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е създадена  

  

 по Проект 

  
„Изграждане на информационна система за предоставяне на 
публичен достъп до пространствените данни и услуги на 
Министерството на отбраната“.  

Договор № 12-32-2/18.01.2013 г., с предмет: “Разработване и 
внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги 
за пространствени данни“ по проект № 12-32-2/18.01.2013Г. на МО, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна 
програма „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския официален фонд.  
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ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Термин/Абревиатура Описание 

ЗЕУ Закон за електронно управление 

МО Министерство на отбраната 

АИС Административна информационна система 

ЕАУ Електронна административна услуга 

КЕП Квалифициран електронен подпис 

РЕУ Регистър на електронните услуги 

РИО Регистър на информационните обекти 

СУНАУ Списък на унифицираните наименования на 

административните услуги 

НВОЕДДХН Наредба за вътрешния оборот на електронни 

документи и документи на хартиен носител 

НРИОЕУ Наредба за регистрите на информационните 

обекти и на електронните услуги 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЕСОЕД Единна среда за обмен на електронни документи 

ЗДПД Закон за достъп до пространствени данни 

ОПАК Оперативна програма „Административен 

капацитет” 

СУБД Система за управление на бази данни 

ТП1 Техническо предложение 1 – предварителен бизнес 

модел 

ТП2 Техническо предложение 2 

ВНЕУП Ведомствената номенклатура на етапи по услуги и 

процедури 

ВНУП Ведомствена номенклатура на услуги и процедури 

ВНВД Ведомствена номенклатура на видовете документи 

XML Extended Markup Language 

UML Unified Modeling Language 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
  

 

МО Портал дава възможност за достъп и опериране с електронната система от 
страна на клиентите на администрацията. Чрез МО портал потребителите имат 
възможност за извършване на следните операции: 

 

 Достъп до информация, касаеща Министерство на отбраната, новини, 
полезни връзки и обяви; 

 

 Регистрация и управление на потребителски профил; 

 

 Подаване заявления по електронен път за извършване на административна 
услуга;  

 

 Проследяване статус на подаден към администрацията документ; 

 

 Работа с административна карта на България; 
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1. Достъп до МО Портал 
 

За достъп до МО Портал, е необходимо въвеждане на съответния интернет адрес. 
Визуализира се началната страница на сайта. 

Придвижване в портала се осъществява чрез избор на страниците, 
разположени в хоризонталната лента в горната част на страницата. 

Важна информация: 

Част от функциите, които портала предлага, изискват наличие на 
регистриран профил, чрез който се осигурява достъп до защитените данни. 
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2. Страница НАЧАЛО 
 

Страница НАЧАЛО съдържа информация, свързана с Министерство на отбраната, 
новини, полезни връзки и обяви.  

За опериране в страница Начало, не е необходима регистрация и вход в 
системата, чрез потребителско име и парола. 

Избира се таб „Начало“. 

 
 

В Основно меню са разположени опциите на страница „Начало“: 

Опция Новини – при избор на тази опция се извеждат новини, свързани с 
администрациите и административните дейности, като са разделени в 
категории. Категориите се извеждат, като се постави курсора на мишката 
в поле Новини. 

 
Опция Обявления – извеждат се обявления, публикувани от 
администрацията, които са разделени в категории. Категориите се 
извеждат, като се постави курсора на мишката в поле Обявления. 
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Опция Връзки – извеждат се активни връзки към полезни страници, свързани с 
администрацията. 
Опция За нас – изведена е информация, пряко свързана с администрацията. 

 

3. Страница ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ 
 

Чрез страница ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ се осъществява подаване на заявления 
за извършване на административни услуги. Заявления могат да се подават както на 
гише на администрацията, така и по електронен път. В настоящото ръководство е 
описан процеса по подаване на електронно заявление чрез МО Портал. 

Важна информация: 

Опериране с функциите на страница Електронни услуги изисква наличие 
на регистриран профил, чрез който се осигурява достъп до предлаганите 
услуги. 

Изберете опция „Електронни услуги“, разположена на хоризонталната лента 
в горната част на страницата. 

 
 

 В Основно меню са изложени основните дейности, свързани с предлаганите 
от Министерство на отбраната услуги. 

 

 
 

 При избор на определена тема от Основно меню, в основният прозорец се 
извежда списък със свързани с избраната тема услуги.  



 
Проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и 

услуги на Министерството на отбраната“, Договор № 12-32-2/18.01.2013 г. 

 

„МАПЕКС“ АД РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА НА СИСТЕМАТА Стр. 10 от 76 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

За стартиране процес по подаване на заявление, се избира бутон „Заяви“, 
намиращ се в реда на избраната услуга. В случай, че е осъществен достъп до 
потребителски профил, се отваря форма, съдържаща под-прозорци, в които са 
разположени полета за въвеждане на необходимите за подаване на заявлението 
данни и придружаващите ги документи. 

Чрез избор на бутон „Детайли“ се отваря прозорец, съдържащ следната 
информация по избраната услуга: 

 Име на услугата; 

 Правно основание за искане на услугата; 

 Необходими приложени документи; 

 Вътрешен ход на административната услуга; 

 Очаквани резултати. 

  

4. Страница ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Страница ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ осигурява достъп до заявленията, които са 
подадени от потребител на администрацията. 

Важна информация: 

Страница Подадени заявления изисква наличие на регистриран профил, 
чрез който се осигурява достъп до предлаганите услуги. 

 
 

След осъществен вход в потребителски профил, се избира опция „Подадени 
заявления“, разположена на хоризонталната лента в горната част на страницата. В 
случай, че не е осъществен вход в потребителски профил, системата извежда 
съобщение, указващо, че функцията е достъпна само за оторизиран потребител.  

При осъществен вход в системата и избор на таб „Подадени заявления“, се 
осигурява достъп до следните операции: 

 Опция за търсене на подадени документи; 
 Подадени от потребителя документи, изведени в таблична структура; 
 Възможност за преглед на Преписки и съдържащите се в тях 

документи, както и възможност за изтегляне на избран документ от 
Преписка; 

 Възможност за отказ от подадено заявление;  
 Съхранение и печат на подадено заявление; 
 Възможност за корекция на върнато заявление; 
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Документите са структурирани в табличен вид, с възможност за проследяване 
на следните информационни данни по документа: 

Елемент от 
таблица: 

Функционалност: 

Входящ номер Номер, с който документът е регистриран в системата.  

Документ В тази графа е изписан вида на съответния документ. 

Статус Посочва се на какъв етап от обработването се намира 
документа. 

Цена Изведена е цената на услугата и статус на документа 
„платен/неплатен“. 

Регистриран на Изведена информация за дата и час на регистрация на 
документа в системата. 

Подаден на Информация за дата и час на постъпване на документа в 
системата. 

Получено чрез Посочено е мястото, от което е регистриран документа – чрез 
портал / на гише; 

Действие Бутоните от тази колона дават възможности за допълнителни 
действия по документа: 
Бутон „Преписки“ –  разглеждане на електронна преписка, в 
която е заприходен документ; 
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Бутон „Откажи“ – отказ от подадено заявление; 
Бутон „Коригирай“ – в случай, че подадено заявление е 
върнато за корекция от служител на администрацията, чрез 
избор на този бутон може да бъде извършена корекция на 
данни по заявлението. 
Бутон „Грешки“ – отваря прозорец, съдържащ грешките по 
заявлението, които са отбелязани в процеса на обработването 
му. 
Бутон „Печат“ – дава възможност за печат на заявлението, 
като за целта то бива „свалено“ на Вашия компютър. 

 

5. Страница INSPIRE - Работа с обекти, данни и метаданни по 
Европейска Директива INSPIRE 

 

Страница „INSPIRE“ дава достъп до инструменти за опериране с административна 
карта на Република България, с цел предоставяне на географско изобразяване на 
територии за изменение. Чрез тази страница се извършва търсене на точки и обекти и 
техните данни и метаданни, свързани с Европейска директива Inspire 

Избира се опция „INSPIRE“, която е разположена на хоризонталната лента в горната част 
на страницата. 

