФ. 

 

Отчета се преглежда и приема от администратор на приложението. Възможно е при преглед от 

експерти отчета да се върне за корекция. В този случай е необходимо да се коригира според 
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изискванията на МФ и да се зареди отново. На приетия отчет се присвоява статус на файл “ 

одобрен ”, а на върнатия статус “върнат”. 

Двата вида статус се виждат в списъци с въведени отчети. 

4.2 Информация за заредени отчети 

Информация за заредените отчети се предоставя чрез екрана за „Зареждане на касов отчет“. 

Тези списъци осигуряват достъп до данните от отчетите и резултата от изчитането им. 

След като е зареден отчета се визуализира страница, на която се вижда зареденият файл и 

неговият статус.  

С избора на бутона  файла може да се презареди отново.  

 

 

 

4.3 Прикачване на допълнителни файлове към отчет 

 

С натискането на  „Файлове към документ” може да прикачваме документи към съответния 

отчет. Това става след като се избере и се натисне бутона Browse за да се 

прикачи файла.  
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Файловете могат да се свалят или изтриват, при необходимост. 

 

С избора на бутон  се връщаме в главното меню.  

 

4.4 Протоколи 

Протоколите от зареждане на отчети се виждат като се избере бутона . Извежда 

се архив, в който са всички генерирани протоколи.  
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Може да изберете да отворите файловете с бутон „Open” или да ги съхраните на компютъра с бутон 

„Save”. 

Протоколи генерирани за месечни отчети 

 

 

Протоколи генерирани за тримесечни отчети 

 

 

В архива се съдържат протоколи за всеки възможен за предаване в системата отчет в зависимост 

от периодичността на отчета – месечен или тримесечен. Тези които не са въведени или не 
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подлежат на въвеждане при отварянето на файла се появява следното съобщение: 

 

Протокол за B3 има следният вид: 

 

  

Декларацията има следния вид: 
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5 Справки 

От лявото вертикално меню се избира знака пред елемент „Справки” и се отваря под меню със 

списък на справките: 

 

 

5.1 Справки трансфери  

 

 
 

Справката дава информация за насрещните трансфери за съответното ПРБ. 

Насрещните трансфери са с противоположни знаци. 
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Примерен резултат от справката е показан по-долу: 

 

 

 

 

Справката дава информация за собствените и насрещните трансфери, общата стойност на 

трансферите  за съответното ПРБ и разликата между собствените и насрещните трансфери. 

Насрещните трансфери са с противоположни знаци. 

 

Примерен резултат от справката е показан по-долу: 



Информационна система за управление на 
държавното съкровище 

Ръководство за вътрешни и външни потребители 

 

31 

 

 

 

 

 

 

Справката дава информация за временните безлихвени заеми за съответното ПРБ. 

Примерен резултат от справката е показан по-долу: 

 

5.2 Справки касов отчет  

 

 

Справката извежда информация под формата на съпоставка между отделни параграфи и кодове от 

заредените файлове за касов отчет. 

Примерен резултат от справката е показан по-долу: 
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Индивидуалния протокол за месечни касови отчети изглежда различно от индивидуалния протокол 

за тримесечни отчети, тъй като в месечния отчет не се зареждат данни за наличности. 

След като справката е генерирана, можете да я съхраните като файл на вашия компютър или да я 

отпечатате. За да съхраните справката изберете файлов формат. От бутона “Export” избирате 

формата на справката: 
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Системата извежда стандартен диалогов екран, за да укажете име на файл и директория, където да 

бъде съхранен: 

 

 

Ако не желаете да съхранявате справката като файл можете да я отпечатате директно от 

генератора на справки. За целта натиснете бутона . 

5.3 Справки файлове касов отчет  

При избор на този вид справка, се зарежда страница на която чрез набор от параметри (филтър) 

може да зададете период, вид и статус на отчетите, които желаете да прегледате. 
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Ако искате да съхраните или отворите пакета е необходимо да поставите отметка в чек -  

бокса  срещу желаният файл и да натиснете бутона . В пакета се съдържат 

файлове и протоколи.  

