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

програмен продукт ПП “Администратор” част от Регистър публични 
инвестиции. Програмният модул обхваща създаването и поддържането на 
Национален регистър за публичните инвестиции, подобряването на 
функционалните възможности за текущо информационно обслужване на 
служителите от Министерство на финансите при приемането, контрола и 
обработката на информация от инвеститорите и при изготвянето на 
необходимите отчети, справки и анализи. 
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1. Работа с ПП "Администратор" 
 

1.1.  Основен работен екран 
След стартиране на програмата веднага се извежда форма за вход, в 

която се изисква въвеждане на съответните потребителско име и парола. 
Формата е следната: 

 

   
След като въведете своето име и парола натиснете бутона “OK”. Ако 

въведените име и парола са верни, на екрана се появява основният работен 
екран на програмата. Ако има грешка в името или паролата, излиза съобщение 
за грешка и ви се предоставя възможност отново да въведете име и парола.  
 

Основният работен екран се състои от следните елементи: 

 
 

1.1.1.  Работно поле на програмата 
Представлява основното работно пространство на програмата.  
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1.1.2.  Главно меню 
Намира се в горната част на екрана и съдържа: 

1.1.2.1.  Меню “Инвеститори”  
Предлага следните подменюта: 

“Номенклатура” 
“Импорт на данни” 
“Справки за утвърждаване” 
“Преглед/въвеждане на данни” 
“Невалидни архиви”  
 

Описание на възможностите на подменютата: 

1) Инвеститори/Номенклатура 
При избор на това подменю се зарежда формата “Дефиниране на 

структура Инвеститори”: 

 
 
Забележка: Менютата в горния ляв ъгъл на формата “Дефиниране на структура 
Инвеститори” ви предоставят идентични функционални възможности както 
бутоните, разположени във формата. Например: 

 Дефиниции/Нов вариант на дефиниция е равносилно на 
действието на бутона “Създава”; 

 Дефиниции/Изтрива всички елементи е равносилно на 
действието на бутона “Изтрива”. 

 
Предоставената форма ви дава възможност да създавате напълно нова 

дефиниция на структура “Инвеститори“, да редактирате и изтривате 
съществуваща такава. 
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1-ви случай: Създаване на нова дефиниция на структура “Инвеститори“. 
Забележка: За структура трябва да се приема всяко йерархично представяне на 
нива (разбираме инвеститори). Всяко ниво представлява съвкупност от поднива 
(разбираме подинвеститори). 

Имате два различни начина за създаване на нова дефиниция на структура 
“Инвеститори“: 

а) избирате менюто Дефиниции/Нов вариант на дефиниция; 
б) избирате бутона “Създава”.  
И в двата случая резултатът е един и същ - генерира се празна форма за 

създаване на нова структура, както е показано по-долу: 

 
 

Курсорът по подразбиране е разположен в полето “Структурата е 
валидна от”. Въведете желаната от вас дата. Полето “до” може и да остане 
празно. Следва избиране на бутона “Запис”. Като резултат вие виждате в лявата 
част на формата първото ниво (инвеститори) на новосъздадената структура. 
Вече можете да създадете и поднива (подинвеститори) на това ниво. За целта 
маркирайте първото ниво (инвеститори) от структурата в ляво и изберете 
бутона “Добавя”, което прави достъпни полетата “Име (BG)”, “Име (EN)”, “Код 
на разпоредителя”, които служат само за въвеждане на информация за 
подинвеститори. Функционалността на тези полета е еквивалентна на 
функционалността на менюто “Инвеститори”. Започнете въвеждането на данни 
в тези полета. Трябва да се обърне внимание на поставянето на отметка в чек-
бокса “Ведомства”.  

1) При създаване на подниво “Област” не се поставя отметка в чек-бокса 
“Ведомства”; 

2) При създаване на подниво конкретна община (пр: Банско) не се 
поставя отметка в чек-бокса “Ведомства”.  
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След попълването на данните в трите текстови полета “Име (BG)”, “Име 
(EN)”, “Код на разпоредителя” и поставянето (или не) на отметка в чек-бокса 
“Ведомства” остава да се избере бутона “Запис”, за да се съхрани информацията 
за създаденото подниво. Процедурата по създаването на следващо подниво 
отново става като се маркира нивото в ляво, следва бутон “Добавя” и се въвежда 
информацията за поднивото. Действията се повтарят толкова пъти, колкото 
поднива ще съдържа нивото. 
 
Забележка: Имате възможност да създадете нова дефиниция, която 
представлява копие на съществуваща. В този случай от полето “Зарежда 
вариант” изберете съществуваща дефиниция и след това бутона “Създава”. 
Появява се следното съобщение: 

 
“Yes” означава потвърждение, “No” означава създаване на нова празна 
дефиниция, а “Cancel” отказ от копиране. Следващите действия са аналогични 
на вече описаните по-горе.  
 
Забележка: Въвеждането на информация в трите текстови полета “Име (BG)”, 
“Име (EN)” и “Код на разпоредителя” е задължително! 
 
2-ри случай: Редактиране на съществуваща дефиниция. 
Важно: За да редактирате периода, за който е валидна структурата (данните в 
полетата “Структурата е валидна от” и “до”), трябва да изберете структурата 
през списъчното поле “Зарежда вариант” и след това да изберете менюто 
Дефиниция/Актуализира дефиниция.  

Ако искате да редактирате конкретен подинвеститор (подниво) в дадена 
структура, следва да го маркирате от лявата страна на формата и да изберете 
бутона “Актуализира”. Като резултат стават достъпни полетата “Име (BG)”, 
“Име (EN)”, “Код на разпоредителя” и можете да нанесете желаните промени. 
Остава бутонът “Запис” за съхранение на промените. 
 
3-ти случай: Изтриване на дефиниция. 

Цяла дефиниция на съществуваща структура в базата се изтрива като я 
избирате от списъчното поле “Зарежда вариант” и натиснете бутона “Изтрива” в 
дясно. Извежда се съобщение да потвърдите изтриването, при което “ОК” 
означава потвърждение, а “Cancel” отказ. Ако изберете “OK”, се изтрива цялата 
дефиниция. 
 

Бутонът “Изход” ви предоставя изход от формата “Дефиниране на 
структура Инвеститори”.  

2) Инвеститори/Импорт на данни 
При избор на това подменю се зарежда формата “Импорт на данни от 

пакети”: 
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Импортът протича на няколко стъпки: 
1. За да изберете пакета на инвеститора, който желаете да импортирате, 

натиснете бутона “Избор пакет” – появява се стандартен прозорец, където 
трябва да посочите файла, който искате да импортирате. 

 
След като изберете файла за импорт, натиснете бутона “Open” и 

изчакайте няколко секунди. Когато програмата е готова да продължи с импорта, 
във формата “Импорт на данни от пакети” се извеждат данните за съответния 
инвеститор. В полето “Име на файл” се появява името на файла, който сте 
избрали – ако това не е файлът, който сте искали да изберете, натиснете отново 
“Избор пакет” и изберете отново файла. Ако файлът за импорт е правилният, в 
полето “Тип на файла” се извежда информация дали това е план (корекция на 
план) или е отчет за съответния период. Полето “Работна година” съдържа 
годината, за която е информацията. В полето “Вътрешно име” се съдържа името 
на инвеститора. Полето “Инвеститор, за когото са данните” съдържа 
структурата с всички инвеститори и техните подинвеститори, ако има такива. В 
полето “Пакети подинвеститори” се извеждат имената на всички 
подинвеститори, ако файлът съдържа обединени данни за няколко 
подинвеститори, или името на съответния инвеститор. 
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2. Чрез натискане на бутона “Преглед пакет” се активира модулът 
“Инвеститор”, където се зареждат данните от пакета за импорт, и при желание 
могат да се нанесат изменения. 

Забележка. Ако сте редактирали данните от пакетния файл, трябва 
отново да направите пакетен файл и да повторите стъпка 1. 

 
ВНИМАНИЕ!!! При импорт на данни от подинвеститор пакетният файл и 
директорията „forexport”, където се намират другите файлове(ако има такива,) 
НЕ трябва да бъдат в директорията, където е инсталирана програмата! В 
противен случай е възможно да има загуба на данни! 

 
3. За да продължите с импорта изберете името на инвеститора, за когото 

ще правите импорт в полето “Пакети подинвеститори”, след което намерете 
съответния инвеститор в дървовидната структура в полето “Инвеститор, за 
когото са данните” и изберете името му в структурата. Ако тези операции са 
извършени правилно, бутонът “Обработка” става активен. По всяко време 
можете да прекратите импорта като натиснете бутона “ Изход”. 