 
 

Отваря се прозорец, съдържащ карта на Република България, както и опции за 
опериране и извеждане на различен вид информация по пространствените данни. 
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Инструментите за работа с картата дават възможност за извършване на 

следните действия:  

 Преместване по картата; 
 Приближаване и отдалечаване на картата; 
 Общ изглед; 
 Извеждане на информация от картата; 
 Възможност за изчертаване на полигон; 
 Селекция на обекти от картата; 
 Добавяне на слой от външен адрес на услуга или KML файл; 
 Измерване на разстояние между две точки; 
 Измерване площ на полигон; 
 Възможност за избиране на мащаб; 
 Възможност за въвеждане на координати; 
 Визуализация на административна и сателитна карта. 

Изведения компонент с под-менюта дава възможност за извършване на 
следните действия:  

 Inspire: Търсене в метаданни; 
 Inspire: Търсене в каталог; 
 Inspire: Търсене в масив от данни; 
 Inspire: Услуги - Преглед, търсене и сваляне на услуги; 
 Търсене на обекти; 
 Работа със слоеве на картата. 

 

5.1. Преместване по картата 
Преместване по картата се осъществява чрез избор на бутон „Премести карта“. 

Опериране с тази опция се осъществява по следния начин: 
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 Действия: Междинен резултат: 

1. Избор на инструмент 
„Премести карта”. 

 

2. Позициониране курсора на 
мишката на избрана позиция 
на картата.  

 
3. Със задържан ляв бутон, мишката се придвижва в желаната посока. 

Заедно с движението на курсора се премества и изгледа на картата. 
Премества се курсора на избрана позиция и се отпуска левия бутон на мишката. 
/Докато е задържан левият бутон на мишката при придвижване на курсора, 
изгледът на картата се премества заедно с него. След пускане на бутона на 
мишката, картата остава на избраната позиция./ 

 

5.2. Приближаване и отдалечаване по картата 
Приближаване и отдалечаване по картата се осъществява чрез избор на бутони 
„Приближи карта“ и „Отдалечи карта“. Опериране с тези опции се осъществява по 
следния начин: 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Избор на инструмент „Приближи карта“ 

или съответно „Отдалечи карта“ с ляв 

бутон на мишката. 

  

2. Изберете регион от картата, който желаете да видите в по-едър мащаб. 
Поставете курсора върху начална позиция от този регион, натиснете веднъж ляв 
бутон на мишката и задръжте. Започнете да влачите курсора на мишката така, че 
да обхванете желания от вас регион. 
Забележете, че при придвижване на мишката по картата се образува пунктиран 
четириъгълник. Границите на този четириъгълник определят границите на 
региона, който ще се покаже в по-едър мащаб. 
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3. След като обхванете желания от Вас регион, пуснете бутона на мишката.  
Обхванатият регион е приближен. Колкото по-малък четириъгълник формирате, в 
толкова по-едър мащаб ще се появи избраният регион и обратно. 

 Полезна информация: Скролът на мишката може да бъде използван с цел 
приближаване - при скролиране посока напред и отдалечаване – при скролиране 
посока назад. 

4. Аналогично действие извършете и с Инструмент “Отдалечи карта“ 

 

5.3. Инструмент “Общ изглед” 
 

Независимо от мащаба на картата и местоположението, на което се намирате, можете 
да се върнете към първоначалния изглед на картата. Това се осъществява чрез избор 
на инструмент „Общ изглед”. Опериране с тази опция се осъществява по следния начин: 

 

 

  Действия: Междинен резултат: 

1. Избор на инструмент „Общ изглед“. 
Инструментът се активира 
еднократно. 

 
2. При активиране на този инструмент, изгледът на картата се връща в мащаб и 

позиция, в които се намира при първоначален вход в системата. 

 

5.4. Инструмент „Информация за обект“ 
 

Този инструмент извежда информация, относно данни от посочена на картата 

точка. Необходимо е първо да бъде посочен вида на търсения обект. 
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  Действия: Междинен резултат: 

1. Посочване вида на търсения обект. 
Това се осъществява като се избере 
меню „Търсене на обекти“ и се 
посочи вида на търсения обект. За 
конкретния пример избираме ДГМ 
точки. 
Въвеждат се критерии за търсене и 
се избира бутон „Търси“. 

 
2. В прозорец „Резултати“ се извеждат 

стойности от проведеното търсене. 

Необходимо е да се посочи търсения 

обект. 

 
3. Картата се фокусира до 

местоположението на обекта. 

 

 
4. Избира се инструмент „Информация 

за обект“. 

 

 
5. С курсора на мишката се посочва 

обекта и се натиска ляв бутон на 

мишката. 
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6. Извежда се прозорец, даващ 

информация за посочения обект. 

 
7. Извеждане на информация за 

намерения обект, може да бъде 

извършена с избор на инструмента за 

информация, намиращ се на реда на 

обекта в прозорец „Резултати“. 
 

 

5.5. Инструмент „Добавяне на полигон“ 
Инструмент „Полигон“ дава възможност за изчертаване на полигонов обект на 

картата, който в последствие може да бъде използван в процеса на подаване на 
електронна услуга. 

  Действия: Междинен резултат: 

1. Избор на инструмент „Добавяне на 

полигон“. 

 
2. Изчертаване на полигон. Двукратен 

избор с ляв бутон на мишката върху 

последната точка от изчертания 

полигон. 

 
3. Избира се бутон „Да“ в случай, че 

начертаният полигон влиза в състава 

на заявлението. 
 

 Резултат: На картата е начертан полигонов обект, който е включен в състава на 
заявлението. 
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5.6. Инструмент „Селекция на обекти“ 
 

Инструмент „Селекция“ дава възможност за селектиране на обект от картата, който 
се добавя в елемент „Кошница“ и може да бъде използван в процеса на подаване на 
електронна услуга. 

  Действия: Междинен резултат: 

1. Провеждане на търсене на определен 
обект. 

 

2. Избор на инструмент „Селекция на 

обекти“. 

 
3. Посочване избрания обект с ляв 

бутон на мишката 

 

Или 

 

Очертаване на региона, съдържащ 

обектите, които подлежат на 

селекция. 
 

 
4. Селектираните обекти са 

автоматично добавен в елемент 

„Кошница“, от където могат да бъдат 

добавени в състава на заявяваната 

услуга. 

 
 

5.7. Инструмент „Добавяне на слой“ 
 

Този инструмент извежда прозорец „Добавяне на слой“, който позволява добавяне на 
слой на картата, посредством зареждане на web услугите WMS/WFS/WCS или от външен 
KML файл. 

За да заредите слой на картата, е необходимо да извършите следните действия: 



 
Проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и 

услуги на Министерството на отбраната“, Договор № 12-32-2/18.01.2013 г. 

 

„МАПЕКС“ АД РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА НА СИСТЕМАТА Стр. 19 от 76 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Изберете опция „Добавяне на 
слой“. 

 
2. Отваря се прозорец „Добавяне 

на слой“. 

 
2.1. Падащо поле „Тип“ 

Предоставя възможност за 

добавяне на нов слой, добавен 

чрез посочване адрес на web 

услуга или прикачване на 

външен файл. 

 

 

2.1.1. Поле ”URL“: 
В това поле се извежда, в 
случай, че от поле „Тип“ е 
избрана опция „WMS/WFS/CSW“.  
В поле URL се въвежда интернет 
адрес на услуга, от който да 
бъде зареден допълнителен 
слой за работа. 

 

2.1.2. Качи „KML“ файл 
Тази опция се извежда, в 
случай, че от поле „Тип“ е 
избрана опция KML. Зареждане 
на външен файл се осъществява 
с помощта на бутон „Избери“. 

 
3. От поле „Тип“ изберете опцията 

за зареждане на слой от адрес. 
 

4. В поле „URL“ въведете интернет 
адрес на услуга, от който да 
бъдат заредени слоевете.  
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5. Избира се бутон „Изтегли данни“ 

с ляв бутон на мишката. 

 
6. В списък се извеждат 

предоставени от услугата данни. 

