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1. Въведение  

Информационната система за общините улеснява работата по предаването и 

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

дирекция  „Финанси на общините” на Министерството на финансите (МФ). 

Системата предоставя възможности за въвеждане на данни чрез Интернет за месечни 

отчети от общини, възможност за проверка на данни въведени от МФ и/или друго  

министерство или ведомство, касаещи общината, 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 общини 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 общини чрез 

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

по параграфи на ЕБК на общини (форма Б-3) и извън бюджетни сметки и фондове (ИБСФ). 

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 се съхраняват в база данни, преглеждат и одобряват от 

експертите в МФ. 

Основни функционални възможности са: 

 Изпращане на файл с данни за тримесечните отчети, предоставяни от ПРБК в МФ;  

 Файловете са предварително попълнени от общините, а модулите предоставят 

възможност за изпращане към МФ, 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; 
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 Въвеждане и актуализиране на данни за наличности по параграфи по ЕБК от 

съответните общини; 

 Наблюдение и контрол на данните за предоставени, получени трансфери, 

субсидии, наличности и временни безлихвени заеми по параграфи по ЕБК на 

съответните общини от МФ; 

 

2. Регистрация и оторизация на потребител 

За да работите в системата трябва да сте регистриран. 

Регистрация е показана на схемата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробно регистрацията е описана в точка 4 

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

регистрирания потребител, която определя неговите права за достъп до информацията в 

системата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистриран  
потребител 

Документ от 
община,  
удостоверяващ 
потребителите на 
системата и 

техните права 

  
Оторизация 

E - mail  уведомяващ ,  че 
потребителят има достъп 
до системата 

http ::// iso.minfin.bg        

Регистрация 

Регистрационна 

форма 

Потвърждаване 

на регистрацията 
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За потребители от общини има следните роли: 

 

 Подаване Отчет – потребителите в тази роля имат право да въвеждат данни в 

системата, да работят с документи и справки; 

 

3. Описание на основните елементи и работа с тях 

Системата за предоставяне на информация към МФ за тримесечните отчети на общините 

на касова и начислена основа е реализирана изцяло, като Интернет базирано приложение. За 

него важат основните правила за работа с такъв тип приложения. 

Приложението се състои от прозорци (страници) за въвеждане и преглед на информация. 

Те съдържат потребителски контроли, характерни за Интернет страници: падащи менюта, 

прозорци, области за въвеждане на текст, командни бутони, лист – боксове (йерархични 

списъци), комбо-бокс (падащи списъци за избор), дати, опциoнни (радио) бутони и др. 

Във всеки момент на работа е активна само една Интернет страница. 

Придвижването от една страница към друга е възможно с бутоните: 

 Назад {Back (←)} – към предишна страница; 

 Напред {Forward(→)} – към следваща страница; 

 Чрез предоставените линкове (връзки) и менюта за навигация между страниците. 

Придвижването по полетата на активните елементи става с помощта на клавиша Tab или с 

помощта на мишка. 

Придвижването в списъчни полета и документи е възможно с клавишите стрелки (←,→,↑, 

↓). 

Избор на елемент от списък се осъществява чрез двукратно щракване на левия бутон на 

мишката или чрез маркиране на елемента и натискане на съответния команден бутон. 

 

3.1. Командни бутони 

Бутоните служат за изпълнение на команди като – Запис (запис на въведени данни), 

Филтрирай, Изтриване, Отказ и т.н. В средата на бутона се намира текстът на командата, 

която ще се изпълни при натискане на съответния бутон, например: . 

  

Натискането на команден бутон става по два начина: 
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– чрез щракване с показалеца на мишката върху него; 

– чрез позициониране върху него с клавиша Tab и натискане на клавиша Enter.  

Бутонът е активен, ако текстът с неговата команда е ограден в правоъгълник. 