4. Натиснете бутона “Обработка”, за да продължите. Появява се 
прозорец, чието заглавие съдържа името на инвеститора, текущата година и 
вида на данните за импорт (план или отчет). В двете полета, озаглавени 
съответно “Критични грешки” и “Несъвпадения”, се изписват евентуалните 
грешки в данните, които са открити при проверка на пакета. Като критични се 
определят грешките, при които не може да бъде извършен импорт. 
Несъвпадения са грешките, които са допустими, и може да бъде извършен 
импорт независимо от тях. Бутонът “Преглед” активира модул ”Инвеститор” 
със заредени данни за импорт, така че при желание могат да бъдат прегледани и 
променяни тези данни преди да се направи проверка с информацията в базата 
данни. 

5. Натиснете бутона “Проверка”, програмата проверява за наличие на 
данни за този инвеститор в базата данни и генерира критичните грешки и 
несъответствия, ако има такива. В дясно от полето “Критични грешки” има 
бутони, които позволяват при наличие на критични грешки те да бъдат 
редактирани. Ако желаете да редактирате дадена грешка, маркирайте я с 
мишката, след това натиснете бутона “ Редактира”. Появява се формата за 
въвеждане на данните за обекта от модул “Инвеститор”, където можете да 
нанесете промените, след което натиснете бутона “Запис”. 

Ако няма критични грешки, програмата продължава с проверка за 
несъответствия, които се изписват в полето “Несъответствия”. Бутонът 
“Сравнение” позволява да бъде направено сравнение на дадено несъответствие с 
данните в базата данни. При натискането му се появява прозорец, в който 
данните от базата се намират от ляво, а тези от пакета за импорт от дясно. 
Несъответствията са оцветени в червено. Бутонът “Редактира” дава възможност 
за редакция на избраното несъответствие, като при натискането му отново се 
появява прозорецът за въвеждане да данни за обекта от модул “Инвеститор”. 

Всички критични грешки и несъответствия се записват в текстов файл, 
който се намира в поддиректорията “LogFiles” на директорията, където е 
инсталирана програмата. Този файл може да бъде разпечатан чрез натискане на 
бутона с икона на принтер. 

 6. Ако няма критични грешки, бутонът “Импорт” става активен и може 
да бъде извършен импорт при натискането му. Ако бъде стартиран при наличие 
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на несъответствия, на екрана излиза предупреждение, че ще бъде направен 
импорт въпреки несъответствията. Ако желаете можете да се откажете, като 
натиснете “No”. При потвърждение, че импортът трябва да бъде извършен, 
започват да се записват данните, като надписите под полето за несъответствия 
показват извършваната в момента операция, а индикаторът на състоянието 
показва каква част от импорта е извършена. При успешно извършен импорт се 
появява прозорецът за избор на данни от пакети и можете да продължите с 
импортирането на данни на други инвеститори.  

 
ВНИМАНИЕ!!! Ако за някой от обектите във файла, който импортирате, има 
данни в прикачени файлове към инвестиционната карта, заедно с пакета трябва 
да получите (да ви е представена) и директорията „forexport”. В директорията  
„forexport”, която ви е предоставена с пакета, се съдържат прикачените 
файловете към инвестиционните карти в пакета.  
 

При импорт прикачените файлове автоматично се копират от 
предоставения ви носител в директорията „forexport” на вашия компютър. Ако 
има данни в идентификационни карти в прикачени файлове, но не е 
предоставена директория „forexport” от инвеститора, системата извежда 
съответното съобщение за липсващ файл. Ако във вашата работна директория 
съществува файл, с име на някои от прикачените файлове, системата извежда 
съобщение да презапише или не файла. Допълнително получените файлове 
могат ръчно да се копират в работната директория „forexport” на вашия 
компютър. Обърнете внимание, че работната директория „forexport” на вашия 
компютър след импорта се съдържат прикачените файлове, получени от 
инвеститорите, за които отговаряте и файловете, които вие сте прикачили.  

 
ВНИМАНИЕ!!! При импорт на данни от подинвеститор пакетният файл и 
директорията „forexport”, където се намират другите файлове(ако има такива,) 
НЕ трябва да бъдат в директорията, където е инсталирана програмата! В 
противен случай е възможно да има загуба на данни! 

3) Инвеститори/Справки за утвърждаване 
При избор на това меню се зарежда формата “Избор на година” 

 
Чрез тази форма се избира годината, за която ще се генерират данните за 
утвърждаване. По подразбиране се зарежда последната избрана година. Когато 
натиснете “Избор” се зарежда формата “Генериране на справки за 
утвърждаване”: 
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В лявата част на формата е номенклатурата с първостепенните разпоредители с 
бюджетни кредити, като в черно са оцветени разпоредителите, до които има 
достъп потребителя на системата, а в сиво тези, до които няма.  В горната дясна 
част на формата е полето където се въвежда сумата, която служи на база на 
генерацията – всички обекти със единична цена над тази сума попадат в 
справката. В справката попадат също тъка всички обекти от параграф 5100 и 
подпараграф 5206 без значение каква е единичната им цена. Изберете 
инвеститора, за когото желаете да генерирате справката и натиснете бутона 
“Генериране”. Ако в базата данни няма информация за дадения инвеститор за 
избраната от вас година програмата ще изведе съобщение че за съответния 
инвеститор няма данни . Ако има данни в долната част на формата се появява 
индикатор на степента на завършеност на процеса, Когато завърши генерацията 
на данните за всички второстепенни разпоредители започва прехвърлянето на 
данните към Excel. На екрана се показват индикатори за вида на документа, 
който се прехвърля и за степента на завършеност на операцията. Когато 
операцията по прехвърлянето премине успешно на екрана се извежда готовата 
справка във формат Excel  а ако имате инсталиран необходимия софтуер 
справката се генерира във формат Acrobat pdf. Бутона “Изход” Затваря формата 
“Генериране на справки за утвърждаване” и ви връща в началния прозорец на 
формата. 

4) Инвеститори/Преглед/Въвеждане на данни 
При избор на това подменю се зарежда формата “Преглед/Обработка 

данни на инвеститор”: 
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В полето “Работна година” се въвежда годината, за която желаете да 

прегледате данни. Когато формата се зарежда, в “Работна година” е изписана по 
подразбиране текущата година. От полето “Документ” изберете вида на 
документа, който искате да преглеждате – план/корекция или отчет за 
съответния период. След като изберете годината и вида на документа, натиснете 
бутона “Активиране период”. В полето в дясната страна на прозореца се 
появява дървовидната структура на инвеститорите. Изберете инвеститора, 
чиито данни желаете да прегледате. Когато натиснете с левия бутон на мишката 
върху съответния инвеститор, бутонът “ Обработка” става активен – натиснете 
го, за да продължите с прегледа/въвеждане на данни. 

Ако за съответния инвеститор не са намерени данни в базата, на екрана 
се извежда съобщение, където ви се предоставя възможност да създадете нов 
празен файл за инвеститора. При натискане на бутона “Yes” се появява 
прозорецът за проверка на данни за импорт. Натиснете “Преглед”, за да 
заредите модула “Инвеститор”, и започнете да въвеждате данни. 

Ако след натискане на бутона “Обработка” бъде открит файл с данни в 
базата, се извежда съобщение, че е открит файл за инвеститора. Предоставя се 
възможност за избор дали да бъде зареден файлът с данните или да бъде 
създаден нов празен файл. 

При натискане на бутона “Yes” се появява прозорецът за проверка на 
данните за импорт със заредените данни. Натиснете “Преглед”, за да заредите 
модула “Инвеститор” с данните, и да нанесете желаните промени. 

При натискане на бутона “No” се повтаря процедурата, която се 
изпълнява, ако не е намерен файл за инвеститора. 

5) Инвеститори/Невалидни архиви 
При избор на това подменю се зарежда формата “Преглед на архиви”: 
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Тази форма ви предоставя възможност да прегледате данните-архиви за 

въведена от вас година. Архив означава въведените в базата данни, които не са 
били обект на последно направения импорт в базата. В текстовото поле “Архиви 
от година” въведете желаната от вас година, след което изберете бутона 
“Зарежда год.”. В дясната част, в полето“Инвеститор, за когото са данните” се 
зарежда структурата на инвеститорите, както е показано по-долу: 

 
Следва от структурата да маркирате инвеститора, чиито данни-архиви 

желаете да прегледате. Ако няма архиви за избрания инвеститор, в ляво се 
изписва съобщение, че липсват архиви. В обратния случай се извежда списък на 
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архивите за инвеститора. Всеки архив в списъка съдържа: тип на документа, 
датата, на която е извършен импортът на данни в базата, и от кой потребител на 
системата е изпълнено това. Маркирайте архив и изберете бутонът “Преглед”, 
за да го разгледате.  