Посочват се данните, които е 

необходимо да бъдат добавени в 

слой и визуализирани на 

картата. 

 
7. Избира се бутон „Зареди“ с ляв 

бутон на мишката. 

 
8. Извежда се съобщение за 

успешно зареждане на 

посочените слоеве.  
9. Слоевете се изобразяват в меню 

слоеве. 

 



 
Проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и 

услуги на Министерството на отбраната“, Договор № 12-32-2/18.01.2013 г. 

 

„МАПЕКС“ АД РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА НА СИСТЕМАТА Стр. 21 от 76 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

10. Премахване на добавен слой, се 

осъществява чрез избор на слоя 

с десен бутон на мишката върху 

добавения слой. 

 
11. Избира се опция „Премахни“. 

 
12. Слоят е премахнат. 

 

 
13. Добавяне на слой чрез 

зареждане на външен файл, се 

осъществява като се избере 

опция KML от падащо поле 

„Тип“. 

 

 
14. Зареждане на външен файл се 

осъществява с помощта на бутон 
„Избери“. 
От отворилия се прозорец 
посочете местоположението на 
файла. 
Данните от външния файл се 
зареждат на картата по 
аналогичен начин. 
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5.8. Инструмент „Измерване на разстояние“ 
 

Инструментът дава възможност за измерване на разстояние между две точки от линия. 

  Действия: Междинен резултат: 

1. Избира се инструмент „Измерване на 

разстояние“ с ляв бутон на мишката. 

 
2. Посочват се двете точки на картата, 

чрез натискане на ляв бутон на 

мишката. 
 

3. Разстоянието между двете точки е 

отбелязано над горния ляв ъгъл на 

картата.  
 Резултат: Разстоянието между две точки е измерено успешно. 

 

5.9. Инструмент „Измерване на площ“ 
 

Чрез този инструмент се осъществява измерване площ на полигон. 

 

  Действия: Междинен резултат: 

1. Избира се инструмент „Измерване на 

площ“ с ляв бутон на мишката. 

 
2. Посочват се точките на измерваната 

площ чрез еднократно натискане на 

ляв бутон на мишката. 

 
3. Стойността на измерената площ е 

отбелязана над горния ляв ъгъл на 

картата.  
 Резултат: Успешно измерена площ. 
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5.10. Инструмент „Печат“ 
 

Чрез този инструмент се осъществява печат на текущия изглед на картата. 

  Действия: Междинен резултат: 

1. Избира се инструмент „Печат“ с ляв 

бутон на мишката. 

 
2. Текущият изглед на картата се извежда в PDF файл, който се сваля на работния 

компютър. Файлът може да бъде съхранен и/или разпечатан. 
 Резултат: Осъществен е печат на изгледа на картата.. 

 

5.11. Поле “Мащаб” 
 

Опериране с опциите за работа с мащаб на картата се осъществява по следния начин: 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Позиционирайте курсора на мишката 
върху полето, в което е изписан мащаба. 

 
2. Натиснете два пъти последователно ляв 

бутон на мишката в рамките на полето. 
Фигуриращата стойност се маркира, а 
полето става активно за въвеждане на 
стойност. 

 

3. Напишете стойността, която желаете и натиснете клавиша „ENTER”. Например 
1500. 
Въведената стойност е попълнена в полето и при избор на бутон „ENTER” се 
извършва мащабиране на картата в избрания мащаб. В случая М 1:1500. 
Извършено е мащабиране на изгледа на картата в избран от потребителя мащаб. 

 

5.12. Поле „Координати“ - показва текущите координати на центъра на 
картата 

 

Във всеки един момент от работата с карта, в полета „X, Y” са изписани стойности 
за координати на текущото местоположение на картата. Полетата  дават възможност и 
за въвеждане на координати, по които да бъде визуализирано конкретно 
местоположение на картата.  
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 Действия: Междинен резултат: 

1. Позиционирайте курсора на мишката 
върху полетата, в които са изписани 
стойностите за координати на търсеното 
местоположение. 

 

2. Изпишете стойностите, които желаете и натиснете клавиш „ENTER” от 
клавиатурата. 

3. Въведените стойности са попълнени в полетата и при избор на бутон „ENTER” се 
извършва фокусиране на картата до местоположението по въведените стойности. 

 

5.13. Изглед на сателитна карта 
 

Чрез меню „Карта“ се предоставя възможност за избор на сателитен изглед на 
картата. Можете да изберете визуализация тип Административна карта, както и тип 
Сателитна карта. Нека видим тези възможности: 

 Действия: Междинен резултат: 

 По подразбиране се отваря прозорец с карта на Република България, 
визуализирана като административна. Системата дава възможност за 
превключване към сателитна карта. 

1. Изберете опцията за смяна изгледа на картата, намираща се в горния десен ъгъл 
на прозорец Карта. 

 
 Административна карта 

 

Сателитна карта 

 
 

5.14. INSPIRE: Търсене в метаданни  
 

В лявата част на прозорец Карта, се намира меню INSPIRE: Търсене в метаданни, 
даващо възможност за търсене в метаданни.  
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  Действия: Междинен резултат: 

1. Избор на меню „INSPIRE: Търсене в 

метаданни“ с ляв бутон на мишката. 

 
2. Вписване на ключова дума в 

текстовото поле. 

 
3. Избор на бутон „Търси“. 

 
 Резултат: Успешно извършено търсене в метаданни по Inspire. 

 

5.15. INSPIRE: Търсене в каталог 
 

В лявата част на прозорец Карта, се намира меню INSPIRE: Търсене в каталог, даващо 
възможност за търсене в каталог.  

  Действия: Междинен резултат: 

1. Избор на меню „INSPIRE: Търсене в 

каталог“ с ляв бутон на мишката. 

 
2. Вписване на ключова дума в 

текстовото поле. 
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3. Посочване на каталог от падащо поле 

„Каталог“. 

 
4. Избор на бутон „Търси“. 

 
 Резултат: Успешно извършено търсене в каталог по Inspire. 

 

5.16. INSPIRE: Търсене в масив от данни 
 

  Действия: Междинен резултат: 

1. Избор на меню „INSPIRE: Търсене в 

масив от данни“ с ляв бутон на 

мишката. 

 
2. Избор на тема, в която да бъде 

проведено търсенето. 

 
3. Въвеждане на критерий за търсене. 
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4. Избор на бутон „Търси“. 

 
5. Избор на стойност от меню 

„Резултати“. 

 
 Резултат: Успешно извършено търсене в масив от данни. 

 

5.17. INSPIRE: Услуги 
 

  Действия: Междинен резултат: 

1. Избор на меню „INSPIRE: Услуги“ с 

ляв бутон на мишката. 

 
2. Избор на тема от меню INSPIRE: 

Услуги. 

 
3. Избор на услуга или метаданни по 

услуга. 

 
 Резултат: Успешен преглед на меню INSPIRE: Услуги. 

 

5.18. Търсене на обекти 
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За да се извърши търсене на обекти на картата, е необходимо да бъдат извършени 
следните действия“ 

  Действия: Междинен резултат: 

1. Избор на меню „Търсене на обекти“ 

с ляв бутон на мишката. 

 
2. Избор на тема за търсене. 

 
3. Въвеждане на критерий за търсене. 

 
4. Избор на бутон „Търси“. 

 
5. Избор на обект от изведените 

резултати. 

 



 
Проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и 

услуги на Министерството на отбраната“, Договор № 12-32-2/18.01.2013 г. 

 

„МАПЕКС“ АД РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА НА СИСТЕМАТА Стр. 29 от 76 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

6. Картата се фокусира до посочения 

обект. 

 
7. Извеждане на информация за обект, 

чрез избор на бутон „“ с ляв бутон на 

мишката. 
 

8. Извежда се информационен 

прозорец, съдържащ информация за 

посочения обект. 

 
 Резултат: Успешно е извършени търсене на обекти. 

 

5.19. Работа със слоеве на карта 
 

  Действия: Междинен резултат: 

1. Избор на меню „Слоеве“ с ляв бутон 

на мишката. 
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2. Поставяне на маркер в поле на 

избран слой, за да се визуализира 

слоя на картата. 

