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1. Въведение 

        Въвеждането на електронни административни услуги има за цел да надгради 
съществуващата инфраструктура от софтуерни системи на БНБ и осигури надеждни 
процеси по събиране на заявленията за банкноти и монети, както и да подобри 
обслужването на заявителите. 

         Настоящото ръководство представлява указание за употреба на крайните 
потребители на електронни услуги през интернет страницата на Българска Народна 
Банка. Целта на документа е да се представи функционалността на портала и начина на 
работа с него.  

2. Общо описание на потребителския интерфейс 

Електронните услуги са достъпни  през интернет страницата на Българска Народна 
Банка - http://www.bnb.bg , раздел „Регистри и услуги“ , подраздел „Електронно 
административни услуги“. Процесът по подаване на заявления се реализира с цел, 
външни за банката клиенти, да могат да заявяват отдалечено административни услуги. 
Процесът има за цел да реализира потокa от действия, които са нужни за подаването 
на заявления, прикачването на съпътстващите ги документи, подписване с 
квалифициран електронен подпис и изпращането на пакетa от документи към БНБ. 
Порталът предлага следните електронни услуги: 

- Подаване на „Заявление от банки/ доставчици на услуги за тест за въвеждане в 
експлоатация на машини за сортиране на български банкноти/монети и машини 
за самообслужване с български банкноти/монети“; 

- Подаване на „Заявление от производител/представител на производител за тест 
за въвеждане в експлоатация на машини за сортиране на български 
банкноти/монети и машини за самообслужване с български банкноти/монети“ 

- Подаване на „Заявление-декларация за възпроизвеждане на българска 
банкнота или монета“. 

3. Конфигурация на квалифициран електронен подпис (КЕП)  

         Електронните услуги през интернет страницата на БНБ са предназначени за 
физически и юридически лица, които разполагат с квалифициран електронен подпис, 
издаден от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги.  

        За да могат да се използват електронните услуги за подаване на „Заявления за 
извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване“ и 
„Заявление-декларация за възпроизвеждане на български банкноти и монети“ е 
необходимо: 

1. Да бъде инсталиран успешно Квалифицирания електронен подпис (КЕП) , по 
зададени от избрания доставчик на удостоверителни услуги инструкции ; 

http://www.bnb.bg/
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2. Да е инсталирана Java  виртуална машина , версия 7 или по –висока. Може да 
бъде изтеглена и инсталирана от ТУК; (https://www.java.com/en/) 

3. За да се запознаете с инструкции за работа с компонента за подписване и 
изпращане на документи, моля прочетете указанията в точка 4.1.6 ; 4.2.6 или 
4.3.5 от настоящия документ, за всяко заявление поотделно. 

4.  Въвеждане на данни през електронни административни услуги 

4.1 Подаване на „Заявление от банки/доставчици на услуги за тест за въвеждане в 
експлоатация на машини за сортиране и машини за самообслужване на български 
банкноти/ монети“ 

Работният процес  по подаване на „Заявление от банки/доставчици на услуги за 
тест за въвеждане в експлоатация на машини за сортиране и самообслужване на 
български банкноти/монети“ включва всички дейности, които се извършват от 
потребителя по въвеждане или редакция на данни в бланките за попълване.  

От меню „Електронно административни услуги“ се избира линк „Заявление от 
банки/доставчици на услуги за тест за въвеждане в експлоатация на машини за 
сортиране и самообслужване на български банкноти/монети“ 

За вход в Портала е необходим валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), 
издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги. 

След успешно удостоверяване наличие на КЕП, порталът зарежда екран, 
предоставящ възможност за попълване на данни за избраното заявление. 

https://www.java.com/en/
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4.1.1 Попълване на данни в секция „Подател“ 

В секция „Подател“ се попълват данни на лицето, което подава заявлението през 
информационния портал за електронни административни услуги. 
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Попълват се следните полета : 

- Име и фамилия на подателя на заявление 
- ЕГН/ЛНЧ/ЛН 
- Длъжност 
- Адрес 
- Телефон 
- Email  

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са 
задължителни за попълване .  

4.1.2 Попълване на данни в секция „От името на“ 

В тази секция се попълват данни за лицето , от чието име се подава заявлението , то 
може да бъде банка или друг вид доставчик на услуги.   