 

3.2. Текстови полета 

Текстовите полета се използват за въвеждане на текст или числа. Обикновено в лявата 

част на полето или над него е поставен етикет, който определя неговото смислово съдържание. 

За въвеждане на стойност в полето е необходимо то да бъде активирано. Индикатор за 

активност на текстовото поле е наличието на мигащ маркер – “|”: 

 

   

           Активирането на текстово поле се осъществява: 

 чрез щракване с показалеца на мишката в рамките на полето; 

 чрез позициониране върху него с помощта на клавиша Tab. 

Стойността на текстовото поле се селектира, когато два пъти последователно се щракне 

върху него с левия бутон на мишката. В това състояние, при натискане на клавиш от 

клавиатурата, стойността на полето се изтрива и се запълва с избрания символ на съответния 

клавиш. 

При натискане на десния бутон на мишката върху полето се появява падащо меню с 

команди:  

 

 

Командите от менюто са стандартни и се използват за копиране, местене или изтриване 

на стойността в полето. 
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3.3. Списъчни полета 

Списъчните полета представляват текстови полета със стрелка в дясната част на полето. 

Например: 

      

Обикновено се визуализира първия елемент от списъка, а при щракване с левия бутон 

на мишката върху стрелката се извежда пълния списък: 

                          

Списъчните полета са предназначени за избор на елемент от предварително въведени 

списъци. Списъците се използват за извеждане на различни номенклатури. 

Изборът на елемент от списъка е възможен чрез: 

 щракване с мишката върху избрания елемент; 

 движение по елементите на списъка с клавишите стрелки и натискане на 

бутона Enter. 

 

3.4. Полета за връзка (препратка, link) 

Полетата за връзка служат за активиране на следваща страница. В повечето случаи това 

е текст – подчертан и шрифтът е в син цвят. 

Изборът на страницата, към която сочи, е възможен чрез щракването с мишка върху 

текста. 

 

3.5. Бутони за избор (чек бутони, чек - боксове) 

Бутоните за избор или чек бутоните служат за избор на ред, пред който се намират. 

 

Ако редът не е избран, то квадратчето е празно. 

Ако редът е избран, то квадратчето е отбелязано със символ “ ” и може да се 

приемат/отхвърлят посочените данни. 

Изборът на чек бутон (чек – бокс) е възможен чрез щракване с левия бутон на мишката 

върху него. 
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3.6. Радио (опционни) бутони 

Радио или опционните бутони служат за избор на една от няколко възможности, 

оформени в група. Във всеки момент може да бъде избран само един от бутоните в групата и 

той е маркиран с точка:  

    

Изборът на радио бутон е възможен чрез щракването с мишка върху радио бутона. 

 

3.7. Менюта 

Менютата представляват групирани в общ блок списъци, чрез които се осъществява 

връзка към други страници и функции на системата: 

 

 

3.8. Съобщения за състоянието 

Съобщенията за състоянието представляват текстове, които системата извежда при 

настъпване на някакво събитие или при възникване на грешка. Тези съобщения са нормално 

„невидими” и се появяват само когато настъпи съответното събитие. 

 

3.9. Списъци 

Екраните с информация съдържат списъци с файлове или папки. 
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4. Описание на основния интерфейс на Информационна система за 

общините 

Достъп до системата имат само регистрирани потребители, които имат съответните 

права. Управлението на потребителите се осъществява чрез страницата за достъп. 

 

 

 

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

Регистрация. Процесът по създаване на нова регистрация е следният: 

- Щракнете на връзката „Регистрация”, за да извикате страницата с формата за 

попълване на личните данни: 

 

 

Попълнете всички полета на формата. При избиране на тип потребител се извеждат 

допълнителни полета за попълване. Възможните типове потребител са – Община, МФ 

(министерство на финансите). За потребителското име и за парола използвайте латински букви 
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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: 

 

 

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: 

 

 

 

След като администраторите на системата обработят заявката за регистрация и ви 

делегират съответните права за работа със системата, на посочения във формата e-mail адрес 

ще получите служебно съобщение: 
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 Ако потребителят е забравил паролата си за достъп, то посредством линка Забравена 

парола има възможност да я възстанови. 