 
3. Избор с десен бутон на мишката 

върху слой извежда допълнителни 

опции. 

 
4. Отваряне на под-слоевете, 

съдържащи се в избрания слой. 

Включване/изключване на 

видимостта им. 

 

 
5. Избор на под-слой с десен бутон на 

мишката. Извеждат се допълнителни 

опции. 

 
 Резултат: Извършена е успешна работа с меню „Карта“. 

 

 

6. Страница ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 
 

Страница „Често задавани въпроси“ дава достъп до въпроси, свързани с 
административните услуги и работа с МО Портал. 

 Изберете опция „Често задавани въпроси“, разположена на хоризонталната 
лента в горната част на страницата. 
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 Отваря се страницата, съдържаща потребителските въпроси и техните отговори. 

 
  

7. Страница КОНТАКТИ 
 

На страницата можете да откриете търсените от Вас контакти на 
администрацията: 

 адреси; 
 карта; 
 телефони; 
 факс; 
 електронна поща / e-mail. 
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II. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ 
 

Част от функциите на МО Портал изискват наличие на регистриран 
потребителски профил. Системата дава възможност на клиентите сами да 
регистрират свой профил, който осигурява пълен достъп до всички електронни 
услуги, предлагани от администрацията чрез МО Портал и в който се съхранява 
информация за подадените заявления и документи от страна на потребителя. 

 

1. Регистрация 
  

Процесът по регистрация на потребителски профил изисква преминаване 
през определени стъпки и въвеждане данни на потребителя. 

Нека проследим етапите на регистриране на потребителски профил: 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Изберете опция „РЕГИСТРАЦИЯ“. Опцията се 
намира в горния десен ъгъл на екрана и е 
активна, независимо от страницата, на която се 
намирате. 

 

2. Отваря се форма „Регистрация на потребител“, съдържаща графи с полета 
за попълване на данни, необходими за успешната регистрация.  

 
3. Графа „Лични данни“ съдържа полета за попълване на данни на 

потребителя. 
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 Забележка:  
Полетата за въвеждане на данни се 
променят, в зависимост от 
избраната опция от поле „Вид на 
лицето“, намиращо се в графа 
„Лични данни“.  

3.1. При избрана опция „Физическо лице“, полетата, съдържащи се в графа 
„Лични данни“ са следните: 

 
3.2. При избрана опция „Юридическо лице“, полетата, съдържащи се в графа 

„Лични данни“ се променят по следния начин: 

 
3.3. Попълнете данните и преминете към следващата графа от прозореца. 

4. Графа „Потребителски профил“ съдържа полета за попълване на 
потребителско име и парола, даващи достъп до услугите на МО Портал, 
както и посочване начин за вход в системата. 
Попълнете данните и преминете към следващата графа от прозореца. 

 
5. Следващата графа съдържа полета за въвеждане данни на адрес на 

потребителя. 
 Забележка: Името на графата, както и съдържащите се в нея полета за 

въвеждане на данни за адрес се променят, в зависимост от избраната 
опция от поле „Вид на лицето“, намиращо се в графа „Лични данни“. 

5.1. При избрана опция „Физическо лице“, графата носи наименование 
„Постоянен адрес на физическо лице“. 
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5.2. При избрана опция „Юридическо лице“, графата носи наименование 

„Седалище и адрес на управление“. 

 
5.3. Попълнете данните и преминете към следващата графа от прозореца. 
6. Графа „Лице за контакт“ съдържа полета за въвеждане данни на лице за 

контакт и неговия адрес.  
Попълнете данните и преминете към следващата графа от прозореца. 

 
7. Следваща графа е „Електронни подписи“. 

Изберете бутон „Добави подпис“. 

 
7.1. Появява се следното съобщение:  

Необходимо е да свалите този модул, за да 
използвате електронния си подпис при 
подаване на електронни заявления. 

 

8. Инсталация на модул за подписване: 

8.1. Липсата на модул за подписване е указана още в горната част на страницата: 
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8.2. Изберете бутон „Сваляне на модул за 

подписване“.  
8.3. Появява се опция за инсталация на модула. Изберете опция „RUN“: 

 
8.4. Изчакайте да се появи прозорец за инсталация на 

модула и изберете бутон „Install“: 

 
8.5. Започва процес по инсталация на модула за подписване: 

 
8.6. Изчакайте да завърши инсталацията и затворете прозореца с бутон „Close“. 
8.7. Изберете отново бутон „Добави подпис“.  

Този път се показва прозорец за избор на 
електронен подпис.  
Изберете сертификата и натиснете бутон „ОК“. 

 
8.8. Сертификатът е добавен, с възможност да бъде сменен на по-късен етап: 

 
9. Изберете бутон „Регистрирай“, намиращ се в 

края на форма „Регистрация на потребител“.  
  

 След успешна регистрация на потребителски профил, всички заявления за 
административни услуги, които подавате, ще бъдат асоциирани с Вашия профил. 

2. Осъществяване на вход чрез потребителско име и парола 
 

При отваряне на страницата на МО Портал, можете да влезете в системата 
чрез въвеждане на потребителско име и парола от вече регистрирания профил. Това 
действие ще Ви осигури достъп до всички административни услуги, предлагани през 
МО Портал.  

При успешен вход в системата, можете да извършвате следните справки и 
операции: 
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 Подаване на електронни заявления за извършване на административна 
услуга; 
 

 Всички заявления за административни услуги, които подавате, ще бъдат 
асоциирани и съхранявани в профила Ви; 
 

 Можете да провеждате търсене на подадени документи чрез въвеждане на 
входящ номер, както и да следите за статуса и етапа на обработка, в които 
се намира съответния документ; 
 

 Можете да коригирате върнато за корекция заявление; 
 

 Можете да извършвате корекции по данните на потребителския профил и др.  

 Нека проследим етапите на вход в системата, чрез въвеждане на потребителско 
име и парола. 

 

 

 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Изберете опция „ВХОД“. Опцията се намира в 
горния десен ъгъл на екрана и е активна, 
независимо от страницата, на която се 
намирате.  

2. Отваря се страница „Вход“, съдържаща следните полета:  
- Падащо поле с изброени опции за начин на вход в системата; 
- Полета за въвеждане на потребителско име и парола; 
- Поле за поставяне на маркер за запазване на потребителското име и парола; 
- Бутон „Вход“ – осъществява вход в системата при коректно въведени 

стойности в полетата; 
Опция „Забравена парола“ – опция за възстановяване на парола, изпращайки я на 
посочен e-mail. 

3. Въведете потребителско име и парола и 
изберете бутон „Вход“. 

 
4. Осъществен е вход в системата.  

В горният десен ъгъл на екрана са изведени данни на потребителя: 
- Имена на потребителя; 
- Възможност за изход. 
- Брой обекти, добавени в Кошница 
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5. В случай, че сте забравили своята парола за достъп, изберете опция „Забравена 

парола“. 

 
 Отваря се страница „Забравена парола“. В поле „Потребителско име“ въведете 

потребителското име, с което е регистриран профила и изберете бутон 
„Изпрати“. 

 
На посоченият от вас e-mail ще бъде изпратено съобщение с парола за достъп. 

   

3. Редакция данни на потребителски профил 
 

Можете да коригирате данните по потребителския профил по всяко едно време.  

Нека разгледаме необходимите за целта действия. 

 Действия: Междинен резултат: 

1. За да извършите редакцията, е 
необходимо да влезете в системата 
чрез потребителско име и парола. 
В горният десен ъгъл на екрана са 
изведени данни на потребителя. 
Изберете името с ляв бутон на 
мишката. 

 

2.  Отваря се прозорец „Редакция на потребител“. 
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4. В меню Профил са изведени опции, 

които при избор извеждат подробни 
данни в страницата. 

 
5. Опция „Редакция на профил“ извежда 

полета с данни на потребителя. В 
полетата са въведени стойности, 
попълнени в процеса на регистрация. 
Въведете необходимите корекции. 

 

 
6. 
  