5.4 Справки файлове Трансфери 

При избор на този вид справка, се зарежда страница на която чрез набор от параметри (филтър) 

може да зададете период, вид и статус на трансферите, които желаете да прегледате. 

 

 

Ако искате да съхраните пакета , в който се съдържа трансфери и протоколи, е необходимо да 

сложите отметка в чек-бокса срещу името на файла  и да натиснете бутона .  



Информационна система за управление на 
държавното съкровище 

Ръководство за вътрешни и външни потребители 

 

36 

 

 

 

Системата извежда стандартен диалогов екран, за да укажете име на файл и директория, където да 

бъде съхранен:  

 

След като сте съхранили файла, ще може да се отвори с помощта на архивираща програма.  
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6  Изпращане на електронни съобщения 

 
Системата предоставя възможност за изпращане на електронни съобщения към потребителите от 

ПРБ и до администраторите на системата.  От лявото меню се избира „Изпращане e-mail”. 

 

  

На екрана се визуализира списък с всички изпратени до момента съобщения.  

Ако няма такива, съответно списъкът е празен и на екрана има съобщение затова. 

 

Потребителите от съответно ПРБ може да виждат само съобщенията изпратени от съответното 

ПРБ до останалите потребители на системата 

Линк отваря справка с информация за телефони и e-mail адреси на ПРБ, която 

може да се използва за комуникация. 
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За да прегледате дадено съобщение, натиснете бутона за преглед  от съответния ред на 

списъка. Появява се панел с детайлна информация, който съдържа текста на съобщението, както и 

до кого е изпратено.  

 

 
 

След като сте прегледали съобщението имате възможност да го препратите чрез натискане на 

бутона  или да затворите панела с данните за съобщението чрез натискане 

на бутона . Когато сте в режим на преглед, линка не 

се вижда на екрана. Трябва да сте затворили панела с информацията, за да се визуализирана на 

екрана линка за ново съобщение. 

За да изпратите ново съобщение, натиснете линка . На екрана се 

визуализира панел, в който да попълните необходимата информация за изпращане на 

съобщението. 

Въведете текста на съобщението в текстовото поле: 

 

Под него на екрана е разположен списък с всички ПРБ и техните кодове. Този списък може да бъде 

сортиран по азбучен ред или по код на съответното ПРБ. Пред името на всяко  ПРБ  има чек-бокс. 

Сложете отметки пред имената на тези ПРБ, които искате да получат писмото Ви. В случай, че 

искате да изпратите писмото до всички ПРБ,  сложете отметка в чек-бокса. Копие от съобщението 

се изпраща и до администраторите от УДС. След като сте попълнили текста на съобщението и сте 
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избрали получател (и), натиснете бутона . Съобщението се изпраща до 

своите получатели, а данните за съобщението се визуализират в списъка с изпратените съобщения. 

7 Справки Контроли 

 
От лявото вертикално меню се избира меню „Контролни данни”, след което се избира подменю 

„Справки контроли“ и се отваря екран със следните справки: 

 

Справките „Контролни данни“ извеждат информация за контролните данни заредени от страна на 

МФ за съответното ПРБ 
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Справката дава информация на ПРБ за въведените от страна на МФ данни за Субсидии. 

 

 

Справката дава информация на ПРБ за въведените от страна на МФ данни за Наличности. 

Възможно е да се изберат, кои данни да участват в справката чрез филтъра „Тип на данните“ 

 

 

Справката дава информация на ПРБ за въведените от страна на МФ контроли за Субсидии и 

въведените от страна на ПРБ Субсидии и разликата между тях 
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Справката дава информация на ПРБ за въведените от страна на МФ контроли за Наличности и 

въведените от страна на ПРБ данни за Наличности. Възможно е да се изберат, кои данни да 

участват в справката чрез филтъра „Тип на данните“ 

 

8 Модул „Счетоводни отчети”  

 
В модул „Счетоводни отчети” можете да зареждате файловете за счетоводните отчети по 

тримесечия. Достъп до системата имат само регистрирани потребители, които имат съответните 

права. Управлението на потребителите се осъществява чрез страницата за достъп, както е описано 

в т. 2.2.  

  


