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Анотация  
Настоящият документ е разработен с цел да се предостави информация за 

усъвършенствания програмен продукт “ПланИнвест”. 
Програмният продукт е предназначен за инвеститори (общини, разпоредители и 

др.), които подават първична информация към Министерство на финансите (МФ) за 
предложенията си за Средносрочната инвестиционна програма (СИП). Целта на този 
продукт е да улесни инвеститорите при съставяне и предаване на коректни инвестиционни 
предложения за СИП. 

 

1. Стартиране на продукта 
Натиснете “Start“ бутона, изберете “Programs” и след това намерете програмния 

продукт в програмната група, която сте посочили при инсталацията в Стъпка 3 на т.1.3. 
По подразбиране това е "МФПИ", а името на програмния продукт е "ПланИнвест". 

 

2. Описание на основните елементи и работа с тях  
Програмата се състои от прозорци (форми) за въвеждане и преглед на информация. 

Те съдържат потребителски контроли, характерни за Windows - падащи менюта, 
прозорци, области за въвеждане на текст, командни бутони, лист–боксове (йерархични 
списъци), комбо-бокс (списъци за избор), дати, опционни (радио) бутони и т.н. 

Придвижването в прозореца е възможно със клавиша Tab или с мишка.  
Придвижването в документи, списъци е възможно с клавишите стрелки (←,→,↑, ↓). 
Избор на елемент от списъците се извършва чрез двукратно щракване на левия 

бутон на мишката или чрез позициониране върху елемента и команден бутон. 
 

3. Работа с ПП “ПланИнвест” 
Основен работен екран 
След стартиране на програмата се извежда основният работен екран, който се състои 

от следните елементи: 

 

3.1.1. 

3.1.2. 
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3.1.  Работно поле на програмата 
Представлява основното работно пространство на програмата. Там се извеждат 

всички данни във вид на таблица.  

3.2.  Главно меню 
Намира се в горната част на екрана и съдържа: 

3.2.1. Меню “Планове”  
Предлага следното подменю: 

“СИП (3 годишен план)”  
3.2.1.1. Подменю “СИП (3 годишен план)” 

Избор на инвеститор и работен период 
Работа с ПП “ПланИнвест” започва с екрана “Избор на година”. Тя се генерира 

след избор на подменюто СИП (3 годишен план). 
 

 
 

1. От комбо-бокса “Инвеститор” изберете вашия инвеститор; 
2. В текстовото поле “Година” въведете годината, за която желаете да видите 

обектите, включени в СИП; 
3. Натиснете бутона “Избор”. 

Бутонът “Отказ” е предоставен за изход от екрана “Избор на година”. 
 
Забележки 1. Когато в полето за година въведете година, за която няма структурен файл 
се извежда  следното съобщение: 
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За да работите със стандартна номенклатура, потвърдете с “ОК” и ще можете да 

продължите работа. 
Забележка 2. Ако след въвеждането на вашия инвеститор във екрана “Избор на година”, 
системата не намери обекти за този инвеститор, въведени чрез ПП “Инвеститор”, тя 
генерира следното съобщение: 

 
 
Следва да използвате ПП “Инвеститор” за да предложите обектите за вашия 

годишен инвестиционен план и за включване в СИП.  
 
Частен случай: 

Ако вие сте инвеститор, който работи с второстепенни разпоредители, ще можете 
да извеждате списък на обектите по СИП за вашите  подинвеститори, които участват в 
обобщение. В този режим няма да ви бъде разрешена възможността за добавяне на нови 
предложение за включване/изключване в/от СИП. 

 

 

Изберете в полето “Инвеститор”: 
Обобщени данни. Тези 
инвеститори от списъка, които не 
са означени като “не участва  в 
обобщение” влизат в обобщение.  
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Освен познатите до сега възможности за избор на елементи от този прозорец, вече 

се избират възможности за прегенерация на данните по възможно най-облекчен начин. В 
долната част на прозореца са описани подробно всяка от опциите за прегенерация. 