 

Попълват се следните полета : 

- Наименование на банка/доставчик на услуги 
- БУЛСТАТ/ЕИК/ПИК 
- Град 
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- Област 
- Пощенски код 
- Бул./улица/№ 

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са 
задължителни за попълване .  

4.1.3 Попълване на данни в секция „Лице за контакт“ 

          В секция „Лице за контакт“ се попълват данните на лицето, което отговаря за 
кореспонденцията между представителя и експертите от Българска Народна Банка.  

 

Данните необходими за попълване на тази секция са следните:  

- Име и фамилия 
- Длъжност 
- Телефон на лицето за контакт 
- Email на лицето за контакт 

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са 
задължителни за попълване .  

4.1.4 Попълване на данни в таблица „Машина/и за сортиране на български 
банкноти/монети“ 

 
В таблицата се попълват данни за машината/машините, които ще бъдат тествани . 
 

За да се добави нов ред към таблицата, се избира бутон „Добавяне“ 

 

След избор на бутон „Добавяне“ се зарежда  екран  за попълване на данни за 
конкретна машина и представител/производител.  
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Попълват се следните полета: 

- Тип машина 
- Марка 
- Модел  
- Идентификация 
- Фабричен номер  
- Производител 
- Представител на производителя  
- Адрес , на който ще се провежда тест на машината 
- Адрес на функциониране на машината  

Поле „Тип машина“ е падащо меню за избор на различен тип машини по определена 
номенклатура по приложение №5 към чл.45, ал.2 от Наредба №18. 

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са 
задължителни за попълване .  

 

След попълване на данните в екрана се избира бутон „Добави“ , за да се запише 
информацията към заявлението. В случай на отказ от запис на данните се избира бутон 
„Отказ“, който връща към екрана за попълване на заявлението.  
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Записът на добавената машина се визуализира в таблица „Машина/и за сортиране на 
български банкноти/монети“ , с възможни опции на управление:  

- Опция „Преглед“ – показва информацията за добавената машина. Потребителят 
трябва да посочи   . 

- Опция „Редакция“ – при установена неточност в данните при избор на опция 
редакция   , потребителят има възможност да извършва корекция на 
добавената информация.  

- Опция „Изтриване“  - при избор на тази опция, се изтрива целия ред, 
съдържащ информация за добавената машина, от таблицата. 

 

4.1.5 Попълване на данни в таблица „Машина/и за самообслужване с български 
банкноти/монети“ 

В таблицата се попълват данни за машината/машините, които ще бъдат тествани . 
 

За да се добави нов ред към таблицата, се избира бутон „Добавяне“ 

 

След избор на бутон „Добавяне“ се зарежда  екран  за попълване на данни за 
конкретна машина и представител/производител.  

 

Попълват се следните полета: 

- Тип машина 
- Марка 
- Модел  
- Идентификация 
- Фабричен номер  
- Производител 
- Представител на производителя  
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- Адрес , на който ще се провежда тест на машината 
- Адрес на функциониране на машината  

      Поле „Тип машина“ е падащо меню за избор на различен тип машини по 
определена номенклатура по приложение №5 към чл.45, ал.2 от Наредба №18. 

      Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са 
задължителни за попълване .  

 

      След попълване на данните в екрана се избира бутон „Добави“ , за да се запише 
информацията към заявлението. В случай на отказ от запис на данните се избира бутон 
„Отказ“, който връща към екрана за попълване на заявлението.  

 

Записа на добавената машина се визуализира в таблица „Машина/и за сортиране на 
български банкноти/монети“ , с възможни опции на управление за самия запис  

- Опция „Преглед“ – показва информацията за добавената машина. Потребителят 
трябва да посочи   . 

- Опция „Редакция“ – при установена неточност в данните при избор на опция 
редакция   , потребителят има възможност да извършва корекция на 
добавената информация.  

- Опция „Изтриване“  - при избор на тази опция, се изтрива целия ред, 
съдържащ информация за добавената машина, от таблицата. 
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4.1.6 Подписване и изпращане на „ Заявление от банка/доставчик на услуги за 
провеждане на тест  за въвеждане в експлоатация на машини за сортиране на 
български банкноти/монети и машини за самообслужване с български 
банкноти/монети“ 

        След попълване на необходимата информация в заявлението се избира бутон 
„Преглед и подписване“ . Портала зарежда “pop-up” екран с генериран файл в pdf. 
формат за преглед.  

