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Нова и усъвършенствана 

УЕБ-базирана Информационна система  

за достъп до Общински регистри 

 (централизиран уеб-портал) 
 

 

 Цел: Граждани и фирми да се запознаят в удобно за тях време с финансовия 

си статус и евентуалните задължения към общината.   

Улесняване дейността на Общинска администрация. Достъп до широк кръг 

от информация. Справки. Прозрачност.  
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Достъп до системата 
 

Предвидени са няколко начина за достъп до функционалността на уеб базираната 

информационна система.  

- базов – Лицето или фирмата съответно по ЕГН или Булстат могат да направят справка за 

задълженията си към Общинска администрация. Информацията е кратка и съдържа единствено 

стойността на задълженията без детайли, с оглед защита на данните на потребителя. Наличност на 

спам защита. 

- Пълен достъп. При него вариантите са два. За фирми и лица, притежаващи електронен 

подпис (А) и за такива, които не притежават такъв (Б). 

 

 
 

Вариант А – Лицето притежава електронен подпис 
Системата автоматично разпознава информацията от електрония носител. След въвеждане на 

уникалния номер за спам защита, лицето получава детайлна финансова справка. 

 

Вариант Б – Лицето не притежава електронен подпис 
В този случай лицето или фирмата може да заяви желанието си за достъп до системата, с кратка 

регистрация: име, ЕГН/Булстат, e-mail адрес, потребителско име, което сам избира. 
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В системата на общинска администрация постъпват данните. Служителят, с достъп до тази 

информация генерира парола за достъп. Разпечатва се фиш с пълната информация. Получаването 

на паролата за достъп, следва да бъде полуучена на място в общинска администрация, след като 

бъде установена самоличността. Идеята на този метод е защита на личните данни и 

предотвратяване на неоторизиран достъп. След получаването на фиша, логване в системата, 

лицето/фирмата може да направи пълна финансова справка на своите задължения и плащания към 

Общината. 

Желателно в този случай, е честата смяна на паролата от потребителя. Подобно действие не 

ангажира двете страни с горе описания модел с фиш и потвърждаване на самоличност.  

При небрежност от страна на клиент, лицето имащо достъп до системата от страна на 

Общината, може да прекрати достъпа му за определен период.  

Информационната система работи с около 20 и повече на брой  бази данни едновременно! 

– В зависимост от ползваните от Общината програмни модули 

 

Пример: Общината има няколко района, както е случая с Пловдив, справката се получава по 

райони и в реално време до секунда! 

Справки за дължими данъци е единствената, която не постъпва в реално време. Данните 

постъпват, в края на работния ден и са достъпни за клиента на следващата сутрин. В този случай, 

в края на справката се изписва, към коя дата е актуална информацията! 
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СПРАВКИ ОТ СИСТЕМАТА - ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ 
 

Финансово – счетоводна информация 

Наематели на обекти – общинска собственост, финансови данни за приходи от дейността, 

задължени лица, финасово счетоводни справки и др. Данни за събрани приходи по Закона за 

местни данъци и такси, задължени лица, данни за договори за наем на общинска собственост, 

анекси и друга актуална информация. 

 

 

Справка за финансови задължения 
По въведени данни за физическо лице или стопански субект се обработват данните от всички 

бази данни и автоматично се генерира документ удостоверяваш наличието или липсата на 

финансови задължения на лицето към Общината. 

 

• Проверката обхваща физически лица и стопански субекти.  

• Анализират се данни за търсеното лице в следните раздели:  

o Наемни и приравнени финансови отношения.  

o Дължими суми по издадени наказателни постановления(Закон за защита на 

потребителите, Закон за туризма и др.).  

o Дължими суми по издадени наказателни постановления(НОР) на физически лица.  

o Дължими суми по издадени глоби с фиш (Синя зона, Екопатрули и др.).  

o Дължими годишни такси по издадени лицензии.  

Възможната финансова справка, за всички фирми и граждани включва информация за 

задълженията – от коя дата, допълнителни лихви, остатъци, задължения по облагаеми документи, 

такса смет, данък сгради,  разбивки по месеци, удръжки, кое лице е генерирало задължението. 

Справка за цялата година по месеци – минали и бъдещи задължения. 

 

 

 

Обобщена финансова справка: 
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Детайлна финансова справка: 
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СПРАВКИ ОТ СИСТЕМАТА - ЗА Администратори/Общ.служители 

• Справка за състояние на сметки можете да получите от тук.  