Това е показано по-долу: 

 
 

Генерира се за преглед на архив форма, подобна на следващата: 

 
 

Бутонът “Изход” ви предоставя изход от формата “Преглед на архиви”.  
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1.1.2.2.   Меню “Справки” 
Предлага следните подменюта: 

“Преглед обекти/проекти” 
“Потребителски справки” 
“Динамични анализи” 

Към “Динамични анализи” има списък със следните възможности:  
  “Инвеститори - Технологичен състав” 

“Инвеститори - Източници на финансиране” 
“ЕБК - Източници на финансиране” 
“Импортоемкост” 
“Степен на усвояване” 
“Териториален разрез - Източници на финансиране” 
“Териториален разрез - Видове разходи” 

 
Описание на възможностите на подменютата: 

1) Справки/Преглед обекти/проекти 
При избор на това подменю се зарежда формата “Избор на година”: 

 
Въведете желаната от вас година, за която ще извършвате преглед на 

обекти/проекти. Следва генериране на формата “Селекция на обекти от xxx 
година” (в случая 2002г. ): 

 
Тук имате възможност сами да определите филтрите, тоест критериите, 

по които ще бъдат сортирани обектите за избраната от вас година. Резултатът е 
списък от обекти, които отговарят на предварително избраните критерии. За 
целта изпълнете следните действия: 
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“Сметна стойност” -  минимална и максимална: въведете желаните стойности; 
“Годишна стойност” -  минимална и максимална: въведете желаните стойности. 
От списъчните полета “Направление” и “Инвеститор” изберете от 
предоставените ви списъци чрез натискане на стрелката желаните направление 
и инвеститор.  
Забележка. Ако в “Инвеститор” не изберете инвеститор (тоест остане празно), 
това означава - всички инвеститори. 

От списъчните полета “Година начало” и “Година край” изберете от 
“преди, през или след” и в дясно попълнете желаната година.  

Остава да изберете бутона “Търси”. 
Резултатът е списък от онези обекти, които отговарят на въведените от 

вас критерии. Списъкът се извежда под заглавната лента, която съдържа: “Име 
обект/проект”, “Инвеститор”, “Год. ст-ст xxx”, “Год. край”, “Сметна ст-ст” и 
“Усвоено до xxx”. 

Всяка една от колоните от заглавната лента може да се сортира, като се 
щракне еднократно с мишката върху съответното заглавие. Например, при 
еднократно щракване с мишката върху “Име обект/проект”, елементите от 
списъка се подреждат по азбучен ред (низходящ или възходящ) и т. н.  

Бутонът “Към Excel” предоставя възможност за отпечатване на списъка с 
обекти - прехвърля се списъкът в Excel, от където можете да отпечатате 
списъка. Преди това обаче, е необходимо да маркирате (тоест да поставите 
отметки) в чек-боксовете на обектите, които желаете да отпечатате. Бутонът 
“Маркира*” автоматично поставя отметки пред всички обекти от списъка, както 
е показано по-долу: 

 
Обратното действие на бутона “Маркира*” извършва бутонът 

“Демаркира*”, т.е. премахва отметките пред обектите от списъка, както е 
показано по-долу: 
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Забележки: 
1. Можете да маркирате само един, два и произволен брой елементи (и дори 
непоследователни) от списъка ръчно, като сами изберете пред кой обект да 
поставите отметка в чек-бокса. 
2. Ако описаните по-горе текстови и списъчни полета останат празни, т.е. не 
въведете никакви стойности в тях, това означава, че не избирате никакви 
филтри (критерии), по които да се сортират данните и като резултат след избора 
на бутона “Търси” се извежда списък на всички обекти. В случая ще виждате 
всички обекти от базата данни за въведената от вас година. 
 
Бутонът “Идентификационна карта” извежда данните от идентификационната 
карта на избран обект.  Можете да прегледате данните по идентификационна 
карта само на обект от списъка, пред който стои знака  “#”.  Маркирате обекта и 
следва избор на бутона “Идентификационна карта”. Данните за обекта се 
извеждат в Excel.  
 
Бутонът “Изход” ви предоставя изход от формата “Селекция на обекти от xxx 
година”.  

2) Справки/Потребителски справки 
При избор на това подменю се зарежда формата “Потребителски 

справки”: 
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Формата предоставя възможностите да се създаде нова потребителска 

справка, да се изпълни, редактира и изтрие съществуваща такава. За целта се 
използват бутоните “Старт”, “Нова”, “Редактира”, “Изтрива”, разположени в 
долната част на формата.  
 
Важно:  

 Възможностите за работа в тази форма строго зависят от правата на 
потребителите на системата. Потребители, различни от Supervisor (с 
потребителско име “$admin”) могат само да изпълняват дефинирани вече 
справки, чиито списък се извежда в полето “Дефинирани справки”. За 
целта за тези потребители  на системата е активен само бутонът “Старт”.  

 Единствено потребителят Supervisor ще има право да редактира и 
изтрива съществуваща справка, както и да създава нова такава. За него са 
достъпни бутоните: “Нова”, “Редактира” и “Изтрива”.  

 
Потребители,  различни от Supervisor: 
В списъка под заглавието “Дефинирани справки” се намират създадените до 

момента справки. Те са следните:  
 Години/източници; 
 Години/технологичен състав; 
 Инвеститор/% от общо; 
 Инвеститор/източници; 
 Инвеститор/направления; 
 Инвеститор/план,  отчет 1, 2, 3, 4 тримесечие,  остатък;  
 Инвеститор/технологичен състав разходи; 
 Обекти/източници. 

При маркирането на която и да е от тези справки, в полето от дясно 
“Описание на справката” се извежда кратко описание на справката. Това е 
показано на следващата форма: 
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В дадения случай е маркирана справката “Години/източници” и затова в 

дясно се извежда нейното описание. Съобщението “Нямате достъп да MDX 
кода на справката” се извежда поради рестрикциите за текущия потребител.  

 
1. Изпълнение на справката “Години/източници”. Маркирайте справката. 

Следва избор на бутона “Старт”, за да започне обработка на информацията. 
Резултатът се извежда в Excel,  както е показано по-долу: 
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Справката извежда планираната сума от съответните източници за 
финансиране. Планираните суми са за въведените в базата години. От Excel 
информацията може да се отпечата.  
 

2. Изпълнение на справката “Години/технологичен състав”. Маркирайте 
справката. Следва избор на бутона “Старт”, за да започне обработка на 
информацията. Резултатът се извежда в Excel, както е показано по-долу: 
 

 
Справката извежда видовете разходи за всички въведени години в базата.  

 
3. Изпълнение на справката “Инвеститор/% от общо”. Маркирайте 

справката. Следва избор на бутона “Старт”, за да започне обработка на 
информацията. Извежда се форма, където трябва да въведете желаната от вас 
година, за която да се изпълни справката. Натиснете бутона “Избор”. В 
следващата форма изберете инвеститор от списъчното поле и отново натиснете 
бутона “Избор”. Примерно, ако сте избрали от списъчното поле “Общини”, 
резултатът в Excel ще е следният: 
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Справката извежда за избран инвеститор планираната сума (годишна 

задача) и процентното участие на инвеститора към общия план за по-горното 
ниво.  
 

4. Изпълнение на справката “Инвеститор/източници”. Маркирайте 
справката. Следва избор на бутона “Старт”, за да започне обработка на 
информацията. Извежда се форма, където трябва да изберете от списъчното 
поле критерий (“планирана сума за” или “усвоена сума за определено 
тримесечие”), да въведете желаната година и да натиснете бутона “Избор”. В 
Excel резултатът е следният: 

 
Справката извежда инвестициите, разпределени според видовете фин. 

източници и инвеститори, актуални за годината. 
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5. Изпълнение на справката “Инвеститор/направления”. Маркирайте 
справката. Следва избор на бутона “Старт”, за да започне обработка на 
информацията. Извежда се форма, където трябва да изберете от списъчното 
поле критерий (“планирана сума за” или “усвоена сума за определено 
тримесечие”), да въведете желаната година и да натиснете бутона “Избор”. В 
Excel резултатът е следният: 

 
Справката извежда по съответното направление каква е планираната 

сума от инвеститорите. 
 