 

- При избор на бутон „Изтегляне на PDF“  , приложението дава възможност за 
сваляне на генерираното заявление , да бъде свалено на локалната машина на 
подателя. 

- При установяване  на допусната грешка след преглед на файла, се избира бутон 
„Затвори“ , който връща към екрана за попълване на  заявлението. 

- При успешен преглед и удостоверяване на информацията в заявлението се 
избира бутон „Подпиши и изпрати“  

         При натискане на бутон „Подпиши и изпрати“ системата автоматично сваля 
инсталационен файл за електронно подписване “stampitls.jnlp”, който в зависимост от 
използвания WEB браузер подканва за стартиране или за запис на компютъра.   

 

         При избор на бутон “Open”, файлът се изтегля и стартира автоматично. Ако бъде 
избран бутон „Safe“ за запазване на файла на локалната машина , е необходимо 
компонентът за подписване да бъде стартиран с двоен клик от потребителя, върху 
запазения файл. 

        След успешна инсталация се зарежда прозорец с наличен/ни  сертификат/и, 
свързан/и с компютъра .Прави се избор на сертификат и се избира бутон „ОК“, след 
което системата валидира данните от сертификата с данните на подателя в 
заявлението. При успешна проверка , документа се подписва автоматично и се 
изпраща към деловодната система на БНБ. 
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            При успешна регистрация на заявлението в деловодната система на БНБ, 
заявителя получава отговор на екран с входящ номер, дата и час на  постъпване . 

 

         Подателят има възможност да изтегли на локалната машина генерираното 
заявление подписано и не подписано. За да  верифицира подписа трябва да се изтеглят 
и двата файла да се заредят през p7s. файла  и да прегледа данните от подписа.  

 

 



 
 

С т р а н и ц а  15 | 35 

4.2 Подаване на „Заявление от производител/представител на  производител за тест на 
машини за сортиране на български банкноти/монети и машини за самообслужване 
с български банкноти/монети“ 

Работният процес  по подаване на „Заявление от производител/представител на  
производител за тест на машини за сортиране на български банкноти/монети и 
машини за самообслужване с български банкноти/монети“ включва всички дейности, 
които се извършват от потребителя по въвеждане или редакция на данни в бланките за 
попълване.  

          От меню „Електронно административни услуги“ се избира линк на „Заявление от 
производител/представител на  производител за тест на машини за сортиране на 
български банкноти/монети и машини за самообслужване с български банкноти/ 
монети“. 

За вход в Портала е необходим валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), 
издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги. 

След успешно удостоверяване наличие на КЕП портала  зарежда екран, 
предоставящ възможност за попълване на данни за избраното заявление. 



 
 

С т р а н и ц а  16 | 35 
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4.2.1 Попълване на данни в секция „Подател“ 

В секция „Подател“ се попълват данни на лицето, което подава заявлението през 
информационния портал за електронни административни услуги. 

   

Попълват се следните полета : 

- Име и фамилия на подателя на заявление 
- ЕГН/ЛНЧ/ЛН 
- Длъжност 
- Адрес 
- Телефон 
- Email 

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са 
задължителни за попълване .  

4.2.2 Попълване на данни в секция „Част първа: Информация за машината“ 

В зависимост от вида машина , която ще бъде тествана, системата предлага 
възможност за избор от два вида: 

- Машина за сортиране на български банкноти или машина за самообслужване с 
български банкноти; 

- Машина за сортиране на български монети или машина за самообслужване с 
български монети .  

      Машина за сортиране на български банкноти или машина за самообслужване с 
български банкноти. 

       В случай , че е избрана от падащото меню, в полето „Вид машина за тест“ - Машина 
за сортиране на български банкноти или машина за самообслужване с български 
банкноти, се попълват следните полета в Част първа : Информация за машината. 
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- Производител на машина 
- Адрес на производител 
- Тип машина  - Поле „Тип машина“ е дроп даун за избор на различен тип машини 

по определена номенклатура по приложение №5 към чл.45, ал.2 от Наредба 
№18. 