• За избран хронологичен период можете да направите справка за издадени документи. Не е 

препоръчително при големи бази данни да избирате прекалено дълъг хронологичен период. 

• Справка за счетоводни операции за лице 

• Финансова справка за наемни отношения. 

• Справка за необслужвани договори за наем. 

• От тук можете да направите справка за Финансово състояние на договор(и) за наем за 

наемател. 

• Информация за Действащи договори с изтекли срокове на валидност към днешна дата. 

• Превантивен контрол върху договори за наем изтичащи към дата. 

• Детайлни справки за наемни отношения 

• Детайлни справки за тротоарни права 

• Аналитична оборотна ведомост можете да изготвите от тук. 

• Хронологична оборотна ведомост с информация за начални салда можете да изготвите 

от тук. 

• Очаквани приходи от наемна дейност можете да изготвите от тук. 

• Детайлен анализ на приходи от такси и услуги за хронологичен период. 

• Детайлен анализ на избрана сметка за приходи от такси и услуги за хронологичен период. 

• Детайлен анализ на избрана сметка за възстановени суми от такси и услуги за 

хронологичен период. 

Предимства от внедряването и достъпността на информационната системата е очевидна както 

за Общините, така и за гражданите и фирмите. Улеснява се и се подобрява комуникацията. 

Достъпност до информация и справки в реално време. Намаляване на натоварването на 

общинските кадри, с издаването на подобни справки и възможност за съсредоточаване, върху 

други приоритетни задачи. Спестяване на време за подаване на заявления, опашки пред гишета за 

гражданите и фирмите. Прозрачност в дейността на институциите. 

 

Приложение за служители на полицейски управления 
Системата е допълнена и от справка за автомобил/ите собственост на граждани и фирми за 

дължими данъци, такси и наказателни фишове. Като при последните може да се види детайлно, от 

коя дата е фиша, кой го е съставил, причина за съставяне на акт и пр. 

В края на всяка справка, със задължения излиза сумарно дължимата сума. 

При липса на задължения се изписва, че лицето няма такива. 

 
Системата позволява длъжностните лица да направят справка по ЕГН/ Булстат, регистрационен 

номер на МПС или номер на акт, за извършени нарушения и издаден фиш по Закона на 

движението по пътищата. Какво е нарушението, извършено ли е плащане, давността на фиша, 

съставил фиша, дата. При отпечатване на нарушенията на лицето, се изписва кой служител и кога е 

направил съответната справка. 
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Деловодни справки 
 

СПРАВКИ ОТ СИСТЕМАТА - ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ 

 
Справка по рег.индекс /входящ номер/ за движението на преписката в общината, 

резолюции, издадени изходящи документи – отговор на молба или жалба, издадено 

удостоверение на гражданин, издаден лиценз,удостоверение за регистрация на търговски 

обектра, зрешение за строителство и пр. И пр. 
 

За потребителите на ПП Деловодство версии 9 и 2008 информационната система предлага 

справки за преписки, контрол върху изпълнение на задачите, превантивен контрол по изтичащи 

срокове на контролно регистрационни карти, справки за поставени задачи към конкретни 

служители, възможност за отговор, справки по резолюции, нови резолюции, задаване на нови 

задачи.  

 

СПРАВКИ ОТ СИСТЕМАТА - ЗА Администратори/Общ.служители 

• Деловодна справка за преписка можете да получите от тук. Изисква се въвеждането на 

регистрационен номер и година на преписката. 

• От тук при необходимост можете да намерите деловодна преписка по част от текста 

на предмета и. 

• От тук при необходимост можете да намерите деловодна преписка по част от името на 

кореспондента. 

• От тук можете да упражните превантивен контрол върху деловодни преписки с 

изтичащи срокове. 

• От тук можете да направите деловодна справка за изтичащи срокове на поставени 

задачи по деловодни преписки. 

• Деловодна справка за поставени задачи на служител. 

• Контрол на изпълнението на поставени задачи от резолиращо лице. 

• Отговори на поставени задачи за изпълнение от служител. 