6. Изпълнение на справката “Инвеститор/ план, отчет 1, 2, 3, 4 тримесечие, 
остатък”. Маркирайте справката. Следва избор на бутона “Старт”, за да започне 
обработка на информацията. Извежда се форма, където трябва да въведете 
желаната от вас година, за която да се изведе справката. В Excel резултатът е 
следният: 



Програмна система РПИ – Ръководство за потребителя - Администратор 
 
 

© 2006 “Информационно Обслужване АД” 
Стр. 22 

 
Планът (годишна задача) съдържа общата сума планирани финансови 

средства за избраната година. Остатъкът е разликата между план и IV 
тримесечие.  
 

7. Изпълнение на справката “Инвеститор/технологичен състав 
разходи”. Маркирайте справката. Следва избор на бутона “Старт”, за да започне 
обработка на информацията. Извежда се форма, където трябва да изберете от 
списъчното поле критерий (“планирана сума за” или “усвоена сума за 
определено тримесечие”), да въведете желаната година и да натиснете бутона 
“Избор”. В следващата форма изберете инвеститор от списъчното поле и отново 
натиснете бутона “Избор”. Примерно, ако сте избрали от списъчното поле 
“Общини”, резултатът в Excel ще е следният: 

 
Справката дава всички видове разходи.  
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8. Изпълнение на справката “Обекти/източници”. Маркирайте справката. 
Следва избор на бутона “Старт”, за да започне обработка на информацията. 
Извежда се форма, където трябва да изберете от списъчното поле критерий 
(“планирана сума за” или “усвоена сума за определено тримесечие”), да 
въведете желаната година и да натиснете бутона “Избор”. В следващата форма 
изберете инвеститор от списъчното поле и отново натиснете бутона “Избор”. 
Примерно, ако сте избрали от списъчното поле “Общини”, резултатът в Excel 
ще е следният: 

 
Справката дава за всеки един обект източниците на финансиране.  

 
Бутонът “Изход” ви предоставя изход от формата “Потребителски 

справки”.   

3) Справки/Динамични анализи/Инвеститори - 
Технологичен състав 

Важно: В началото е съществено да се отбележи, че описаните по-долу 
динамични справки работят абсолютно аналогично на инструмента PivotTable в 
MS Excel. При отварянето на всяка една динамична справка се зареждат 
нейните основни полета с данни. Работно пространство се дели на четири 
сектора: 

1. Филтри – полетата в левия горен ъгъл. Оцветени са в сиво. 
2. Редове – полетата по хоризонтала. Оцветени са в сиво. 
3. Колони – полетата над елемента “Данни”. Оцветени са в сиво. 
4. Данни – полетата, заградени между “Редове” и “Колони”. Оцветени са в 

бяло. Това е областта, която остава в дясната част на екрана. 
Първите три елемента съдържат множество поднива с данни и 

следователно чрез страничните стрелки вие можете да избирате желани от вас 
поднива. Полето “Данни” извежда сумарна информация, която изцяло зависи от 
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тава какво сортиране (тоест какви поднива са подбрани) в “Филтри”, “Редове” и 
“Колони”. 

Инструментът “Field List” ви показва списък на всички полета с данни.  
Той се намира в основната лента с инструменти, както е показано по-

долу: 

  
 
Можете да променяте структурата на таблицата, като използвате “Field List” по 
следните начини: 

a) чрез избиране и провлачване на полетата върху основното работно 
пространство (трябва курсорът да показва отдолу малка икона на 
таблица); 

b) чрез маркиране на полето, избиране на сектор, където да бъде 
поставено от списъка в долната част от инструмента “Field List”, и 
натискане на бутона “Add to”. 

Забележка. Ако избраното поле не може да бъде поставено в посочения от вас 
сектор, то: 

1) при “влачене” на полето се извежда символът за забрана      ; 
2) при избор от списъка на секторите в долната част на инструмента “Field 

List”, бутонът “Add to” става неактивен (оцветява се в сиво). 
 
Забележка. Ако сте извършвали импорт на данни в базата след прегенерация на 
кубовете за анализ, преди изпълнението на която и да е динамична справка се 
извежда уведомително съобщение, което казва, че е нужно да се изпълни нова 
прегенерация на кубовете. За да сте сигурни, че ще работите с последните 
актуалните данни, използвайте функцията “Генерира кубове за анализ” от 
системното меню и след това изпълнете желаната динамичната справка. Ако 
нямате права за прегенерация на кубовете, се обърнете към системния 
администратор. 

При избор на подменюто “Инвеститори - Технологичен състав” се 
зарежда следната форма: 

 
От тази форма могат динамично да се генерират справки за 

разпределение на разходите по инвеститори и видове разходи. 
Филтри са следните полета: “Година”,  “Направление”, “ЕБК”, “Области 

и общини”. Всяко едно от тези полета съдържа поднива с данни и за да ги 
видите използвайте стрелките. 
Колони е полето “Видове разходи”.  
Редове са следните полета с данни: “Ниво 1”, “Ниво 2”, “Ниво 3” и “Обекти”.  
Поднивата на “Видове разходи” виждате в отделни колони и това са СМР, 
МИС, ППР и други.  

Field List
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При избор на елемент от “Ниво 1” чрез щракване върху + в “Ниво 2” се 
зареждат неговите поднива. 

Използвайте филтрите (стрелките) на полетата, за да изберете желаните 
поднива. Възможните операции, които могат да се изпълнят върху изброените 
полета с данни се избират от меню, което става видимо след натискане на десен 
клавиш на мишката върху което и да е поле.  

Това е показано по-долу: 
 
 

 

4) Справки/Динамични анализи/ Инвеститори - 
Източници на финансиране 

При избор на това подменю се зарежда следната форма: 
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От тази форма могат динамично да се генерират справки за 
разпределение на разходите по инвеститори и източници на финансиране. 
Филтри са следните полета: “Година”, “Направление”, “Области и общини”, 
“ЕБК”. 
Колони съдържа само полето “Вид”. 
Редове са полета: “Ниво 1”, “Ниво 2”, “Ниво 3” и “Обекти”. “Ниво 2” 
представлява дървовидна структура и чрез избиране на знака + се извеждат 
всички поднива на структурата в “Ниво 3”. 
След като във “Вид” изберете конкретно подниво, в “Тип (Име)” по колони се 
извеждат видовете инвестиции. 
С помощта на списъка “Field list” можете да добавяте данни за отчетите за I, II, 
III и IV тримесечие. 
Всички възможности за работа, описани в горната форма, са аналогични и тук.  
 

5) Справки/Динамични анализи/ ЕБК -  Източници на 
финансиране 

При избор на това подменю се зарежда следната форма: 
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От тази форма могат динамично да се генерират справки за 

разпределение на разходите по елементите на Единния бюджетен класификатор 
(по редове) и Източниците на финансиране (по колони). 
Филтри са следните полета: “Година”, “Направление”, “Инвеститори”, “Области 
и общини”. 
Колони съдържа само полето “Вид”. 
Редове са следните полета: “Параграф”, “Функции”, “Подпараграфи”. При 
натискане на + в “Параграф”, във “Функции” виждате всички възможни 
функции за този параграф, а в “Подпараграфи” - възможните подпараграфи.  
След като във “Вид” изберете конкретен елемент, в “Тип (Име)” по колони се 
извеждат видовете инвестиции.  
С помощта на списъка “Field list” можете да добавяте данни за отчетите за I, II, 
III и IV тримесечие. 
Всички възможности за работа, описани в първата форма, са аналогични и тук.  

6) Справки/Динамични анализи/ Импортоемкост 
При избор на това подменю се зарежда следната форма: 

 
От тази форма могат динамично да се генерират справки за 

импортоемкостта на обектите. 
Филтри са следните полета: “Година”, “Инвеститори”, “ЕБК”, “Направление”, 
“Области и общини”. В зависимост от избраните филтри сортирате всички 
данни в базата, така че да се извеждат само данните които отговарят на 
зададените филтри. 
Елементът “Колони” съдържа “Сметна стойност”, “Годишна задача”, “Сума от 
внос” и “Импортоемкост”.  
Стойността за импортоемкост в проценти се пресмята като частното на сумата 
от вноса и годишната задача, умножено по 100. 
По редове има само едно поле “Обекти”. При избор на елемент от това поле 
виждате съответните стойности за него в колоните “Сметна стойност”, 
“Годишна задача”, “Сума от внос” и “Импортоемкост”. 
Всички възможности за работа, описани в първата форма, са аналогични и тук.  