- Марка машина 
- Модел машина 
- Идентификация (хардуер/софтуер версия) 
- Информация кои от характеристиките и защитни елементи на банкнотите се 

проверяват от машината за сортиране / машината за самообслужване 
- Чек бокс за избор – Машината за сортиране/самообслужване дава ли 

недвусмислена индикация дали банкнотата е истинска или поражда съмнение, 
че е неистинска или преправена ( т.е. посредством визуална индикация или 
звуков сигнал)?  

- Чек бокс за избор – Машината за сортиране/самообслужване може ли да бъде 
обновявана с нова версия за откриване на нови типове неистински банкноти? 

Забележка: При избор на чек бокс при генериране на заявлението ще бъде попълнен 
отговор „Да“ , ако не бъде избран автоматично ще е попълнен отговор „Не“.  

      Машина за сортиране на български монети или машина за самообслужване с 
български монети. 

       В случай , че е избрана в дроп даун полето „Вид машина за тест“ - Машина за 
сортиране на български монети или машина за самообслужване с български монети, се 
попълват следните полета в Част първа : Информация за машината. 
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- Производител на машина 
- Адрес на производител 
- Тип машина  - Поле „Тип машина“ е дроп даун за избор на различен тип машини 

по определена номенклатура по приложение №5 към чл.45, ал.2 от Наредба 
№18. 

- Марка машина 
- Модел машина 
- Идентификация (хардуер/софтуер версия) 
- Информация кои от характеристиките на монетите се проверяват от машината 

за сортиране / машината за самообслужване 
- Чек бокс за избор – Машината за сортиране/самообслужване дава ли 

недвусмислена индикация дали монетата е истинска или поражда съмнение, че 
е неистинска или преправена ( т.е. посредством визуална индикация или звуков 
сигнал)?  

- Чек бокс за избор – Машината за сортиране/самообслужване може ли да бъде 
обновявана с нова версия за откриване на нови типове неистински банкноти? 

Забележка: При избор на чек бокс при генериране на заявлението ще бъде 
попълнен отговор „Да“ , ако не бъде избран автоматично ще е попълнен отговор 
„Не“.  

  

4.2.3 Попълване на данни в секция „Част втора: Информация за представителя на 
производителя  на машината“ 

В секция „Част втора“ се попълват данни на фирма представител на производителя на 
машина 
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Попълва се следната информация: 

- Наименование за търговец/дружество представител на производител на 
машината 

- ЕГН/ЛНЧ/ЕТ/ЕИК/БУЛСТАТ/ПИК 
- Адрес на представител 
- Адрес, на който ще се провежда тест на машината 

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са 
задължителни за попълване .  

4.2.4 Попълване на данни в секция „Лице за контакт“ 

          В секция „Лице за контакт“ се попълват данните на лицето, което отговаря за 
кореспонденцията между представителя и експертите от Българска Народна Банка.  

 

Данните необходими за попълване на тази секция са следните:  

- Име и фамилия 
- Длъжност 
- Телефон на лицето за контакт 
- Email на лицето за контакт 

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са 
задължителни за попълване .  

4.2.5 Попълване на данни в секция „Част трета : Приложения към заявлението“ 

В последната секция от заявлението за производител се обозначават допълнителните 
документи необходими при подаването му в БНБ . Допълнителните документи се 
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обозначават с клик върху чек бокс към описание за всеки един от тях, с възможност за 
прикачване на съответния файл .  

 

От таблицата за прикачени документи се избира бутон „Добавяне“. Приложението 
зарежда екран за прикачване на документ с допълнително описание . 

 

Записа на прикачения файл се визуализира в таблица „Прикачени документи“ , с 
възможна опция за изтриване.  

- Опция „Изтриване“  - при избор на тази опция, се изтрива целия ред от 
таблицата. 
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4.2.6 Подписване и изпращане на „ Заявление от производител/представител на 
производител за тест на машини за сортиране на български банкноти/монети и 
машини за самообслужване с български банкноти/монети“ 

        След попълване на необходимата информация в заявлението се избира бутон 
„Преглед и подписване“ . Портала зарежда “pop-up” екран с генериран файл в pdf. 
формат за преглед.  