 

Попълва се полето „Потребителско име” и след това се появява и полето за таен въпрос. 

Попълва се „Отговор” и се натиска бутона „Потвърди”. Новата парола се изпраща на 

електронната поща на потребителя. 

 

 

 

За да влезе потребител в системата, трябва да попълни полето 

, където „Потребителско име” се състои от букви и 

цифри. 

След това се попълва полето , където паролата е 

съставена от поне 6 символа – букви и цифри, без специални символи (*, |, /, \, ’, ^, : и др.). 

 

След това се натиска бутона . 

 

След разписване на потребителя е главната страница на приложението: 
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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 началото на страницата се показват публикуваните от администратора на системата 

новини.  

  

5. Касови отчети 

 

5.1. Попълване на бланките 

  

5.1.1. При първоначално отваряне на коя да е бланка се убедете, че сте разрешили 

скриптовете и редактирането на файла (за Excel 2007/2010) 

 

5.1.2. Въведете крайната дата на отчета в бланката в зависимост от това за кой период 

подавате данни: 

 

Пример: Ако подавате данни за месец Февруари: 

 

- Въведете крайната дата в бланката. Датата трябва да съответства на периода 

за който подавате данни 

 

 
Важно: Въвеждането на датите става без символите (г.) или интервали преди и след 

датата. В противен случай системата че ви сигнализира с грешен файл. Полето е 

задължително 
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- Въведете кода на общината по ЕБК в полето код по ЕБК: 

 Полето е задължително 

 

- Изберете от интерфейса на приложението период за месеца за който 

зареждате данни (в случая Февруари): 

-  
 

5.1.3. Бланката е разделена на две части. Разделите и параграфите, които се виждат при 

първоначално отваряне на бланката са т.н. консолидирани данни. Може да въвеждате 

данни за приходи, трансфери и финансови операции само в колоните, които са 

разрешени за попълване. Раздел “Разходи” не е разрешен за попълване, тъй като 

последния представя консолидираните данни. За да въведете данни за разходи кликнете 

върху бутона „Добавяне на дейност“ в горната лява част на бланката, при което в края 

на бланката се добавя нов раздел „Разходи по дейности“. Това са параграфите които се 

попълват за разходи. За да добавите втора дейност отново избирате бутона „Добавяне на 

дейност“ 

 

Важно: Кода на дейността е задължителен. Кода на дейността е 4(четири) цифрен, 

като първата цифра е Кода на Функцията към която е дейността, а останалите три цифри 

са кода на дейността.  

 

При правилно въведен четири-цифрен код на дейност в полето „(наименование на 

дейността)“ се изписва наименованието на дейността. Ако кода не е коректен в същото 

поле се извежда съобщение „НЕВАЛИДЕН КОД НА ДЕЙНОСТ“ 

При бланката за КСФ освен код на дейност се попълва и код на оперативна програма, 

който също е задължителен 

 

Важно: Всички добавени дейности следва да имат код на дейност (и код на ОП за 

КСФ). Ако сте добавили повече дейности НЕ МОЖЕ ДА ГИ ИЗТРИЕТЕ. Просто им 

добавете валиден код на дейност(и код на ОП за КСФ)  и се уверете, че няма попълнени 

данни по дейността. Данните от тази дейност няма да се запишат в системата 

 

Важно: Не е позволено дублиране на кодове на дейности. В случай, че има дублиране 

на кодове на дейности системата ще обяви файла за грешен, а в протокола ще се уточни 

точно кой код на дейност се дублира. В случай, че файла е КСФ се извежда и кода на 

ОП 
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В този случай е необходимо да коригирате файла и да го заредите отново. 