Опция „Смяна на парола“ извежда 
полета за въвеждане на стара нова и 
парола. Въведете стойности в 
съответните полета и изберете бутон 
„Промени“. 
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7. 
  

Опция „Смяна на потребителско име“ 
дава възможност за промяна на 
потребителското име, с което 
осъществявате достъп в системата. 
Бутон „Провери“ извършва проверка за 
наличност на новото потребителско 
име в системата. 
Промяна на потребителско име се 
осъществява чрез избор на бутон 
„Промени“.  

 
 

8. Опция „Информация за сметка“ дава 
информация за сумите, които са 
зареждани, както и начинът, по който 
е извършено действието. В табличен 
вид са разделени Дирекциите, към 
които може да се извърши плащане. 
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9. Опция „Зареждане на сметка“ дава 
възможност за зареждане на Вашата 
сметка, чрез системата Epay. От поле 
„Дирекция“ е необходимо да се 
упомене администрацията, за която се 
отнася зареждането на сумата. 
В поле „Сума“ изпишете стойност, 
която ще бъде заредена и изберете 
бутон „Зареди“. Системата ще ви 
препрати към страницата на Epay, от 
където да извършите зареждането. 

 

 
10. Опция „Справка плащания“ отваря 

страница „Плащания“, даваща 
възможност за провеждане на търсене 
на извършено плащане. За целта е 
необходимо да въведете стойности за 
търсене в съответните полета. 
Изберете бутон „Търси“. В таблична 
структура се генерира резултат според 
въведените стойности. 
Бутон „Изчисти“ изчиства въведените 
в полетата стойности.  
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11. Опция „Статистика на вход“ дава 
информация за дата и час на влизане в 
системата. В случай, че има 
неосъществен опит за вход, това ще 
бъде отбелязано на тази страница. 
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III. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ 
  

Министерство на отбраната предлага определен набор от административни 
услуги, които изискват заявяване и подаване на определени данни и документи. 

В следващите точки ще разгледаме необходимите стъпки по заявяване на 
административна услуга по електронен път. 

 

1. Достъп до страница Електронни услуги 
 

За опериране с електронните услуги и документи, е необходимо да бъде 
осъществен вход в системата, посредством въвеждане на потребителско име и парола 
на регистриран потребител. Подробно описание на процеса по регистрация и вход в 
системата, може да намерите в т. II. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ 

При влизане в МО Портал, по подразбиране се отваря страницата за заявяване на 
административна услуга. Страница Електронни услуги, можете да отворите също, 
избирайки опция „Електронни услуги“, разположена на хоризонталната лента в горната 
част на страницата. 

 
 

2. Подаване на електронно заявление 
 

Процесът по подаване на електронно заявление е аналогичен за всички услуги, 
предлагани от Министерството. Можете да започнете процеса по въвеждане на данни 
по два начина: 

 Чрез избор на бутон „Заяви“, намиращ се срещу всяка услуга; 
 

 Зареждане на заявление от предварително записан файл, формат .xml. 

В следващите точки ще разгледаме и двата варианта. 

 

2.1. Подаване на заявление, чрез избор на административна услуга 
 

В тази точка ще разгледаме пример, в който се подава заявление, чрез избор на 
административна услуга. В конкретния пример ще разгледаме подаване на заявление 
за предоставяне на „Координати на геодезически точки от Държавната GPS мрежа“ 
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Избор на услуга 
 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Изберете страница „Електронни 
услуги“, разположена на 
хоризонталната лента в горната 
част на страницата. 

 

2. В лявата част на страницата е разположено Основно меню, където са 
изброени основните услуги, които Министерство на отбраната предлага, а в 
дясно от него обектите, свързани с посочената от менюто услуга. 

 
3. От Основно меню за конкретния 

пример избираме с ляв бутон на 
мишката опция „Координати на 
геодезически точки“.  
 

 

4. Страницата изглежда по изобразения начин. 

 
5. Изберете бутон „Заяви“, намиращ се в реда на избраната услуга. 
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6.  Системата генерира съобщение, изискващо съгласие с условията за 

използване на данните, предоставени от Министерство на отбраната. За да 
дадете съгласието си, изберете бутон „Да“. 

 
 

 

Въвеждане данни на заявител 
 

 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Отваря се прозорец, съдържащ полета за въвеждане на данни и придружаващи 
заявлението документи. Формата съдържа няколко под-страници, всяка от 
които включва различни графи с полета за въвеждане на данни. 
Под-страниците, през които се преминава в процеса на регистрация са 
следните: 

 Заявител; 
 Обекти; 
 Услуги; 
 Документи; 
 Допълнителна информация; 
 Преглед. 

 
2. Под-страница „Заявител“ 

съдържа графи с полета за 
въвеждане на данни. Тези графи се 
променят, в зависимост от това по 
какъв начин се подава заявлението. 
Изборът се осъществява от графа 
„В качеството на“: 
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 Подава се Лично – чрез 
Вашият потребителски 
профил подавате заявление, 
в което Вие сте Заявител или 
още Титуляр на заявлението; 

 

 Подава се Чрез представител 
– чрез Вашият потребителски 
профил подавате заявление, 
в качеството си на 
Представител на Заявителя.  

 

9. Опериране с под-страница „Заявител“. 

9.1. Намираме се в под-прозорец 
„Заявител“, графа „В качеството 
на“. От падащо поле 
„Заявлението се подава“ 
избираме опция „Лично“.  
По този начин, в състава на 
заявлението, за данни на 
Заявител ще бъдат включени 
данните на лицето, в чийто 
потребителски профил се 
намираме. 

 

9.2. Следва графа „Автори на електронното изявление“. Графата съдържа полета 
за въвеждане данни на Заявител. Полетата са автоматично попълнени, като 
системата въвежда данните, регистрирани в потребителския профил. В 
случай, че е необходима корекция, въведете редакцията в съответните 
полета. 

 
9.3. Следваща графа е „Адрес на електронна поща за получаване на електронни 

изявления“. На e-mail адресът, който е въведен в профила, ще бъдат 
изпращани електронни съобщения от системата. Полето е попълнено с 
адреса, въведен по време на регистрацията на потребителския профил. 
Редактирайте, в случай на необходимост. 
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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
9.4. Следва графа „Постоянен адрес“. Полетата са автоматично попълнени, като 

системата въвежда данните, регистрирани в потребителския профил. В 
случай, че е необходима корекция, въведете редакцията в съответните 
полета. 

 
9.5. Следва графа „Данни за контакт със заявителя на електронната 

административна услуга“. Данните отново са въведени автоматично. 
Допълнете или коригирайте, в случай на необходимост. 

 
9.6. Следва преминаване към под-прозорец „Обекти“. Преминаването се 

осъществява чрез избор на бутон „Напред“, намиращ се в края на страница 
„Заявител“, също и чрез избор на таб с наименованието на страница 
„Обекти“ от лентата с изброени под-прозорци. 

 

  

 

 



 
Проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и 

услуги на Министерството на отбраната“, Договор № 12-32-2/18.01.2013 г. 

 

„МАПЕКС“ АД РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА НА СИСТЕМАТА Стр. 47 от 76 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Опериране с под-страница „Обекти“ 
 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Опериране с под-страница „Обекти“. 
Страница „Обекти“ съдържа инструменти и компоненти за работа с карта и 
провеждане на търсене. От страницата могат да бъдат добавяни обекти в 
състава на заявлението, както и да бъдат изчертавани полигони, които също 
могат да бъдат добавени към заявяваната услуга. 

 
  

 
Инструментите в горната част на страницата се отнасят за работа с картата: 

 Инструмент „Премести карта“ - избиране на картата и преместване по 

картата със задържан ляв бутон на мишката.  

Инструмент „Приближи карта“ или съответно „Отдалечи карта“ - със 

задържан ляв бутон на мишката се изчертава правоъгълник върху картата, 

обхващащ избрания район за приближаване/отдалечаване. 

 Инструмент „Общ изглед“ – картата се връща към първоначалния си 

изглед. 