 

- При избор на бутон „Изтегляне на PDF“  , приложението дава възможност за 
сваляне на генерираното заявление , да бъде свалено на локалната машина на 
подателя. 

- При установяване  на допусната грешка след преглед на файла, се избира бутон 
„Затвори“ , който връща към екрана за попълване на  заявлението. 

- При успешен преглед на заявлението се избира бутон „Подпиши и изпрати“  

 

          При натискане на бутон „Подпиши и изпрати“ системата автоматично сваля 
инсталационен файл за електронно подписване “stampitls.jnlp”, който в зависимост от 
използвания WEB браузер подканва за стартиране или за запис на компютъра.   

 

        При избор на бутон “Open”, файлът се изтегля и стартира автоматично. Ако бъде 
избран бутон „Safe“ за запазване на файла на локалната машина , е необходимо 
компонентът за подписване да бъде стартиран с двоен клик от потребителя, върху 
запазения файл. 

        След успешна инсталация се зарежда прозорец с наличен/ни  сертификат/и, 
свързан/и с компютъра .Прави  се избор на сертификат и се избира бутон „ОК“, след 
което системата валидира данните от сертификата с данните на подателя в 
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заявлението. При успешна проверка , документа се подписва автоматично и се 
изпраща към деловодната система на БНБ. 

 

            При успешна регистрация на заявлението в деловодната система на БНБ, 
заявителя получава отговор на екран с входящ номер, дата и час на  постъпване . 

 

         Подателят има възможност да изтегли на локалната машина генерираното 
заявление подписано и не подписано. За да  верифицира подписа трябва да се изтеглят 
и двата файла да се заредят през p7s. файла  и да прегледа данните от подписа.  
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4.3 Подаване на „Заявление – декларация за възпроизвеждане на българска банкнота 
или монета“ 

Работният процес  по подаване на „Заявление –декларация за възпроизвеждане 
на българска банкнота или монета“ включва всички дейности, които се извършват от 
потребителя по въвеждане или редакция на данни в бланките за попълване.  

          От меню „Електронно административни услуги“ се избира линк на „Заявление –
декларация за възпроизвеждане на българска банкнота или монета“. 

За вход в Портала е необходим валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), 
издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги. 

След успешно удостоверяване наличие на КЕП портала  зарежда екран, 
предоставящ възможност за попълване на данни за избраното заявление.  
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4.3.1 Попълване на данни в секция „Подател“ 

В секция „Подател“ се попълват данни на лицето, което подава заявлението през 
информационния портал за електронни административни услуги. 

 

Попълват се следните полета : 

- Име (трите имена) 
- ЕГН/ЛНЧ/ЛН 
- Лична карта № 
- Дата на издаване  
- Държава 
- Град 
- Област 
- Пощенски код 
- Улица 
- Блок 
- Вход 
- Етаж 
- Апартамент 
- Телефон 
- Email  
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Обозначителната звездичка “ “ означава, че полетата , които са обозначени със 
звезда  в тази секция са задължителни за попълване .  

4.3.2 Попълване на данни в секция „Начин на подаване“ 

В дроп даун поле  „Начин на подаване „ може да се избира кой или от кое име се 
подава заявлението. 

- Ако е избрано „Лично“  , атрибутите на екрана не се променят 
- Ако е избрано „От името на“ , заявителя трябва да посочи вида на лицето , от 

чието име подава заявлението.  

Ако в падащото меню за избор е посочено Физическо лице , се попълват следните 
полета: 

 

- Име (трите имена) 
- ЕГН/ЛНЧ/ЛН 
- Лична карта № 
- Дата на издаване  
- Държава 
- Град 



 
 

С т р а н и ц а  28 | 35 

- Област 
- Пощенски код 
- Улица 
- Блок 
- Вход 
- Етаж 
- Апартамент 
- Телефон 
- Email  

 

Ако в падащото меню за избор е посочено Юридическо лице, се попълват следните 
полета: 

 

- Наименование  
- ЕИК/БУЛСТАТ/ПИК 
- Държава 
- Град 
- Област 
- Пощенски код 
- Улица 
- Блок 
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- Вход 
- Етаж 
- Апартамент 
- Телефон 
- Email  

В зависимост от езика на попълване на заявлението , подателя има право да избира 
езика на генерирания файл между Български и Английски език .  