7) Справки/Динамични анализи/Степен на усвояване 
При избор на това подменю се зарежда следната форма: 
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От тази форма могат динамично да се генерират справки за степента на 
усвояване на планираните суми за всички обекти. 
Предоставените филтри са следните: “Година”, “Инвеститори”, “ЕБК”, 
“Направление”, “Области и общини”. 
Редовете са съставени само от полето “Обекти”. 
Колони са полетата: “Сметна стойност”, “Годишна задача”, “Степен на 
усвояване”. 
Степента на усвояване в проценти се получава като сумата от усвоеното до 
текущата година и усвоеното през текущата година я разделим на сметната 
стойност и резултата го умножим по 100. 
 

8) Справки/Динамични анализи/ Териториален разрез - 
Източници на финансиране 

При избор на това подменю се зарежда следната форма: 

 
От тази форма могат динамично да се генерират справки за 

разпределение на разходите по Териториален разрез (области и общини) и 
Източници на финансиране. 
Филтри са следните полета: “Година”, “ЕБК”, “Инвеститори”, “Направление”. 
Колони има само един елемент - полето “Вид”. 
По редове са разположени полета: “Област”, “Община”, “Обекти”. При 
натискане на + в “Област”, в “Община” виждате всички възможни общини за 
тази област, а от “Обекти” чрез филтъра можете да избирате желан обект.  
След като във “Вид” изберете конкретен елемент, в “Тип (Име)” по колони се 
извеждат видовете инвестиции.  
С помощта на списъка “Field list” можете да добавяте данни за отчетите за I, II, 
III и IV тримесечие. 

Всички възможности за работа, описани в първата форма, са аналогични 
и тук.  
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9) Справки/Динамични анализи/ Териториален разрез - 
Видове разходи 

При избор на това подменю се зарежда следната форма: 

 
От тази форма могат динамично да се генерират справки за 

разпределение на разходите по Териториален разрез (области и общини) и 
видове разходи. 
Филтри са следните полета: “Година”, “Направление”, “ЕБК”, “Инвеститори” . 
Колони съдържа само едно поле “Видове разходи”. 
По редове са разположени полета: “Област”, “Община”, “Обекти”. При 
натискане на + в “Област”, в “Община” виждате всички възможни общини за 
тази област и в дясно под полето “Видове разходи” виждате видовете разходи за 
всички общини. От “Обекти” чрез филтъра можете да избирате желан обект и да 
видите съответните разходи за него.  
С помощта на списъка “Field list” можете да добавяте данни за отчетите за I, II, 
III и IV тримесечие. 

Всички възможности за работа, описани в първата форма, са аналогични 
и тук.  
 

1.1.2.3.  Меню “Планиране” 
Предлага следните подменюта: 

  “Импорт на данни” 
  “СИП (3-годишен план)” 
  “Инвеститори с импортирани данни за СИП” 
  “Инвестиционни предложения - Импорт” 
  “Инвестиционни предложения - Справки” 

1) Планиране/Импорт на данни 



Програмна система РПИ – Ръководство за потребителя - Администратор 
 
 

© 2006 “Информационно Обслужване АД” 
Стр. 30 

При избор на това подменю се зарежда формата “Импорт на данни от 
пакети”: 

 
Тази форма е предоставена за изпълнение на импорт на пакетните 

файлове, генерирани през модула “МФПИ-ПланИнвест” в базата данни. Името 
на всеки пакетен файл съдържа годината, за която се изготвя планът и буквата 
“р” за означение, че се касае за планиране на обекти по СИП. 

 
Импортът протича на няколко стъпки: 

1. За да изберете пакета на инвеститора, който желаете да импортирате, 
натиснете бутона “Избор пакет” – появява се стандартен прозорец, където 
трябва да посочите файла, който искате да импортирате. 

 
След като изберете файла за импорт, натиснете бутона “Open” и 

изчакайте няколко секунди. Когато програмата е готова да продължи с импорта, 
във формата “Импорт на данни от пакети” се появяват данните за съответния 

1. 
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инвеститор. В полето “Име на файл” се появява името на файла, който сте 
избрали – ако това не е файлът, който сте искали да изберете, натиснете отново 
“Избор пакет” и изберете отново файла. В полето “Тип на файла” се появява 
информация, че файлът е от тип “предложение за СИП”. В полето “Работна 
година” се появява годината, за която е предложението за СИП. В полето 
“Вътрешно име” се съдържа името на инвеститора. Полето “Инвеститор, за 
когото са данните” съдържа структурата с всички инвеститори и техните 
подинвеститори, ако има такива. В полето “Пакети подинвеститори” се 
появяват имената на всички подинвеститори, ако файлът съдържа обединени 
данни за няколко подинвеститори, или името на съответния инвеститор. 

 
2. Чрез натискане на бутона “Преглед пакет” се активира модулът “МФПИ-
ПланИнвест”, където се зареждат данните от пакета за импорт, и при желание 
могат да бъдат нанесени изменения.  
Забележка. Ако сте редактирали данните от пакетния файл, трябва отново да 
направите пакетен файл в модул “МФПИ-ПланИнвест” и да повторите стъпка 1. 
 
ВНИМАНИЕ!!! При импорт на данни от подинвеститор пакетният файл и 
директорията „forexport”, където се намират другите файлове(ако има такива,) 
НЕ трябва да бъдат в директорията, където е инсталирана програмата! В 
противен случай е възможно да има загуба на данни! 
 
 
3. За да продължите с импорта изберете името на инвеститора, за когото ще 
правите импорт в полето “Пакети подинвеститори”, след което намерете 
съответния инвеститор в дървовидната структура в полето “Инвеститор, за 
когото са данните” и изберете името му в структурата. Ако тези операции са 
извършени правилно, бутонът “Обработка” става активен. По всяко време 
можете да прекратите импорта като натиснете бутона “Изход”.  

 
4. Натиснете бутона “Обработка”, за да продължите. Появява се прозорец, чието 
заглавие съдържа името на инвеститора, текущата година и вида на данните за 
импорт.  
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В двете полета озаглавени съответно “Критични грешки” и 

“Несъвпадения” се изписват евентуалните грешки в данните, които са открити 
при проверка на пакета. Като критични се определят грешките, при които не 
може да бъде извършен импорт. Несъвпадения са грешките, които са 
допустими, и може да бъде извършен импорт независимо от тях. Бутонът 
“Преглед” активира модул ”МФПИ-ПланИнвест” със заредени данни за импорт, 
така че при желание могат да бъдат прегледани и променяни тези данни преди 
да се направи проверка с информацията в базата данни.  

 
5. Натиснете бутона “Проверка”. Програмата проверява за наличие на данни за 
този инвеститор в базата данни и генерира критичните грешки и 
несъответствия, ако има такива.  

 
6. Ако няма критични грешки, бутонът “Импорт” става активен и може да бъде 
извършен импортът чрез натискането му. Ако бъде стартиран при наличие на 
несъответствия на екрана излиза предупреждение, че ще бъде направен импорт 
въпреки несъответствията. Ако желаете можете да се откажете, като натиснете 
“No”. При потвърждение, че импортът трябва да бъде извършен, започват да се 
записват данните, като надписите под полето за несъответствия показват 
извършваната в момента операция, а индикаторът на състоянието показва каква 
част от импорта е извършена.  

При импорт прикачените файлове автоматично се копират от 
предоставения ви носител в директорията „forexport” на вашия компютър. Ако 
има данни в идентификационни карти в прикачени файлове, но не е 
предоставена директория „forexport” от инвеститора, системата извежда 
съответното съобщение за липсващ файл. Допълнително получените файлове 
могат ръчно да се копират в работната директория „forexport” на вашия 
компютър. Обърнете внимание, че работната директория „forexport” на вашия 
компютър трябва да съдържа прикачените файлове, получени от инвеститорите, 
за които отговаряте, и файловете, които вие сте прикачили.  
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ВНИМАНИЕ!!! При импорт на данни от подинвеститор пакетният файл и 
директорията „forexport”, където се намират другите файлове(ако има такива,) 
НЕ трябва да бъдат в директорията, където е инсталирана програмата! В 
противен случай е възможно да има загуба на данни! 
 
При успешно извършен импорт се появява прозорецът за избор на данни от 
пакети и можете да продължите с импортирането на данни на други 
инвеститори. 

2) Планиране/СИП (3-годишен план) 
Чрез това подменю съставяте списък на утвърдените предложения за 

СИП. Работата ви започва с формата “Избор на година”: 

 
В текстовото поле въвеждате годината, в която се изработва планът, след 

което натискате бутона “Избор”. Избирате “Отказ”, ако желаете да коригирате 
въведената година. 