 
• Без прегенерация 

Тази опция зарежда данните за обектите за избраната година, както са били 
въведени последно. Ако няма въведени обекти системата ще Ви предложи да 
въведете чрез програмата “Инвеститор”. 

 
• Пълна прегенерация 

Пълната прегенерация създава обекти за избраната година от обектите, 
който са били въведени за предната година. В данните за обектите за избраната 
година ще влязат обекти, за които годината на завършване е избраната или по-
голяма. Ако за избраната година е имало въведени обекти – те ще бъдат 
изтрити. Ако за предната година няма обекти, които влизат в избраната, то ще 
бъде създаден празен файл с данни за обекти. 

 
• Прегенерация с добавяне на нови обекти 

Прегенерацията с добавяне на нови обекти към обектите за избраната 
година добавя обектите от предходната година, за които годината на 
завършване е избраната или по-голяма. Ако няма данни за обекти от 
предходната година, които да влизат в избраната ще се заредят само обектите 
от избраната година, ако такива е имало (т.е. опцията ще е еквивалентна на “без 
прегенерация”). Ако няма данни за обекти за избраната година ще се 
прехвърлят обектите от предходната година, за които годината на завършване е 
избраната или по-голяма, ако такива има (т.е. опцията ще е еквивалентна на 
“пълна прегенерация”). 

Опцията прегенерация с добавяне на нови обекти не е разрешена в режим 
“*** ОБОБЩЕНИ ДАННИ ***”. 

За избрания инвеститор има въведени предложения по СИП: 
След натискане на бутона “Избор” от екрана “Избор на година”, се генерира екрана 

“-ПланИнвест  [СИП (3-годишен план) за инвеститор xxx yyy година]”. На мястото на xxx 
се извежда името на въведения инвеститор, а на yyy въведената година. 

Заглавният ред на екрана показва за кои година и инвеститор са изведени данните 
за обекти, предложени за СИП. Данните за обектите се извеждат във форма на таблица. 

Първият ред на таблицата показва обобщените стойности за всички обекти. Под 
него се извеждат конкретните данни за всеки един обект. Обектите ще се отличават по 
своя идентификационен номер. 
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Този екран е разделен на три таба (страници) . В първият таб се показват данните 
за обектите от СИП, а именно: 

– Код на проекта 
– Име на проекта  
– Година начало/край 
– Сметна стойност 
– Усвоено към 01.01 на текущата година 
– Сума оставаща след изтичане на периода на СИП 
– Сума за периода на СИП 
– Общо сумите за трите години от периода на СИП по години 

Във втория таб се показват обектите със сумите по източници на финансиране за 
консолидирана бюджетна програма.  

 
 
Полетата в тази таблица са: 

– Код на проекта 
– Име на проекта 

Заглавен  
ред 

Първият ред 
от таблицата   
показва 
обобщена 
информация 
за всички 
обекти. 

Намерените 
обекти, 
предложени за 
СИП се извеждат 
номерирани под 
реда с обобщена 
информация. 
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– Съответната година от плана 
– Общо по години бюджетните средства 
– Средствата по съответните източници на финансиране 
– Вида на съответния източник(ако има такъв) 

В третия таб се показват обектите с разпределението на сумите по източници на 
финансиране извън консолидираната бюджетна програма. 

 
 Полетата в тази таблица са същите както в таблицата с разпределението на сумите 
за източници от консолидираната бюджетна програма. 

За избрания инвеститор няма въведени предложения по СИП: 
Ако през ПП “Инвеститор” няма предложени обекти за СИП, то в основния екран 

няма да се изведат данни както е показано по-долу: 

 
 

След избирането на бутона “Обекти”, списъкът в екрана “Обекти в СИП за xxx 
инвеститор yyy година” е празен. 