4.3.3 Попълване на данни за възпроизвеждането на банкнота/монета 

- Език за преглед и подписване 

 

- Обект на възпроизвеждане 

Чек бокс за избор между банкнота или монета, или и двете . Задължително да бъде 
попълнен поне един от двата чек бокса и описание към тях.  

 

- Вид на възпроизвеждане 

Чек бокс за избор между материален носител и електронен вид , или и двете. 
Задължително да бъде попълнен един от двата чек бокса .  

Попълват се следните полета: 

- Тип копие 
- Материал 
- Електронно копие  

 

- Обем на възпроизвеждане  

Чек бокс за избор между : 
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- Цяла банкнота или монета  
- Част от банкнота или монета 
- Едностранно копие 
- Двустранно копие Копия на елементи от оригинални изображения 
- Едностранно копие, изобразяващо част от лицевата или обратната страна 

 

Може да бъде избрана повече от една характеристики, но задължително поне една. 

- Цел на възпроизвеждане  

Чек бокс за избор : 

- Реклама 
- Изложба 
- Бижутерия 
- Образование 
- Празник 
- Информация 
- Други – текстово поле за попълване на допълнителна информация 

 

Може да бъде избрана повече от една характеристики, но задължително поне една. 

- Средство за възпроизвеждане:  

Избор от представена номенклатура на средства за възпроизвеждане: 

- Листовка/брошура/диплянка 
- Картичка 
- Пощенска марка 
- Каталог 
- Вестник/списание/книга 
- Телевизия 
- Видео/филм 
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- Интернет 
- Медал/значка 
- Плакат 
- Илюстрация 
- Доклад/отчет 
- Други - текстово поле за попълване на допълнителна информация 

 

Може да бъде избрана повече от една характеристики, но задължително поне една. 

4.3.4 Прикачване на документи и линкове 

             С подаване на заявление за „Възпроизвеждане на банкнота или монета“ , 
заявителя има възможност да подаде целия набор от документи необходими при 
подаване на бланката. Има възможност за прикачване на файл и линк към 
заявлението. 

- От таблицата за прикачени документи се избира бутон „Добавяне“. 
Приложението зарежда екран за прикачване на документ с допълнително 
описание . 
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           Записа на прикачения файл се визуализира в таблица „Прикачени документи“ , с 
възможна опция за изтриване. 

 

- Опция „Изтриване“  - при избор на тази опция, се изтрива целия ред от 
таблицата. 

 

- От таблицата за прикачени линкове се избира бутон „Добавяне“. Приложението 
зарежда екран за добавяне на линк с допълнително описание . 

 

           Записа на добавения линк се визуализира в таблица „Прикачени линкове“ , с 
възможна опция за изтриване. 

 

- Опция „Изтриване“  - при избор на тази опция, се изтрива целия ред от 
таблицата. 

 

4.3.5 Подписване и изпращане на „Заявление-Декларация за възпроизвеждане на 
българска банкнота/монета“ 
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        След попълване на необходимата информация в заявлението се избира бутон 
„Преглед и подписване“ . Портала зарежда pop-up екран с генериран файл в pdf. 
формат за преглед.  

 

- При избор на бутон „Изтегляне на PDF“  , приложението дава възможност за 
сваляне на генерираното заявление , да бъде свалено на локалната машина на 
подателя. 

- При установяване  на допусната грешка след преглед на файла, се избира бутон 
„Затвори“ , който връща към екрана за попълване на  заявлението. 

- При успешен преглед на заявлението се избира бутон „Подпиши и изпрати“ . 
 

          При натискане на бутон „Подпиши и изпрати“ системата автоматично сваля 
инсталационен файл за електронно подписване “stampitls.jnlp”, който в зависимост от 
използвания WEB браузер подканва за стартиране или за запис на компютъра.   

 

       При избор на бутон “Open”, файлът се изтегля и стартира автоматично. Ако бъде 
избран бутон „Safe“ за запазване на файла на локалната машина , е необходимо 
компонентът за подписване да бъде стартиран с двоен клик от потребителя, върху 
запазения файл. 