Следва зареждане на формата “Обекти в СИП за xxx година”, (на мястото 
на xxx стои въведената година): 

 
 

 Чрез бутона “Добавя” достигате до формата “Селекция на обекти от xxx 
година”, където след въвеждане на стойности за филтри системата 
извежда предложенията за СИП, които отговарят на зададените 
критерии. Предоставените полета за филтри са “Сметна стойност” - 
минимална и максимална, “Годишна стойност” - минимална и 
максимална, “Инвеститор”, “Год. начало след” и “Година край преди”. 
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След като въведете стойности за филтрите, изберете бутона “Търси”. 
Системата извежда в табличен вид намерените обекти. Тези, които 
желаете да бъдат утвърдени, първо трябва да бъдат маркирани и после 
изберете бутона “Потвърди”. Ползвайте автоматичното маркиране на 
всички намерени обекти, което се изпълнява чрез бутонът “Маркира*”. 

 
Действието на бутонът “Потвърди” е да добави маркираните обекти в 

списъка от формата “Обекти в СИП за xxx година”. Данните за добавените 
обекти се извеждат в колоните “Име обект/проект”, “Инвеститор”, “Годишна 
задача за xxx година”, “Година начало”, “Година край”, “Сметна ст-ст”, 
“Усвоено до xxx година” (на мястото на xxx година стои въведената във 
формата “Избор на година” година). 

Във формата “Селекция на обекти от xxx година” освен бутона 
“Потвърди” е предоставен още един бутон - “Към Excel” – прехвърля 
маркиран(и) обект(и) от текущия списък в Excel.  

 
 

 Чрез бутона “Изтрива” от формата “Обекти в СИП за xxx година” 
премахвате обект от списъка с утвърдени предложения по СИП. След 
като потвърдите с “Yes” на текущото съобщение, системата ще премахне 
обекта от плана. 

 Бутонът “Идентификационна карта” – зарежда познатата ви форма с 
данни по идентификационна карта с цел да прегледате въведените данни. 
Обектите, които имат данни по идентификационна карта, се 
визуализират със символа # пред името си. Имате възможност само за 
печат на идентификационната карта. 

 Чрез бутона “Планове” от формата “Обекти в СИП за xxx година” 
генерирате динамична справка за целия средносрочен тригодишен 
инвестиционен план. 
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 Бутонът “Към Excel” от формата “Обекти в СИП за xxx година” 
прехвърля данните в Excel. 

 Бутонът „Филтри” позволява да се въведат критерии за обектите, справка 
за които е необходима. Филтрите се задават чрез формата: 

 

 
 

3) Инвеститори с импортирани данни за СИП 
  “Инвестиционни предложения - Справки” 
 

Чрез това подменю проверявате инвеститорите за които има 
импортирани данни. Работата ви започва с формата “Избор на година”: 

 
В текстовото поле въвеждате годината, за която желаете да направите 

проверка, (обикновено текущата) и натискате бутона “Избор”. Избирате 
“Отказ”, ако желаете да коригирате въведената година.  

Следва зареждане на справката. 

 
 



Програмна система РПИ – Ръководство за потребителя - Администратор 
 
 

© 2006 “Информационно Обслужване АД” 
Стр. 36 

4) Инвестиционни предложения - Импорт 
Чрез това подменю импортирате в базата данни информацията подадена 

от ПРБК за инвестиционните проекти. Работата ви започва с формата “Импорт 
на Инвестиционни предложения”: 

 
С щракване върху бутона „Избор на файл” се зарежда следната форма:  

 
 
Тук избирате файл и „Open”. 
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След което първоначалната форма се запълва с данни и в дясната 
дървовидна структура е необходимо да посочите къде трябва да се импортират 
данните: 

 
 
Натиснете бутона „Обработка”. 
Ще се зареди следната форма: 

 
 
Натиснете бутона „Проверка” 
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В полето „Критични грешки” ще се изпишат нарушени критерии за 
проверка дали данните могат да се импортират. 

В полето „Несъвпадения” ще се изпишат нарушени проверки, които не 
пречат на импорта на данните, а се изписват за информация. 

След което може да импортирате данните, ако няма критични грешки. 
 

5) Инвестиционни предложения - Справки 
  Чрез това подменю имате възможност за генериране на 

справки върху импортираните данни в базата данни по инвестиционните 
проекти. Работата ви започва с избор на менюто. Ако OLAP кубовете не са 
актуализирани то програмата ще ви предложи да ги актуализирате след което 
ще се зареди актуалната динамична, многомерна справка за Инвестиционните 
проекти. 

 

 
 
 

1.1.2.4.  Меню “Системни “ 
Предлага следните подменюта: 

“Структури” 
 “Генерира файл за инвеститори” 
“Генерира кубове за анализ” 
“Администрация потребители” 
“Смяна на парола” 
------------------------------------------------- 
“Инвеститори с импортирани данни” 
“Справка за импорт с несъответствия” 
“Последна актуализация на данните” 
“Импортирани данни по години” 
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Към “Структури” има списък със следните възможности: 
“Системни номенклатури” 
“Номенклатури за планове” 
“Фин. източници за консолидирана БП” 
“Направления и спецификации” 
 

Описание на възможностите на подменютата: 

1) Системни/Структури/Системни номенклатури 
При избор на това подменю се зарежда формата “Дефиниране на 

документи”. Тя ви предоставя възможността за създаване на нови дефиниции на 
системни номенклатури, както и редактиране и изтриване на съществуващи 
такива.  
 
1-ви случай. Създаване на нова дефиниция: 

Първата стъпка е да изберете типа на новия документ от списъчното поле 
“Тип документи”. При отваряне на падащото меню ви се предоставят четири 
възможности за тип на документ.  
След първата стъпка има два възможни начина за създаване на нова дефиниция: 
а) от менюто “Дефиниция документ” (горе в ляво) се избира подменю “Нова”;  
б) от формата “Дефиниране на документи” се избира бутона “Създава”. И в 
двата случая това предизвиква зареждането на една и съща форма с табове 
(регистри) “Параметри” и “Структура”, където имате възможност да оформите 
новия документ, както е показано на следващата форма: 
 

 
В таба (регистъра) “Параметри” в полетата ”Валиден от” и “до” въведете 

периода за новия документ. В полето “Нормативна база” въведете нормативната 
база, на която се позовава документът. Следва да изберете бутона “Запис”. Това 
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позволява табът “Структура” да стане активен, в който можете да създадете 
структурата на документа. След преминаването ви в таба “Структура” можете 
да се върнете в “Параметри” чрез бутона “Актуализира” в случай, че искате да 
нанесете някаква корекция. Корекция се прави като избирате въведените от вас 
данни, избирате бутона “Изтрива” и нанасяте новите стойности и отново 
потвърждавате със “Запис”. 

В таба “Структура” от лявата страна виждате новосъздадения документ, 
както е показано на следващата форма: 

 
Маркирайте го и изберете бутона “Добавя”. Това ви дава възможност да 

пишете в текстовите полета в дясно. Сега попълнете нужната информация в 
полетата “Име (BG)”, “Име (EN)” и “Код на реда”, за да създадете подниво на 
документа. Остава да изберете бутона “Запис”, за да съхраните данните за 
поднивото. Повторното избиране на бутона “Добавя” ви предоставя 
възможността за въвеждане на данни за следващо подниво на документа. 
Описаните действия се повтарят толкова пъти, колкото поднива ще съдържа 
документа.  

Във всеки един момент можете да редактирате данните за което и да е 
подниво, като го маркирате от лявата страна на таба “Структура” и изберете 
бутона “Актуализира”.  

Можете да изтриете данните за което и да е подниво като го маркирате от 
лявата страна на таба “Структура” и изберете бутона “Изтрива”.  
 
Забележка. Имате възможност да създадете нова дефиниция, която 
представлява копие на съществуваща. В този случай от полето “Тип на 
документ” изберете типа на документа. От полето “Варианти дефиниции” 
изберете вече съществуваща дефиниция и натиснете бутона “Създава”. Появява 
се следното съобщение за избор: 
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Ако желаете копие на текущата структура изберете “Yes”, изберете “No”, 

ако желаете генерирането на нова празна дефиниция. Бутонът “Cancel” се 
избира, ако желаем да се откажем от копирането. Следващите действия за 
създаване на нова дефиниция са аналогични на вече описаните. 
 
2-ри случай. Редактиране на съществуваща дефиниция: 

От списъчното поле “Тип документи” избирате типа на документа, който 
ще редактирате. От списъчното поле “Варианти дефиниции” избирате периода 
на документа, след което избирате бутона “Актуализира”. Става достъпен табът 
“Параметри”, където можете да редактирате данните. Следва натискане на 
бутона “Запис”, след което става активен и табът “Структура”. Ако и тук се 
нуждаете от промени, нанесете ги като изберете от ляво документа, изберете 
бутона “Добавя” и имате възможност за редакция в текстовите полета в дясно. 
Бутонът “Запис” отново се избира за съхраняване на промените в документа.  
 