 

 

5.1.4.  Бутона „Подготовка за печат“ скрива нулевите редове(редовете без данни) в цялата 

бланка и бланката може да бъде прегледана по бързо преди зареждане в системата.   

Важно: Ако системата ви съобщава за невалиден код на дейност(или невалиден код на 

ОП за КСФ), проверете дали не сте в режим на преглед на бланката. В този режим ако 

има добавена дейност по която не са въведени данни, последната ще бъде скрита. При 

този режим бутона  „Подготовка за печат“ е преименуван на „КРАЙ НА ПЕЧАТА“. При 

натискането му бланката отново преминава в режим на въвеждане. 

  

5.1.5. Преди да пристъпите към зареждане на файловете в системата се убедете, че файловете 

с месечни и тримесечни отчети са 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 Mun е кодът на общината по ЕБК! 

 

 

5.1.6.  Ако системата ви съобщи,че файла е грешен, прегледайте протокола за съответния 

файл. След коригиране може да заредите файла отново. 

Вида на грешката може да видите от бутона „Протокол“, при натискането на който се 

изтегля архивен файл с протоколите за всички файлове от отчета и декларацията(за 

повече подробности вижте т 5.3 в ръководството) 

 

 

5.2. Зареждане 

Отговорност на общините 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. 

 

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

тримесечен, при което се визуализира една от  следните страници:  

 

 

или 
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От падащото меню се избира желаният период. 

 

Зареждане на месечни отчети 

 

 

Съответно за тримесечни отчети: 
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За да се зареди необходимия файл, се натиска бутона „Зареждане”.  

 

 

 

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 Mun е кодът на общината по 

ЕБК! 
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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 присвоява статус „Валиден“. 

 

Възможните статуси са: 

- валиден – данните са наред; 

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

- грешен – има кодове неотговарящи на текуща ЕБК или структурата на  бланката е 

променяна 

 

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 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. 

 

5.3. 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.0 

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.  
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5.4. Прикачване на допълнителни файлове към отчет 

 

Прикачването на файлове към отчет става от екрана за „Зареждане на касов 

отчет“(съответно месечен или тримесечен) 

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

съответния отчет.  

 

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

прикачи файла.  
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От списъчното поле „Вид файл“ може да изберете вида на прикачения файл. Възможните 

варианти са: 

 

 

Файловете могат да се свалят или изтриват, при необходимост. 

 

С избора на бутон  се връщаме в главното меню.  

 

Файлове могат да се прикачват само ако съответния отчет все още не е одобрен. В 

противен случай системата ще изведе следното съобщение: 

 

 

 

5.5. Декларация / Резултат от изчитане на файла 

 

Описаното по долу се отнася за екрана „Зареждане на касов отчет“(съответно месечен или 

тримесечен) 

 

При изчитане на всеки един файл от подавания отчет системата извършва формална проверка 

на файла. В случай, че системата маркира файла като „Грешен“ или „Небалансиран“ 

 

 
 

 е необходимо да прегледате резултата от изчитането на файла. 
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Резултатът от изчитането на заредените отчети е под формата на Excel файлове за всеки 

един файл от отчета и се виждат като се избере бутона . Извежда 

се архив, в който се намират файлове с резултати от изчитането на всеки един файл от отчета. 

В архива се намира и декларацията за подаване на отчета.  

 

 

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

бутон „Save”. 

 

 

 

 

 

Резултати от изчитането за месечни отчети 
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Резултати от изчитането за тримесечни отчети 

 

 

В архива се съдържат файлове с резултати от изчитането за всеки възможен за предаване в 

системата отчет в зависимост от периодичността на отчета – месечен или тримесечен. Тези 

които не са въведени при отварянето на файла се появява следното съобщение:  

 

IB1_K10 не е въведен. 