• Насочени преписки до резолиращи лица или лица на ръководна длъжност 

До този момент, за организациите не използващи информационния модул подобни справки са 

били налични само през програмата. Към този момент е достатъчно наличие на интернет и 

потребителско име и парола за достъп за да бъдат извършени в удобно за лицето/лицата време и 

място. 
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Лицензи и разрешителни 
 

 Модулът “Лицензии, Разрешителни, Удостоверения предоставя възможност за издаване 

на Лицензии за търговия с вино и спиртни напитки, Лицензии за търговия с тютюневи изделия, 

Разрешителни за удължено работно време, Регистрация на търговски обекти . Данни от регистрите 

на издадени документи, информация за търговски обекти, собственици, стопански субекти 

извършващи дейността и много други.  

Обвързан е с ПП “Лицензи и разрешителни”, който е Съвременно софтуерно решение за 

изграждане регистър на лицензираните обекти, разглеждане, разрешаване, отказване на подадени 

молби и заявления от стопански субекти за регистрация и за издаване на лицензи, разрешителни, 

категоризация на обекти и др. (тютюн и алкохол). 

 

СПРАВКИ ОТ СИСТЕМАТА - ЗА Администратори/Общ.служители 

• Справки от регистрите на издадени лицензии можете да получите от тук.  

• Информация за обект от регистъра можете да получите от тук.  

• Информация за издаден документ от регистрите можете да получите от тук.  

• Справка за издадени документи на лице от регистрите можете да получите от тук. 

• Справка за годишни суми по издадени документи можете да получите от тук. 

Регистър на туристическите обекти. 
Поддържа се от регионална администрация. В момента е достъпна информацията за категории 

1 и 2 звезди, тъй като категоризацията на тези класове се извършват от кметовете. Предстои да 

бъдат създадени съответните връзки и отношения между тази база и министерската. Целта е, при 

поискване на информация да се получава пълна такава за всички категории заведения и хотели и 

тур. обекти на територията на общината – и с по-висока категоризация. 
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СПРАВКИ ОТ СИСТЕМАТА - ЗА Администратори/Общ.служители 

• Справки от туристическия регистър можете да получите от тук.  

• Информация за определен туристически обект от регистъра можете да получите от тук.  

• Информация за лице собственик (съсобственик) на туристически обекти можете да получите от 

тук. 

• Справка за туристически обекти стопанисвани от стопански субект можете да получите от 

тук. 

Допълнителни опции за туристическите обекти 
Предвидено е всеки собственик на заведение, хотел и/или туристически обект, който желае да 

добави линк към собствената си уеб страница, през сайта на общината, с цел крайния клиентът да 

получи пълна информация за дейността му, да сключи договор за реклама за определен период и 

да бъде добавен линк, към неговия сайт, което ще улесни крайния клиент. 

За улеснение на гражданите системата поддържа указания за работа с нея. 

 

Синя зона, Еко патрули 
Актове за установяване на административни нарушения, известия за глоби с фиш, нарушители 

и финансови данни за наложени глоби и санкции. Актосъставители, справки от регистрите на 

санкционираните лица и много други. 

 

Наказателни постановления (НОР,ЗМДТ,ЗТ,ЗЗППТ и др.) 
Актове за установяване на нарушения и издадени наказателни постановления по тях, във връзка 

със Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и други нормативни актове. Справки от 

регистрите, информация за наложени имуществени санкции и глоби. Финансово счетоводни по 

приходи от наложени глоби и други. 

 

СПРАВКИ ОТ СИСТЕМАТА - ЗА Администратори/Общ.служители 

 

Регистър на НП по вътрешни наредби на общината...   

• Справка за НП от регистъра можете да получите от тук.  

• Информация за нарушител от регистъра можете да получите от тук.  

• Информация за подписани но невлезли в силаНП.  

Регистър на НП по ЗМДТ   

• Справка за НП от регистъра можете да получите от тук.  

• Информация за нарушител от регистъра можете да получите от тук.  

• Информация за подписани но невлезли в силаНП.  

Регистър на НП по ЗТ, ЗЗППТ и др.   

• Справка за НП от регистъра можете да получите от тук.  

• Информация за нарушител от регистъра можете да получите от тук.  

• Информация за подписани но невлезли в силаНП.  

 

УЕБ-Базираната Информационна система е внедрена в Общината на голям български 

град. 

Предстои развитието и в посока: 

- Справки за актове за общинска собственост 

- Справки по ЕСГРАОН 

- Справки от очакваните нови софтуерни продукти за МДТ. 