3-ти случай. Изтриване на дефиниция: 

От списъчното поле “Тип документи” избирате типа на документа, който 
ще изтривате. От списъчното поле “Варианти дефиниции” избирате периода на 
документа, след което избирате бутона “Изтрива”. Появява се съобщение, за да 
потвърдите изтриването, при което “ОК” означава потвърждение, а “Cancel” 
отказ. Ако изберете “OK”, се изтрива целия документ.  
 

Бутонът “Изход” ви предоставя изход от формата “Дефиниране на 
документи”.  
 
Забележка. Менюта в горния ляв ъгъл на формата “Дефиниране на документи” 
ви предоставят идентични възможности както и описаните вече бутони, 
разположени в долната част на формата.  

 

2) Системни/Структури/Номенклатури за планове 
Формата предоставя възможност за създаване на нови дефиниции на 

номенклатури за планове. 



Програмна система РПИ – Ръководство за потребителя - Администратор 
 
 

© 2006 “Информационно Обслужване АД” 
Стр. 42 

 
Чрез бутона “Създава” се започва създаването на нов документ. Ако в 

полетата “Тип на документа” и “Варианти дефиниции” има вече заредени 
данни, можете да ги ползвате при създаването на новия документ. Работата по 
генерирането на нов документ е разделена на две части - попълвате данни в 
табовете “Параметри” и “Структура”. Процедурата по създаването се състои от 
следните стъпки: 
 
А) Въвеждане на основните атрибути на новата номенклатура за план: 

 от списъчното поле “Тип документи” изберете желания тип данни; 
 натиснете бутона “Създава”; 
 въведете данни в полетата “Валиден от”, “до” и “Нормативна база”; 
 изберете бутона “Запис”; 

 
Забележка. Чрез бутона “Актуализира” редактирате вече въведените данни за 
документ, а чрез бутона “Изтрива” изтривате създадена дефиниция на 
документ. 
 
Б) Създаване на структурата на номенклатурата: 

 преминете към таба “Структура”: 
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 в таба “Структура” в лявото поле виждате първото ниво на документа. 
Маркирате това ниво и чрез бутона “Добавя” започвате да добавяте под-
нива. Винаги чрез бутона “Добавя” се разширява структурата; 

 Бутонът “Актуализира” се използва за актуализация на данните за което 
и да е маркирано подниво. След избирането му полетата: “Име (BG)”, 
“Име (EN)” и “Код на реда” стават достъпни за редакция;  

 Чрез бутона “Изтрива” се изтриват данните за въведено подниво; 

3) Системни/Структури/Фин. източници за 
консолидирана БП 

При избор на това подменю се зарежда формата “Фин. източници за 
консолидирана бюджетна програма”: 

 

Данни за 
маркираното  
подниво. 
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Формата предоставя възможността за актуализиране на финансовите 
източници за консолидирана бюджетна програма.  

От списъчното поле “Дефиниция Източници на финансиране” изберете 
периода, за който искате да бъдат изведени източниците на финансиране.По 
подразбиране се зареждат тези източници в дървовидна структура. 

Изберете бутона “Актуализира”, за да ви се предостави възможност чрез 
добавяне или премахване на отметки в чек-боксовете да актуализирате 
източниците за дадения период. 

Следва избор на бутона “Запис” за съхранение на информацията.  
Бутонът “Изчиства” премахва автоматично избраните източници за 

финансиране за даден период без да е необходимо вие ръчно да премахвате 
отметката в чек-бокса срещу всеки един финансов източник.  

Бутонът “Изход” предоставя изход от формата.  
 

4) Системни/Структури/Направления и 
спецификации 

При избор на това подменю се зарежда формата “Дефиниране на 
спецификации”: 

 
 

Чрез тази форма вие можете да редактирате и изтривате съществуващи 
направления и спецификации, както и да създавате нови такива.  
 
1-ви случай. Редактиране (актуализиране) на съществуваща спецификация (или 
направление): 

От списъчното поле “Дефиниция ЕБК” избирате типа на 
спецификацията; 
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От списъчното поле “Спецификация” избирате заглавието на 
спецификацията или направлението. Като резултат от избирането се зареждат 
структурата на ЕБК и името на спецификацията в полето “Име”. В ЕБК се 
осветяват в зелено обектите, които могат да участват в тази спецификация.  

Следва избор на бутона “Актуализира”, при което имате възможност 
чрез добавяне или премахване на отметки в съответните чек-боксове да 
актуализирате обектите на дадената спецификация. След направените от вас 
промени остава избор на бутона “Запис” за съхранение на информацията.  
 
Важно. В текстовите полета в долната част на формата “Име”, “Код”, “Колона 
колич. ”, “Заглавие” се зареждат данни по подразбиране след като сте избрали 
конкретната спецификация или направление. Когато липсва информация тези 
полета остават празни. 
 
“Име” показва името на избраната спецификация или направление; 
Чек-боксът “Не е за инвеститори” е маркиран, когато избраната спецификация 
не се изпраща на инвеститор; 
“Колона колич.” показва стойност, ако има разделяне на съответната 
инвестиция на количество, площ и т. н.; 
“Заглавие” съдържа подробно описание на “Колона колич.”; 

Чрез бутона “Изтрива” можете да премахнете желана от вас 
спецификация. От списъчното поле “Спецификация” изберете желаната 
спецификация и натиснете бутона “Изтрива”. Появява се съобщение за 
потвърждаване. Изборът на ”ОК” ще доведе да изтриване на дефиницията на 
спецификацията, а “Cancel” отказва това действие.  

Бутонът ”Изход” предоставя затваряне на формата “Дефиниране на 
спецификации”. 
 
2-ри случай. Създаване на нова спецификация (или направление): 

От списъчното поле “Дефиниция ЕБК” избирате типа на 
спецификацията.  

Избирате бутона “Нова”. Курсорът автоматично се позиционира в 
текстовото поле “Име”, за да започнете въвеждането на информация за новата 
спецификация. Попълнете и останалите текстови полета. По подразбиране се 
зарежда и структурата на ЕБК, при което ви се предоставя възможността чрез 
прибавяне на отметки в структурата да определите елементите на 
спецификацията.  

Следва избор на бутона “Запис” за съхранение на информацията.  
След като затворите формата чрез бутона “Изход” и отново влезете в 

същото подменю в списъка “Спецификация” можете да видите новосъздадената 
спецификация.  

При създаването на нова спецификация бутоните “Актуализира”, 
“Изтрива”, “Изчиства” не са достъпни. 
   

5) Системни/Генерира файл за инвеститори 
При избор на това подменю се зарежда формата “Генериране 

номенклатура за инвеститори”: 
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Чрез тази форма се генерира структурен файл, който съдържа 

номенклатурите, необходими за работата на програмен продукт “МФПИ 
Инвеститор”. За да изпълните това генериране е необходимо да посочите 
хардуерно устройство, където ще бъде записан генерираният файл, и в 
текстовото поле “За година” да въведете годината, за която желаете да стане 
това. След което следва да изберете бутона “Генерира”, за да започне 
процедурата. При правилното изпълнение на процедурата на екрана се появява 
съобщение, което показва къде и под какво име е записан генерираният файл. 
Изберете “ОК” за потвърждаване на съобщението. 

Бутонът “Изход” се избира за изход от формата след края на 
процедурата.  
 

6) Системни/Генерира кубове за анализ 
Изпълнява прегенериране на кубовете с новите данни.  
 

7) Системни/Администрация потребители 
При избор на това подменю се зарежда формата “Списък потребители 

МФПИ “Администратор”, която предоставя възможност за администрация на 
потребителите на системата. Какви са нейните възможности? 
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1. Добавяне на нов потребител чрез избиране на бутон “Добавя”. Отваря се 
следната форма “Данни за потребител”: 

 
 

Първите три текстови полета носят следната информация: 
• В полето “Username” се въвежда името на новия потребител на 

системата. Задължително е попълването на това поле. Всеки нов 
потребител трябва да притежава уникално име; 

• В полето “Описание” се въвежда по-пълна информация за 
потребителя (примерно трите му имена). Задължително поле; 

• В полето “Парола” се въвежда паролата, с която потребителят ще 
влиза в системата. Задължително поле; 
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Един новосъздаден потребител може да бъде член на една, две, три или 
четири от предоставените групи: “Данни инвеститор”, “Обобщени справки”, 
“Планиране”, “Администриране”. В зависимост от принадлежността му към 
определена група той получава различни възможности за работа със системата.  
Не се допуска потребителят да не принадлежи на нито една група.  
 