 Инструмент „Информация за обект“ – извежда информация за обект на 

картата. 
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„МАПЕКС“ АД РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА НА СИСТЕМАТА Стр. 48 от 76 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 Инструмент „Добавяне на полигон“ - осъществява изчертаване на 

полигонов обект, който може да бъде добавен в състава на 

заявлението. 

 Инструмент „Селекция на обекти“ - дава възможност за селектиране 

на избран/и обект/и, които да бъдат вмъкнати в елемент „Кошница“ и 

добавени в състава на заявлението. 

 Инструмент „Добавяне на слой“ - добавяне на външен слой на 

картата, съдържащ определени данни и метаданни. Може да бъде 

добавен чрез въвеждане на URL адрес на определена услуга или 

зареждане на външен KML файл. 

 Инструмент „Измерване на разстояние“ – измерва разстояние между 

две точки 

 Инструмент „Измерване на площ“  

 Инструмент „Печат“ - текущият изглед на картата се извежда в PDF 

файл, който може да бъде съхранен и/или разпечатан. 

 Поле „Мащаб 1“ - опериране с мащаб на картата. 

 Полета B / L - задаване на координати 

 Изглед на сателитна карта. 

 Менютата в лявата част на страницата 

дават възможност за търсене на 

метаданни, каталози, масив от данни, 

услуги и извеждане на пространствени 

данни на картата. 

 

Полетата от меню се извеждат при 

избор на наименованието на менюто. 
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услуги на Министерството на отбраната“, Договор № 12-32-2/18.01.2013 г. 

 

„МАПЕКС“ АД РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА НА СИСТЕМАТА Стр. 49 от 76 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Въвеждане на обект в елемент „Кошница“ 
 

Обект може да бъде добавен в елемент „Кошница“ по няколко начина: 

- Чрез провеждане на търсене от меню „Търсене на обект“ 
- Чрез селектиране на обект от картата 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Провеждане на търсене и добавяне 
на обект в елемент „Кошница“ се 
осъществява след проведено търсене 
на обект от меню „Търсене на 
обекти“. 

 

1. Избор на меню „Търсене на 
обекти“. 

 

2. Избор на вид обект. 

 

3. Въвеждане критерий за 
търсене. 
В случай, че се избере бутон 
„Търси“, ще се изведе списък 
с всички обекти. 

 

4. Избор на бутон „Търси“. 
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„МАПЕКС“ АД РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА НА СИСТЕМАТА Стр. 50 от 76 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

5. В меню „Резултати“ се 
извеждат резултати от 
проведеното търсене, според 
въведените стойности. 

 

6. Избор на обект от изведените 
резултати. 

 

7. Картата се фокусира до 

посочения обект. 

 

8. Извеждане на информация за 

обект, чрез избор на опция 

„Информация за обект“.  

Извежда се информационен 

прозорец, съдържащ 

информация за посочения 

обект. 
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„МАПЕКС“ АД РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА НА СИСТЕМАТА Стр. 51 от 76 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

9. Маркира се обекта, който 
предстои да бъде добавен в 
състава на заявлението, като 
се поставя отметка в полето на 
избрания обект. 

 

10. Обектът се въвежда в 
компонент „Кошница“, с което 
е добавен в заявлението. 

 

2. Селектиране на обект от картата и добавянето му в елемент „Кошница“ се 
осъществява, след като картата е фокусирана до съответния обект. Това може 
да се осъществи чрез меню „Слоеве“, като се включи определен вид обекти 
за видимост на картата. 

1. Избор на меню „Слоеве“ с ляв 

бутон на мишката. 

 

2. Поставяне на маркер в поле 

на избран слой, за да се 

визуализира слоя на картата. 

 

3. На картата се визуализират 

всички обекти от посочения 

слой. 
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„МАПЕКС“ АД РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА НА СИСТЕМАТА Стр. 52 от 76 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

4. Списъкът с обекти може да 

бъде разтворен. 

 

 
5. Изключете от видимост тези обекти, които не са необходими в 

момента 

 
6. Приближете картата до 

желания обект и изберете 

инструмент „Селекция на 

обекти“.  
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„МАПЕКС“ АД РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА НА СИСТЕМАТА Стр. 53 от 76 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

7. Чрез изчертаване на 

правоъгълник селектирайте 

желания обект. 

 
8. В меню „Търсене на обекти“, 

елемент „Резултати“, 

автоматично се извежда 

селектирания обект. 

 

 

9. Чрез поставяне на отметка в 

полето на обекта, той се 

извежда в елемент 

„Кошница“. 
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„МАПЕКС“ АД РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА НА СИСТЕМАТА Стр. 54 от 76 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
3. Следва преминаване към под-прозорец „Услуги“. Преминаването се 

осъществява чрез избор на бутон „Напред“, намиращ се в края на страница 
„Заявител“, също и чрез избор на таб с наименованието на страница 
„Услуги“ от лентата с изброени под-прозорци. 

 

 

 

 

Въвеждане на обект към заявена услуга 
 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Преминаване към под-прозорец „Услуги“. 
Под-прозорец „Услуги“ дава възможност за въвеждане на обект към 
заявената услуга. Обектите се добавят от обектите, които са били изведени в 
елемент „Кошница“ в предходната стъпка.  
Чрез под-прозорец „Услуги“ се добавят също и допълнителни услуги в 
състава на заявлението. 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

2. В самото начало на процеса по заявяване на услуга, бе посочена основната 
услуга, която се заявява (в конкретния пример заявихме услуга за 
предоставяне на координати на геодезически точки от Държавната GPS 
мрежа). В предходната точка бяха посочени обекти, които бяха добавени в 
елемент „Кошница“ (в конкретния пример GPS точки, поради естеството на 
услугата). На този етап е необходимо да се свържат избраните в елемент 
„Кошница“ обекти с избраната услуга. 

3. На страница „Услуги“ е изведена графа „Избрани услуги“. 
Както се вижда, изведена е услугата, но все още не са известни обектите, за 
които се отнася. 

 
4. От под-страница „Обекти“ добавихме обект в Кошницата, които ще добавим 

към заявената услуга. Това се осъществява чрез посочване на опция „избери 
други обекти“, намираща се в полето на съответната услуга. 

 
5. Отваря се прозорец „Избор на обекти“, от където да бъде посочен обект, който 

е бил въведен в кошницата.  
Обекта се посочва, като се постави отметка в полето от реда на избрания 
обект. 

 
6. Изберете бутон „Добави“. 

 
7. Обектът е добавен към избраната услуга. 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
8. Премахване на обект от избраната услуга се осъществява чрез опция 

„Премахни“. 

 
9. Въведете стойности в полета „Срок“, „Брой“ и „Описание“.  

 
10. В случай, че е необходимо, въведете стойности в полета „срок“ и „обекти“, 

или поставете отметка в полета „в цифров вид (цветно изображение)“, „в 
цифров вид (черно/бяло изображение)“ и георефериран продукт 

 
11. Премахване на добавена услуга се осъществява чрез избор на опция Х, 

намираща се в горния десен ъгъл на полето с услугата. 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Добавяне на допълнителна услуга в състава на заявлението 
 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Преминаване към под-прозорец „Услуги“. 
Под-прозорец „Услуги“ дава възможност за добавяне на допълнителна услуга 
в състава на заявлението. 
Както се вижда, в графа „Избрани услуги“ е изведена първоначално 
избраната услуга и въведения в нея обект, изведен от елемент „Кошница“. 
Графа „Избери услуги“ съдържа списък на всички предлагани услуги, като 
предоставя възможност за добавяне на допълнителна услуга в заявлението. В 
случай, че допълнителната услуга се отнася за конкретен обект, той може да 
бъде добавен в Кошницата по вече познатия начин. 

 
2. Необходимо е да се избере вида обект, за който се отнася допълнителната 

услуга. Това се осъществява, като се избере наименованието на услугата. 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Разгръща се списък с обектите, за които се отнася. 

 
3. От изброените услуги се избира необходимата, чрез поставяне на отметка в 

полето ѝ. 

 
4. Чрез бутон „Добави“ се добавя 

допълнително избраната услуга в 
състава на заявлението. 