  След успешна инсталация се зарежда прозорец с наличен/ни  сертификат/и, 
свързан/и с компютъра .Прави  се избор на сертификат и се избира бутон „ОК“, след 
което системата валидира данните от сертификата с данните на подателя в 
заявлението. При успешна проверка , документа се подписва автоматично и се 
изпраща към деловодната система на БНБ. 
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     При успешна регистрация на заявлението в деловодната система на БНБ, заявителя 
получава отговор на екран с входящ номер, дата и час на  постъпване . 

    

         Подателят има възможност да изтегли на локалната машина генерираното 
заявление подписано и не подписано. За да  верифицира подписа трябва да се изтеглят 
и двата файла да се заредят през p7s. файла  и да прегледа данните от подписа.  
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Въведение

        Въвеждането на електронни административни услуги има за цел да надгради съществуващата инфраструктура от софтуерни системи на БНБ и осигури надеждни процеси по събиране на заявленията за банкноти и монети, както и да подобри обслужването на заявителите.

         Настоящото ръководство представлява указание за употреба на крайните потребители на електронни услуги през интернет страницата на Българска Народна Банка. Целта на документа е да се представи функционалността на портала и начина на работа с него. 

Общо описание на потребителския интерфейс

Електронните услуги са достъпни  през интернет страницата на Българска Народна Банка - http://www.bnb.bg , раздел „Регистри и услуги“ , подраздел „Електронно административни услуги“. Процесът по подаване на заявления се реализира с цел, външни за банката клиенти, да могат да заявяват отдалечено административни услуги. Процесът има за цел да реализира потокa от действия, които са нужни за подаването на заявления, прикачването на съпътстващите ги документи, подписване с квалифициран електронен подпис и изпращането на пакетa от документи към БНБ. Порталът предлага следните електронни услуги:

· Подаване на „Заявление от банки/ доставчици на услуги за тест за въвеждане в експлоатация на машини за сортиране на български банкноти/монети и машини за самообслужване с български банкноти/монети“;

· Подаване на „Заявление от производител/представител на производител за тест за въвеждане в експлоатация на машини за сортиране на български банкноти/монети и машини за самообслужване с български банкноти/монети“

· Подаване на „Заявление-декларация за възпроизвеждане на българска банкнота или монета“.

Конфигурация на квалифициран електронен подпис (КЕП) 

         Електронните услуги през интернет страницата на БНБ са предназначени за физически и юридически лица, които разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги. 

        За да могат да се използват електронните услуги за подаване на „Заявления за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване“ и „Заявление-декларация за възпроизвеждане на български банкноти и монети“ е необходимо:

1. Да бъде инсталиран успешно Квалифицирания електронен подпис (КЕП) , по зададени от избрания доставчик на удостоверителни услуги инструкции ;

2. Да е инсталирана Java  виртуална машина , версия 7 или по –висока. Може да бъде изтеглена и инсталирана от ТУК; (https://www.java.com/en/)

3. За да се запознаете с инструкции за работа с компонента за подписване и изпращане на документи, моля прочетете указанията в точка 4.1.6 ; 4.2.6 или 4.3.5 от настоящия документ, за всяко заявление поотделно.

 Въвеждане на данни през електронни административни услуги

Подаване на „Заявление от банки/доставчици на услуги за тест за въвеждане в експлоатация на машини за сортиране и машини за самообслужване на български банкноти/ монети“

Работният процес  по подаване на „Заявление от банки/доставчици на услуги за тест за въвеждане в експлоатация на машини за сортиране и самообслужване на български банкноти/монети“ включва всички дейности, които се извършват от потребителя по въвеждане или редакция на данни в бланките за попълване. 

От меню „Електронно административни услуги“ се избира линк „Заявление от банки/доставчици на услуги за тест за въвеждане в експлоатация на машини за сортиране и самообслужване на български банкноти/монети“

За вход в Портала е необходим валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги.

След успешно удостоверяване наличие на КЕП, порталът зарежда екран, предоставящ възможност за попълване на данни за избраното заявление.





Попълване на данни в секция „Подател“

В секция „Подател“ се попълват данни на лицето, което подава заявлението през информационния портал за електронни административни услуги.