 

Списъкът е 
празен защото 
няма въведени 
обекти за СИП 
през 
“Инвеститор”. 
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При натискането на които и да е от бутоните “Детайли”, “Изтрива” или “Идент. 

карта” се извежда съобщение, че първо е необходимо да се маркира обект. В случая няма 
нито един обект в списъка и следователно не може да се работи с тези бутони. Системата 
извежда например следното съобщение, ако е натиснат бутона “Детайли”: 

 
Когато списъкът е празен, трябва да се използва бутонът “Добавя”, чрез който да се 

въведат обекти по СИП, и след това могат да се използват бутоните “Детайли”, “Изтрива” 
или “Идент. карта”.  

Описание на екрана “ПП ПланИнвест „ СИП (3-годишен план) за инвеститор xxx yyy 
година]” 

В долната част на екрана “ПП-ПланИнвест  [СИП (3-годишен план) за инвеститор xxx 
yyy година]” са разположени следните функционални бутони: 

 “Обекти” – генерира екран “Обекти в СИП за инвеститор xxx yyy година”, където 
xxx е името на посочения от вас инвеститор, а yyy е въведената година във екрана 
“Избор на година”. Чрез този екран имате възможност да добавяте нови обекти в 
тригодишния си план. 

 “Към Excel” – изпълнява експорт на данните от текущата таблица в таблица в 
Excel.   След прехвърлянето на данните в Excel имате възможност за печат: 
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 “Пакет” – генерира екран, където се указва къде и под какво име да се създаде 
пакетният файл, (тази възможност е аналогична на “Пакет” от ПП “ Инвеститор”). 
Генерирането е показано по-долу: 

 
 

ЗАБЕЛЕЖКА.  При наличие на голям обем с данни е възможно генерираният 
пакет да е с размер по-голям от възможния размер за запис на дискета. В този случай се 
налага да използвате допълнителни, външни програми от типа на WinZip, за да намалите 
размера на файла или при нужда да го разбиете на отделни парчета (томове) на няколко 
дискети. 

ВНИМАНИЕ! Ако са въвеждани данни в идентификационни карти, към които 
са прикачени и файлове, заедно с пакетния файл трябва да изпратите към 
Министерство на финансите или инвеститор от І-во ниво и файловете от 
директорията”forexport” без да променяте имената им!  

 
 “Изход” – предоставя изход от екрана “-ПланИнвест” [СИП (3-годишен план) за 
инвеститор xxx yyy година]”.  

Обекти в 3-годишния инвестиционен план 
 

Екрана “Обекти в СИП за инвеститор xxx yyy година” се зарежда след избор на 
бутона “Обекти” от основния екран “-ПланИнвест- [СИП (3-год.план) за инвеститор xxx 
yyy год.]”.  Този екран е показан по-долу: 

Трябва да посочите  
устройството и  директория, 
където да се съхрани пакета. 
Действие 1. 

Системата ви предлага 
автоматично име на файла 
(пакета). Действие 2 

Натиснете “Старт” за да 
започне процеса на генерация 
на пакета. 
Действие 3. 
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Списъкът е съставен от обектите, предложени за СИП. Ако няма такива 
обекти списъкът е празен. 

Данните са подредени в колоните: “Име на Обекта”, “Сметна ст-ст.”, “Год. Задача 
за yyy година”, “Година начало”, “Година край”, “Усвоено до yyy година”, “Община”.  
 

Командните бутони предоставят следните възможности: 
“Добавя” – добавяне на нов обект в СИП; 
“Детайли” – въвеждане на специфични атрибути за всеки един обект, включен в 
СИП, в таблици, които се извеждат на екрана; 
“Изтрива” – премахва обект от СИП; 
“Идентификационна карта” – отваря екран където можете да въведете 
параметрите по идент. карта за избрания обект. Възможностите са аналогични на 
ПП “ Инвеститор”  – виж „ПП Инвеститор – ръководство за потребителя – 
въвеждане на данни за инвестиционни проекти. 
“Към Excel” – прехвърля данните от екрана “Обекти в СИП за инвеститор xxx yyy 
година” в Excel;  
“Изход” – затваря текущата екран. 