 

5. Посочената услуга се добавя в графа „Избрани услуги“. 

 
6. В случай, че от под-страница „Обекти“ сте добавили обекти в заявлението, е 

необходимо те да бъдат добавени към съответната услуга. Това се 
осъществява чрез посочване на опция „избери други обекти“, намираща се в 
полето на съответната услуга. Ако тепърва трябва да добавите обект към 
услугата, преминете отново към таб „Обекти“ и добавете обект в Кошницата. 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

След това от таб „Услуги“, опция „избери други обекти“ добавете обекта към 
новодобавената услуга.  

 
7. В случай, че е необходимо, въведете стойности в полета „срок“ и „обекти“, 

или поставете отметка в полета „в цифров вид (цветно изображение)“, „в 
цифров вид (черно/бяло изображение)“ и георефериран продукт 

 
8. Премахване на добавена услуга се осъществява чрез избор на опция Х, 

намираща се в горния десен ъгъл на полето с услугата. 

 

 

Прикачване на документ към заявлението 
 

 Действия: Междинен резултат: 

1. преминете към под-прозорец „Документи“. Можете да преминете към 
следващ под-прозорец и чрез избор на наименованието му. 

 

2. Преминаване към под-страница „Документи“. 
Подаването на заявление изисква прикачване на определен набор от 
документи. 
В под-страница „Документи“ можете да прикачите всички необходими за 
съответното заявление документи. В реда на всеки документ се намира опция 
за прикачване. 
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3. За прикачване на документ, изберете бутон „Добави“, намиращ се в реда с 

описание на съответния документ. 

 
4. Изберете бутон „Избери“. 

 

5. Вашият браузър отваря стандартен прозорец за избор на файл. 
Посочете файла и изберете бутон „Отвори/Open”. 

 
6. Файлът е прикачен към заявлението. Можете да премахнете файла, чрез избор 

на бутон „Х“, намиращ се в горния десен ъгъл на прикачения документ. 
По аналогичен начин прикачете останалите документи, необходими за 
подаване на коректното заявление. 
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7. След прикачване на всички документи, изберете бутон „Напред“, за да 

преминете към следващия под-прозорец. Можете да преминете и чрез избор 
на наименованието му. 

 

 

 

 

Добавяне на допълнителна информация в състава на заявлението 
 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Преминаване към под-прозорец „Допълнителна информация“. 
 

2. В поле „Допълнително описание“ се въвежда допълнителна информация по 
заявлението. 

 
3. Изберете бутон „Напред“, за да преминете към следващия под-прозорец. 

Можете да преминете и чрез избор на наименованието му. 
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Добавяне на допълнителна услуга в състава на заявлението 
 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Преминаване към под-прозорец „Преглед“. 

2. Прозорец „Преглед“ дава възможност за цялостен преглед на въведените 
данни, както и на прикачените документи към заявлението. 

 
3. Необходимо е да се постави отметка в полето на „Декларация за 

предоставената информация“. Само след поставената отметка, бутон 
„Изпрати“ става активен. 

 
4. Прозорецът съдържа следните опции, даващи допълнителни възможности за 

опериране със заявлението: 
Опция „Печат“ – тази опция дава 
възможност за печат на данните по 
заявлението. Отваря се стандартен 
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прозорец с изглед на данните, които 
ще бъдат разпечатани. 
Опция „Запиши“ – тази опция дава 
възможност за запис на заявлението. 
Файлът се записва в .xml формат. 
Този файл може да бъде зареден и да 
бъдат редактирани данните по него, 
както и да бъде изпратен за 
регистрация към администрацията на 
по-късен етап. 

 

Опция „Изчисти“ – тази опция 
премахва всички въведени до момента 
данни. 

 
Опция „Отказ“ – чрез тази опция се 
отказва подаването на заявлението, 
без да бъде изпратено и записано. 

 
Опция „Изпрати“ – чрез тази опция 
заявлението се изпраща към МО. 
Бутонът е активен, след като е 
подписана декларацията за 
предоставена информация. 

 

5. Заявлението се изпраща към МО. Следва да бъде проверено от служител. В 
случай, че има некоректни данни, то ще бъде върнато до подателя за 
корекция. В този случай е необходимо да се редактират посочените грешки и 
да бъде изпратено отново. 
Потребителят може да проследява статусите на заявлението на страница 
„Подадени заявления“. Когато заявлението бъде прието от МО, следва да 
бъде платено. Платежния документ може да бъде прикачен към заявлението 
на страница „Подадени заявления“ чрез опция „Плати“, намираща се в реда 
на приетото заявление. След получено плащане, следва изпращане на 
данните към потребителя, по начина, който е упоменат в заявлението – на 
гише, по куриер или по електронен път. В случай, че заявителят е упоменал 
начин на получаване по електронен път, следва да изведе получените данни 
от страница „Потребителски профил“. 
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2.2. Зареждане на заявление от предварително записан файл 
 

Както споменахме, в процес на подаване на заявление, потребителя има възможност 
да запише въведените данни, преди да изпрати заявлението към администрацията или 
да направи запис, с цел изпращането му на по-късен етап. Заявлението се записва във 
файл, формат .xml, което позволява зареждането му в системата. Този файл може да 
бъде зареден в системата. 

Нека разгледаме необходимите действия за зареждане на файл, съдържащ заявление: 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Изберете страница „Електронни 
услуги“, разположена на 
хоризонталната лента в горната част 
на страницата.  

2. В лявата част на страницата е разположено Основно меню, където са изброени 
основните точки по административните услуги, предлагани от Министерство на 
отбраната. При избор на определена точка, в основния прозорец се извеждат 
услугите, отнасящи се до посочената точка. 

 
3. От графа „Зареждане на заявление от файл“, изберете бутон „Избери 

файл/Browse“.  
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4. Отваря се стандартен прозорец за 
избор на файл.  
Уверете се, че от падащото поле, 
намиращо се над бутон 
„Отвори/Open”, е избран формат на 
файла XML Document.  
Посочете необходимия файл и 
изберете бутон „Отвори/Open”. 

 
5. Прозорецът се затваря. В графа „Зареждане на заявление на файл“ е добавен 

избрания файл. Файлът може да бъде премахнат, чрез бутон „Х“, намиращ се в 
същия ред. 
За стартиране работа по файла, изберете бутон „Продължи“. 

 
6.  Отваря се стандартната форма за подаване на заявление. В полетата са 

въведени данните, съдържащи се в заредения файл. В случай на необходимост, 
коригирайте съответните данни. 

 Подробно описание по работа с формата за подаване на заявление можете да 
намерите в т. III.2.1. Подаване на заявление, чрез избор на административна 
услуга. 

 

3. Преглед на подадени електронни заявления 
 

Можете да видите подадените от Вас заявления към държавните администрации, 
както и техните текущи статуси и етапи на обработване, на които се намират. Справката 
може да бъде извършена от страница „Подадени заявления“. Страницата дава 
възможност и за извършване на определени операции по подадените заявления. 

Нека разгледаме опциите, които страница  „Подадени заявления“ съдържа, както и 
възможностите, които предоставя. 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Изберете страница „Подадени 
заявления“, разположена на 
хоризонталната лента в горната част 
на страницата.  

2. Страницата съдържа следните елементи: 
 Графа „Параметри на търсене“ – съдържа полета за въвеждане на 

критерии за провеждане на търсене на конкретно подадено заявление 
или група заявления, обединени от общ критерий. 

 Таблична структура – съдържа всички подадени от потребителя 
заявления, посочвайки определени данни по документа: 
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3. Графа „Параметри за търсене“ съдържа следните полета, в които се 

въвеждат критерии за търсене: 
 Поле „Входящ номер“:  

Въведете входящ номер на заявление, 
което сте подали. 

 
 Полета „От“ – „До“: 

Въведете период, през който е било 
подадено заявлението. 

 
 Поле „Статус“: 

От падащото меню посочете статус, по 
който да бъде извършено търсенето. 
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 Поле „Получено чрез“: 
От падащото меню посочете място, от 
което е подадено заявлението, по което 
да бъде извършено търсенето. 