1-ви случай. Потребителят е избран да бъде член на група “Данни инвеститор”, 
като е поставена отметка в чек-бокса “Данни инвеститор”. Следва да се избере 
от дървовидната структура по-долу до данни за кои инвеститори ще има достъп. 
Възможни са всички варианти на избор: 

• при избор на инвеститор от най-ниско ниво (пр: поставена отметка в 
чек-бокс Велико Търново), потребителят ще има достъп до данните 
само за този инвеститор; 

• при избор на инвеститор от ниво област (поставена отметка в чек-бокс 
обл. Велико Търново), потребителят ще има достъп до данните на 
всички инвеститори от тази област (в дадения случай това са 10 
общини). При поставянето на отметка в чек-бокса обл. Велико Търново 
се появява следното съобщение: 

 
Изберете “Yes”, за да имате достъп до данните на всички инвеститори от 

тази област и “No”, за да откажете избора. При избор “Yes” програмата 
автоматично добавя отметки в чек-боксовете “Общини” и “Инвеститори 2002”;  

• при избор на инвеститор от ниво общини (поставена отметка в чек-
бокс Общини) и при избор на “Yes” на горното съобщение 
потребителят ще получи достъп до данните на всички общини; 

• при избор на инвеститор от ниво инвеститори 2002 (поставена отметка 
в чек-бокс Инвеститори 2002) и при избор на “Yes” на горното 
съобщение потребителят ще получи достъп до данните за всички 
инвеститори. 

След всички тези действия остава да се избере бутона “Запис”, за да се 
съхрани информацията за новия потребител.  

Избира се бутонът ”Отказ” в случай, че искаме да не запазим създадения 
потребител.  

При влизане в системата новосъздаденият потребител ще има достъп до 
следните менюта: 

• Инвеститори (без подменю Номенклатури); 
• Системни/ Смяна на парола; 
• Изход.  

 
2-ри случай. Потребителят е избран да бъде член на група “Обобщени 
справки”, като е поставена отметка в чек-бокса “Обобщени справки”. След 
влизане в системата новият потребител (член на група “Обобщени справки”) 
ще има достъп до следните менюта: 

• Справки; 
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• Системни/ Смяна на парола; 
• Изход.  

 
3-ти случай. Потребителят е избран да бъде член на група “Планиране”, като 
е поставена отметка в чек-бокса “Планиране”. След влизане в системата 
новият потребител (член на група “Планиране”) ще има достъп до менютата: 

• Планиране; 
• Системни/ Смяна на парола; 
• Изход.  

 
4-ти случай. Потребителят е избран за член на група “Администриране”, като 
е поставена отметка в чек-бокса “Администриране”. Новият потребител (член 
на група “Администриране”)ще има достъп до следните менюта: 

• Системни; 
• Изход.  

 
2. Актуализиране на данните за потребител: 

От формата “Списък потребители МФПИ “Администратор” отиваме на 
списъка с потребители “Username”, маркираме потребителя, който желаем да 
актуализираме, и избираме бутона “Актуализира”. Отваря се формата “Данни за 
потребител” и се предоставя възможност да се направят желаните промени в 
данните, след което се избира бутон “Запис” за съхранение на промените или 
“Отказ” в обратния случай.  
 

3. Премахване на потребител от списъка чрез избиране на бутон “Изтрива”: 
От формата “Списък потребители МФПИ “Администратор” отиваме на 

списъка с потребители “Username”,  маркираме потребителя, който желаем да 
премахнем и избираме бутона “Изтрива”.  
 

4. Изход от формата чрез избиране на бутон “Изход”.  
 

8) Системни/Смяна на парола 
При избор на това подменю се зарежда формата “Смяна на паролата”, 

която предоставя възможност за смяна на паролата на всеки един потребител на 
системата.  
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Съставни части на формата: 
В текстовото полето “Username” се добавя автоматично username на текущия 
потребител.  
В текстовото полето “Текуща парола” се попълва паролата, която е 
въвеждана досега за този потребител.  
В текстовото полето “Нова парола” се въвежда новата желана парола. 
В текстовото полето “Повторете нова парола” се въвежда повторно новата 
парола.  
За да се запазят направените промени, се избира бутон “Запис”, а ако не 

желаем да запазим направените промени се избира бутон “Отказ” (потребителят 
запазва старата си парола).  
 

9) Системни/Инвеститори с импортирани данни 
При избор на това подменю се зарежда формата “Списък на 

инвеститорите с импортирани данни”: 

 
Тази форма извежда списък на всички инвеститори, за които има 

въведени (импортирани) данни в базата данни. Предоставена е възможност за 
отпечатване на списък чрез бутона с икона на принтер. 

 Бутонът “Изход” предоставя изход от формата.  

10) Системни/Справка за импорт с несъответствия 
При избор на това подменю се зарежда формата “Списък на 

инвеститорите с импортирани данни с несъответствия”: 
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В тази форма по подразбиране е активиран радио-бутонът “Актуален 
импорт”, поради което е достъпен списъкът на всички инвеститори с 
несъответствия, за които последно е направен импорт на данни в базата.  

При избор на радио-бутона “Архив” се извежда списък на данните за 
инвеститори, които са били обект на предходни импорти в базата. Това е 
показано на следващата форма.  

 
 

Във формата “Списък на инвеститорите с импортирани данни с 
несъответствия” полетата “Документ” и “Година” носят информация за типа и 
годината на документа за съответния инвеститор, а полетата “Потребител” и 
“Дата” показват кой потребител на системата и на коя дата е извършил импорта 
в базата.  



Програмна система РПИ – Ръководство за потребителя - Администратор 
 
 

© 2006 “Информационно Обслужване АД” 
Стр. 52 

В същата тази форма при маркиране на елемент (инвеститор) от списъка 
“Инвеститор” (да не се забравя, че списъците “Инвеститор” са различни в 
зависимост кой радио-бутон е избран) и след това натискане на бутона 
“Детайли” (или двукратно щракване с мишката върху избрания елемент) се 
генерира форма със списък на несъответствията за конкретния инвеститор, 
както е показано по-долу:  
 
1-ви случай. 

 
В заглавието на формата на последно място стои “Актуален импорт”, 

което ви напомня, че избраният елемент с несъответствия е от списъка на 
инвеститорите с актуален импорт.  
 
2-ри случай. 

 
В заглавието на формата на последно място стои “Архив”, което 

напомня, че избраният елемент с несъответствия е от списъка на инвеститорите 
с данни архив.  
 

И в двата случая има възможност да се отпечата информацията от екрана 
чрез избор на бутона с икона на принтер. 

Бутонът “Изход” предоставя изход от формите.  
 

11) Системни/Последна актуализация на данните  
При избор на това подменю се зарежда формата “Избор на година”: 
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Тази форма дава възможност да се генерира списък с всички 
инвеститори, за които е направен последен импорт в базата, за годината 
въведена по ваш избор. В случая е въведена 2002 година и при избор на бутона 
“Избор” започва генерирането на списъка и след това той се извежда в Excel, 
както е показано по-долу: 

 
 

Списъкът “Инвеститор” съдържа инвеститорите, за които последно са 
въвеждани данни в базата за посочената от вас година. Колоната 
”Актуализация” дава датата, на която е направено въвеждането и “Оператор”, 
кой потребител на системата е извършил това действие.  

Бутонът “Отказ” в горната форма “Избор на година” е предоставен в 
случай че не желаете генерирането на списъка.  
 

12) Системни/Импортирани данни по години  
При избор на това подменю се зарежда формата “Избор на година”: 

 
Тази форма дава възможност да се генерира списък с всички 

инвеститори, за които е направен последен импорт в базата, за годината 
въведена по ваш избор. В случая е въведена 2002 година и при избор на бутона 
“Избор” започва генерирането на списъка и след това той се извежда в Excel, 
както е показано по-долу: 
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Списъкът “Инвеститор” съдържа инвеститорите, за които последно са 
въвеждани данни в базата за посочената от вас година. Следващите колоните  
дава датата, на която е направен последния импорт на данни за избраната 
година съответно за план, отчет за тримесечието.. .  

Бутонът “Отказ” в горната форма “Избор на година” е предоставен в 
случай че не желаете генерирането на списъка.  
 

1.1.2.5.  Меню “Помощ” 
Предоставя помощ за функциите на програмата. 
 

1.1.2.6.  Меню “Изход” 
Предоставя изход от програмата.  