Добавяне на нов обект към 3-годишен инвестиционен план 
Натискането  на бутона “Добавя” от екрана “Обекти в СИП за инвеститор xxx yyy 

година” извежда екрана “Селекция на обекти от yyy година”, (на мястото на yyy стои 
указаната от вас година във екрана “Избор на година”).  
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Полетата: “Сметна ст-ст” (мин. и мак.), “Годишна ст-ст” (мин. и мак.), “Год. 
начало”, “Година край” са предоставени за въвеждане на стойности, на които да отговарят 
данните на обектите в годишния инвестиционен план (генериран през ПП “ Инвеститор”). 
Системата извежда онези обекти от годишния инвестиционен план, които отговарят на 
зададените критерии.  
Процедурата се състои от стъпки: 
 

1. Въведете максимална и минимална стойност за сметна и годишна ст-ст; 
2. От списъчните полета изберете от предоставените възможности: “преди, през, 

след” и въведете в дясно желаната година; 
Забележка: При филтрите “преди” и “след” не се включва въведената стойност за 
година. (Например ако въведете след 1995г. и преди 2007г. системата ще ви изведе 
обектите с година начало/край 1996г/2006г.)  
3. Натиснете бутона “Търси”. 
Като резултат системата извежда намерените обекти, отговарящи на посочените 

критерии. Данните за тези обекти се извеждат в долната част на екрана във вид на 
таблица.  

1. 
2. 3. 
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Забележка. Ако системата не намери обекти, отговарящи на зададените критерии, тя 
извежда следното съобщение: 

 
Потвърдете с “OK” и ако желаете въведете нови критерии. 
 

Този обект от таблицата, който желаете да добавите в СИП, трябва да бъде 
маркиран (изчаквате да се оцвети в зелено), след което остава да натиснете бутона 
“Добавя”. Това е показано по-долу: 
 

Таблица с 
намерените 
обекти. 
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Системата ви уведомява със следното съобщение, че добавянето на обекта е извършено: 

 
Остава само да потвърдите с “OK”. 

Ако желаете всички намерени обекти да бъдат добавени за СИП, използвате бутона 
“Маркира*”, чието действие е да маркира всички обекти автоматично, и после натискате 
бутона “Добавя”. 
Обратното действие на бутона “Маркира*” предлага бутонът “Демаркира*”. 
 

4. След като излезете от екрана “Селекция на обекти от yyy година” чрез бутона 
“Изход”, във екрана “Обекти в СИП за инвеститор xxx yyy година” ще видите 
добавените обекти. 

 
Бутон “Към Excel” – прехвърля данните за обектите от текущата таблица на екрана 

“Селекция на обекти от yyy година” в сходна таблица в Excel.  

Задаване на данни на обект от 3-годишен инвестиционен план 
 

Бутонът “Детайли” от екрана “Обекти в СИП за инвеститор xxx yyy година” 
предоставя нова екран, в която в две последователни стъпки въвеждате специфичните 

Маркиран 
обект 

4. 

Добавя 
маркираният 
обект. 
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атрибути по СИП за избран обект. Първо маркирайте обекта от екрана “Обекти в СИП за 
инвеститор xxx yyy година” и после натиснете бутона “Детайли”. Резултатът е следният: 

 

  
 

Първоначално номерата и на двете стъпки са в червен цвят, което означава, че все 
още няма въведени данни за обекта по СИП. 

На първа стъпка се въвеждат основни атрибути за обект, включен в СИП. Има 
няколко инструмента за работа в тази стъпка. 

В полето “Име на обект/проект” системата автоматично извежда името на обекта. 
В полета “Проектиране ...” и “Строителство....” данните се въвеждат от 

клавиатурата. 
От полето “Кредити с държавни гаранции-етап на преговори” до полето “Проектна 

готовност” чрез клавишите стрелки, избирате от списъците съответните атрибути за 
обекта. 