 

Резултатът от изчитането за B1 има следният вид: 
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Декларацията има следния вид: 
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6. Справки 

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

със списък на справките: 

 

 

 

Видове справки: 

 

6.1 Файлове - касов отчет  

При избор на този вид справка, се зарежда страница от която се избира периода и типа 

на файла/файловете, за който желаете да прегледате заредените от Вас касови отчети. 

На екрана може да подреждате, сортирате,  преглеждате или сваляте прикачените от Вас 

файлове. Също така може да прегледате резултата от изчитането на всеки един от 

файловете чрез линка „Резултат от валидацията“.  

Възможно е да свалите няколко или всички файлове в един пакет (архив) 
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Ако искате да свалите пакет с файлове е необходимо да поставите отметка в чек -  

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

файлове и резултати от валидацията.  

 

 

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

да бъде съхранен:  
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След като сте съхранили файла, ще може да се отвори с помощта на архивираща програма.  

Важно: Ако използвате TRIAL (нерегистрирана) версия на архивираща програма (WinRAR, 

WinZIP или други) е възможно да не успеете да разархивирате архива, тъй-като последният 

съдържа няколко файла. В този случай се обърнете към Вашият системен администратор. 

 

Примерен екран при изполване на TRIAL версия на архивираща програма 
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Същата грешка е възможно да се получи и ако файлът не е свален напълно (например бавен 

интернет или прекъснала интернет връзка) 

 

6.2.  Прикачени файлове 

На този екран може да разгледате или свалите прикачените от Вас файлове към всеки 

един файл от отчета. 

 

6.3.  Справки ИСО 

На този екран се визуализират достъпните за Вас справки: 

 

 

За да се достъпи справката се избира конкретна справка и се кликва върху линка: 

 

 

Данните от справките се извеждат след избор на подходящ филтър и натискане на бутона 

. 

 

Филтъра:   показва (съответно скрива)  

редовете от справката които са с нулеви данни. Навсякъде, където е заложен споменатият 

филтър действието му е аналогично.Действието на филтъра се запазва и при експорт или печат 

на данните. 

 

Всички справки могат да се разпечатват след избор на бутон  

 

Има и възможност данните да бъдат запомнени от справката във файл. След избор на вида 

файл се избира   “Export”. 
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6.3.1. Справка „Консолидирана справка по бланката“ 

 

Справката дава възможност за консолидиране на данни по отделни отчети(бланки) за Вашата 

община както и консолидирани данни които са комбинация от няколко отчета (за ИБСФ 

отчетите). 

 

 

 

Данните генерирани от справката изглеждат по следният начин: 
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6.3.2. Справка „PDF Протокол Отчет-окончателени“ 

 

Справката  дава информация за съответствието на контролните данни от МФ 

и данните подадени от Вашата община. Справката се състои от няколко 

раздела с контроли за равнения по кодове на параграфи и сметки. 

Експортнати в .pdf формат данните от тази справка са протокол, който 

Вашата община може да представи при изискване от съответните институции. 

 

 

 

Данните генерирани от справката изглеждат по следният начин: 
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6.3.3. Справка „Контролни данни заредени от МФ“ 

Справката дава възможност да се генерира извадка по параграфи за 

контролните данни за Вашата община, въведени от МФ 
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Данните генерирани от справката изглеждат по следният начин: 

 

 

 

 

7. 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. 4 

 

 

8. Възможни Проблеми при използване на различни браузери: 

 

8.1 Използване на Internet Explorer 10 
 

При използването на браузер Internet Explorer 10 е възможно някои бутони и менюта да 

са неактивни или  да не се вижда част от информацията в екраните.  

 

Ако използвате браузер Internet Explorer 10 и са налице някои от споменатите по горе 

явления, изпълнете следващите стъпки: 

 

 

1. Избира се бутон F10 

2. Tools-> Compatibility Views Settings 
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3. Избира се  бутон Add   
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. 

 
4. Избира се бутон Close 
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5. Действията  се повтарят за всеки различен домейн (minfin.bg , government.bg) 

 

 