 
 Поле „Документ“: 

От падащото меню, като критерий за 
търсене посочете вид документ, който 
търсите. 

 
 Бутон „Търси“ 

Стартира процеса на търсене по 
въведените критерии. В случай, че 
изберете бутон „Търси“ без въведени 
критерии в полетата, в графа Резултат 
ще се изведат всички подадени през 
профила заявления. 

 

4. Таблица с резултати  

 
Генерира се резултат от проведеното търсене или се извежда списък с всички 
подадени заявления в таблична структура. Таблицата съдържа следните 
елементи: 

 Колона „Входящ номер“: В тази колона се изписва входящия 
номер на документа, с който е 
регистриран в системата. 

 Колона „Документ“: Посочва се наименованието на 
подадения документ. 

 Колона „Статус“ Посочва текущия статус на подадения 
документ, както и името на служителя, 
към който е разпределен за обработка. 

 Колона „Цена“ Посочва се цената на заявената услуга, 
както и статуса на плащане – 
платен/неплатен. 

 Колона „Регистриран на“:  Посочва се датата, в която документа е 
регистриран в системата. 

 Колона „Подаден на“:  Посочва се датата, в която документа е 
подаден от потребителя. 

 Колона „Получен чрез“:  Посочва се мястото, от което е 
регистриран документа. 
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 Колона „Действие“: В тази колона са въведени опции, 
позволяващи определени действия, 
които зависят от статуса, в който 
документа се намира. 

 

3.1. Разглеждане на Преписка на документа 
 

Всеки Входящ и Изходящ от системата документ се намира в Преписка, която 
представлява „електронна папка“. Преписката съдържа целия набор от необходими 
документи по едно подадено заявление. Създава се при регистрация на Входящ 
документ (заявление), като носи номера на заявлението, освен ако заявлението не 
бъде прибавено към вече съществуваща Преписка. 

Опцията дава възможност за отваряне на Преписката, в която се намира 
заявлението, както и преглед и изтегляне на съдържащите се в нея документи. 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Отваряне на Преписка на документ се осъществява чрез избор на опция 
„Преписки“, намираща се в реда на избрания документ. 

 
2. Отваря се страница „Преписки“, в която се съдържа подробна информация по 

Преписката. 
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3. В графа „Преписки“ е изведена информация за дата на съставяне на 
Преписката, нейният регистрационен номер, както и по какъв вид документ е 
съставена. 

 
4. В графа „Списък на документи в преписката са изведени всички Входящи и 

Изходящи документи. Те могат да бъдат прегледани и изтеглени на работния 
компютър, чрез избор на съответната опция. 

4.1. Преглед на документ в преписка 
Чрез избор на опция „Преглед“ се отваря страница, съдържаща информацията от 
избрания документ. Опцията се намира в реда на всеки документ, съдържащ се 
в Преписката. 

 
4.2. Изтегляне на документ в преписка 

Чрез избор на опция „Изтегли“ се осъществява запис на избрания документ. 
Документът се записва на работния компютър. Опцията се намира в реда на всеки 
документ, съдържащ се в Преписката. 

 
 

3.2. Опция за отказ от документа 
 

Опцията за отказ от документ дава възможност на потребителя да откаже 
подаденото заявление. Документът може да бъде отказан единствено, когато се намира 
в статус „Разпределен“, което означава, че не е започната обработката му от страна на 
служител на МО. 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Отказ от подаден документ се осъществява чрез избор на опция „Откажи“, 
намираща се в реда на избрания документ. 
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2. При избор на тази опция се извежда 

съобщение, изискващо потвърждаване 
на избраното действие. За 
потвърждение, изберете бутон „ОК“. 

 
3. Извежда се съобщение, указващо, че 

заявлението е успешно отказано. 

 
 

 

3.3. Опция за печат на заявлението 
 

Избирайки тази опция, може да разпечатате заявлението.  

 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Печат на подаден документ се осъществява чрез избор на опция „Печат“, 
намираща се в реда на избрания документ. 

 
2. Документът се записва на Вашия компютър в текстови файл, от където може да 

бъде разпечатан и/или съхранен. 
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3.4. Коригиране на върнато от администрацията заявление за 
корекция 

 

В случай, че по време на обработка на подаденото заявление, от страна на 
служителите на администрацията са открити непълни или некоректни данни или 
документи, заявлението бива върнато до подателя за коригиране. 

Чрез избор на опцията за коригиране, системата Ви препраща към познатата форма за 
въвеждане на данни по заявлението, където да бъдат коригирани данните. 
Заявленията, върнати до подател за корекция са обозначени в червен цвят. 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Отваряне форма за корекция на върнато заявление, се осъществява чрез избор 
на опция „Коригирай“, намираща се в реда на върнатия документ. 

 
2. Отваря се страница „Коригиращо заявление“, съдържаща посочените от 

служител некоректности по данните/документите, срок за извършване на 
корекциите, както и аналогична форма на формата, чрез която се осъществява 
регистрацията на заявление. 
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3. В графа „Към подаденото то Вас заявление са открити следните грешки:“ са 
изведени некоректните данни, както и срок за отстраняването им. 

 
4. Формата, в която се редактират данните е аналогична на формата, чрез която е 

извършена регистрацията на заявлението. Чрез преминаване през полетата с 
данни и под-страниците на формата за корекция можете да извършите 
необходимите промени. 

5. Изпращане на коригираното заявление, се осъществява чрез поставяне на 
отметка в полето на Декларация за предоставената информация и избор на 
бутон „Изпрати“. Действието е аналогично на първоначалното регистриране на 
заявлението. 

 
 

3.5. Преглед на грешки по върнато от администрацията 
заявление за корекция; 

 

В случай на върнато за корекция заявление, грешките, отбелязани по документа 
могат да бъдат прегледани чрез избор на опция „Грешки“. Тази опция Ви препраща към 
прозорец, в който са описани откритите грешки в подаденото заявление. 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Извеждане на грешки по върнато за корекция заявление се осъществява чрез 
избор на опция „Грешки“, намираща се в реда на избрания документ. 

 
2. При избор на тази опция се извежда прозорец, в който се съдържат всички 

отбелязани от страна на служител на администрацията грешки. 
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3. Прозорецът може да бъде затворен 

чрез избор на опция Х, намираща се в 
горния десен ъгъл на прозореца. 

 
 

3.6. Опция за плащане 
 

Тази опция дава възможност за извършване на плащане такса по подаденото заявление. 

 Действия: Междинен резултат: 

1. Плащане цената на подадено заявление се осъществява чрез избор на опция 
„Плати“, намираща се в реда на избрания документ. 

 
2. При избор на тази опция се извежда прозорец, в който се съдържа информация, 

относно заявената услуга и нейта стойност. За продължаване процеса на 
плащане на услугата, се избира бутон „Плати“. 
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3. Извежда се прозорец „Плащане на 
услуги“. В него е упомената 
стойността, която следва да бъде 
платена, както и начините на плащане. 
Необходимо е да бъде посочен начин 
на плащане, чрез избор на 
радиобутона на избрания начин.  

3.1. 
  

Плащане с платежно нареждане 
В случай, че бъде избрана тази опция, 
е необходимо да бъде прикачен 
сканиран платежен документ.  

Прикачване на документ се 
осъществява чрез избор на бутон 
„Избери“, намиращ се в поле 
„Платежен документ“. 

 
Извежда се стандартен прозорец от 
интернет браузъра, през който се 
посочва електронния файл на 
сканирания платежен документ. 
Избира се бутон „Open/Отвори“. 

 
Платежния документ е прикачен. 

 
Избира се опция „Плати“. 

 
3.2. Плащане от сметка 

Опцията се маркира чрез посочване на 
нейния радиобутон.  
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Избира се опция „Плати“. 

 
3.3. Плащане по електронен път през e-Pay 

Опцията се маркира чрез посочване на 
нейния радиобутон.  
Избира се опция „Плати“. 

 
Системата Ви прехвърля към 
страницата на e-Pay, от където да бъде 
извършено плащането. 
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ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ  

УСПЕШНА РАБОТА! 

 