Преминаването към следващо поле става чрез клавиша “Tab” от клавиатурата или 
чрез мишката. 

За да изберете “Дейност” натиснете бутона “...” в дясно. Като резултат виждате 
следващата екран, в която чрез “+” разтваряте дървовидната структура, а чрез “-“ 
затваряте: 

Използвайте 
стрелките за 
да видите 
списъците с 
данни. 

Бутон за избор 
на дейност. 

Бутон за избор 
на НПИР. 

Заглавният ред на 
формата ви 
напомня за кой 
обект въвеждате 
параметри по 
СИП.
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Задължително е да маркирате дейност от най-ниско ниво. С бутона “Потвърди” се 
потвърждава направения избор. 

 
 

Аналогично на процедурата за избор на дейност се избира и подпрограма от 
Националния план за икономическо развитие, по която се  предлага да се финансира 
обекта (ако обектът се предлага за включване в НПИР). Натиснете бутона “...”, вдясно на 
полето “НПИР” и от екрана “Избор на елемент от НПИР” маркирайте елемент (от най-
ниско ниво) и натиснете бутон “Потвърди”. 
 
В стъпка [1] задължителните полета, в които трябва да се въведе информация, са: 

- Икономически ефект; 
- Териториална значимост; 
- Отраслова значимост; 
- Тип на проект; 
- Дейност. 

Въведете в останалите полета данни, ако има такива, за съответния обект. 

След като сте маркирали 
дейност, натиснете бутона 
“Потвърди”. Това действие 
добавя дейността в стъпка [1]. 

Използвайте: 
“+” за да разтворите 
структурата; 
“-“ за обратното действие; 
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След попълването на задължителните полета номерът на стъпка [1] ще стане черен, 
което означава, че можете да преминете към стъпка [2]. Това е показано по-долу: 

  
 
 
 
 

Във всеки момент можете да прекратите въвеждането на информацията в стъпка 
[1], като натиснете бутона “Отказ”. Появява се съобщение за потвърждение, както е 
показано: 
 

  
 

Изберете “OK” за да излезете от текущата екран, без да се съхрани въведената до 
момента информация. 
 
Преминаване към стъпка [2]: извършва се като се натисне нейният номер или се 
натисне бутона “>”. 

Бутонът “Отказ” 
предоставя изход от 
формата без 
съхраняване на 
информация за 
въвеждания обект. 

Бутонът 
“Проверка за 
грешки” ви 
подсказва къде 
грешите при 
въвеждане на 
информацията. 
Ползвайте го 
когато стъпка [1] 
не се маркира 
като завършена. 

Бутони за преход 
към стъпка 2. 
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В тази стъпка трябва да разпределите сумите по източници на финансиране за оставащите 
две години от три годишния план.  

 
 
 
 
За да добавите източник на финансиране към обекта – изберете източника и вида 

от списъка. В зависимост от избрания източник в полето за описание ще ви се появи 
списък с номенклатури за избор или текстово поле за въвеждане (например, ако изберете 
Субсидия РБ, то в полето вид ще ви се заредят Субсидия на ведомства, Целева субсидия и 
т.н., а ако изберете вид Банкови кредити ще ви се появи поле, в което можете да напишете 
подробности по това финансиране).  

В поле “СУМА” (пр: за 2008 година) въведете сумата от този източник и натиснете 
бутон “+” (или “Enter”). Повторете действието за да разпределите “Източник” и “СУМА” 
и за следващата година (в случая 2009 година). Като резултат се извеждат под формата на 
таблици източниците на финансиране и за двете години. 

За да актуализирате сумата за финансиране – позиционирайте се с мишката върху 
източника в таблицата с източници на финансиране. В комбо-бокса “Източник” трябва да 
е зареден същият източник. Въведете новата сума в полето “СУМА” и натиснете отново 
бутон “+”. 

За да изтриете финансиране от източник – позиционирайте се върху източника на 
финансиране в таблицата и натиснете бутон “-“ (минус). Системата ще иска потвърждение 
преди да бъде изтрита сумата. Потвърдете с “OK”. 

Ползвайте 
стрелките за да 
видите списъците 
с източници на 
финансиране и 
видове субсидии. 

Таблица, в която 
се подреждат 
източника на 
финансиране и 
сумата за дадената 
година. 

Аналогична на 
горната таблица. 

Бутонът “Проверка 
за грешки” ви 
подсказва къде 
грешите при 
въвеждане на 
информацията. 
Ползвайте го когато 
стъпка [2] не се 
маркира като 
завършена. 
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Ако коректно сте въвели данните в стъпка [2], тя ще се оцвети в черно и за да 
съхраните въведената информация по СИП за обекта остава да натиснете бутона “Запис” в 
текущия екран. След това натиснете бутона “Изход” във екрана “Обекти за инвеститор 
xxx yyy година”. По този начин добавянето на нов обект към СИП ще бъде завършено 
напълно, ще се активира бутонът “Запис” и след натискането му вие ще виждате 
добавения обект на последно място в основната работна таблица. Завършена стъпка [2] е 
показана по-долу: 
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Частен случай: 

Работата в стъпка [2] зависи от годината, избрана във екрана “Избор на година”. 
Могат да се попълват суми по източници на финансиране за следващите 2 години на 
избраната.  
 

 Ако обектът е с година начало/край избраната година, стъпка [2] е забранена. 
Можете да въведете само параметри по стъпка [1] и това е показано по-долу: 

Добавеният 
обект се 
намира на 
последно 
място в 
основната 
работна 
таблица. 
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 Ако обектът завършва следващата на избраната година, може да се попълва сума 
по източници на финансиране само за следващата година;  

 Ако обектът завършва 2 или повече години след избраната, попълването на суми 
по източници на финансиране и за двете години е задължително; 

 Ако обектът е с начало няколко години преди избраната, но завършва през 
избраната година стъпка [2] отново е забранена. 

Изтриване обект от 3-годишния инвестиционен план 
 

Бутонът “Изтрива” от екрана “Обекти в СИП за инвеститор xxx yyy година” 
предоставя възможността да изтриете обект от предложенията за СИП. Маркирайте 
желания обект и натиснете бутона “Изтрива”. Извежда се следното съобщение: 

 

 
 

При потвърждение с “OK” данните за този обект ще бъдат премахнати, а при избор 
на “Cancel” се отказвате от действие изтриване. 

Стъпка [2] е 
маркирана като 
завършена, но в 
действителност 
системата я 
забранява. Не 
можете да 
преминете към 
[2] за да 
въвеждате 
източници на 
финансиране. 

Само 
параметрите по 
стъпка [1] могат 
да се попълват. 
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Извеждане на данни за обекти от 3-годишния инвестиционен план в Excel 
 

Бутонът “Към Excel” от екрана “Обекти в СИП за инвеститор xxx yyy година” 
прехвърля обектите от текущата таблица в Excel. След прехвърлянето данните могат да се 
отпечатат. 

 
 
 

3.2.2. Меню “ Инвеститор” 
Чрез това меню се стартира и зарежда на ПП “ Инвеститор”, където можете да 

въведете желани от вас промени по обекти от СИП, както и да въведете нови обекти. 
Забележки 1. Това меню става достъпно, когато е изключена основния екран СИП (3 
годишен план), тоест не работите в този екран.  

2. Когато въвеждате обекти чрез ПП “Инвеститор”, работата ви в ПП 
“ПланИнвест” ще бъде забранена. Т.е. след като приключите работата си с 
единия програмен продукт, тогава можете да работите с другия. 

  

3.2.3. Меню “Изход” 
Предоставя изход от ПП “ПланИнвест”.  