  

Попълват се следните полета :

· Име и фамилия на подателя на заявление

· ЕГН/ЛНЧ/ЛН

· Длъжност

· Адрес

· Телефон

· Email 

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са задължителни за попълване . 

Попълване на данни в секция „От името на“

В тази секция се попълват данни за лицето , от чието име се подава заявлението , то може да бъде банка или друг вид доставчик на услуги.  



Попълват се следните полета :

· Наименование на банка/доставчик на услуги

· БУЛСТАТ/ЕИК/ПИК

· Град

· Област

· Пощенски код

· Бул./улица/№

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са задължителни за попълване . 

Попълване на данни в секция „Лице за контакт“

          В секция „Лице за контакт“ се попълват данните на лицето, което отговаря за кореспонденцията между представителя и експертите от Българска Народна Банка. 



Данните необходими за попълване на тази секция са следните: 

· Име и фамилия

· Длъжност

· Телефон на лицето за контакт

· Email на лицето за контакт

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са задължителни за попълване . 

Попълване на данни в таблица „Машина/и за сортиране на български банкноти/монети“



В таблицата се попълват данни за машината/машините, които ще бъдат тествани .



За да се добави нов ред към таблицата, се избира бутон „Добавяне“



След избор на бутон „Добавяне“ се зарежда  екран  за попълване на данни за конкретна машина и представител/производител. 



Попълват се следните полета:

· Тип машина

· Марка

· Модел 

· Идентификация

· Фабричен номер 

· Производител

· Представител на производителя 

· Адрес , на който ще се провежда тест на машината

· Адрес на функциониране на машината 

Поле „Тип машина“ е падащо меню за избор на различен тип машини по определена номенклатура по приложение №5 към чл.45, ал.2 от Наредба №18.

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са задължителни за попълване . 



След попълване на данните в екрана се избира бутон „Добави“ , за да се запише информацията към заявлението. В случай на отказ от запис на данните се избира бутон „Отказ“, който връща към екрана за попълване на заявлението. 



Записът на добавената машина се визуализира в таблица „Машина/и за сортиране на български банкноти/монети“ , с възможни опции на управление: 

· Опция „Преглед“ – показва информацията за добавената машина. Потребителят трябва да посочи   .

· Опция „Редакция“ – при установена неточност в данните при избор на опция редакция   , потребителят има възможност да извършва корекция на добавената информация. 

· Опция „Изтриване“  - при избор на тази опция, се изтрива целия ред, съдържащ информация за добавената машина, от таблицата.



Попълване на данни в таблица „Машина/и за самообслужване с български банкноти/монети“

В таблицата се попълват данни за машината/машините, които ще бъдат тествани .



За да се добави нов ред към таблицата, се избира бутон „Добавяне“



След избор на бутон „Добавяне“ се зарежда  екран  за попълване на данни за конкретна машина и представител/производител. 



Попълват се следните полета:

· Тип машина

· Марка

· Модел 

· Идентификация

· Фабричен номер 

· Производител

· Представител на производителя 

· Адрес , на който ще се провежда тест на машината

· Адрес на функциониране на машината 

      Поле „Тип машина“ е падащо меню за избор на различен тип машини по определена номенклатура по приложение №5 към чл.45, ал.2 от Наредба №18.

      Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са задължителни за попълване . 



      След попълване на данните в екрана се избира бутон „Добави“ , за да се запише информацията към заявлението. В случай на отказ от запис на данните се избира бутон „Отказ“, който връща към екрана за попълване на заявлението. 



Записа на добавената машина се визуализира в таблица „Машина/и за сортиране на български банкноти/монети“ , с възможни опции на управление за самия запис 

· Опция „Преглед“ – показва информацията за добавената машина. Потребителят трябва да посочи   .

· Опция „Редакция“ – при установена неточност в данните при избор на опция редакция   , потребителят има възможност да извършва корекция на добавената информация. 

· Опция „Изтриване“  - при избор на тази опция, се изтрива целия ред, съдържащ информация за добавената машина, от таблицата.

Подписване и изпращане на „ Заявление от банка/доставчик на услуги за провеждане на тест  за въвеждане в експлоатация на машини за сортиране на български банкноти/монети и машини за самообслужване с български банкноти/монети“

        След попълване на необходимата информация в заявлението се избира бутон „Преглед и подписване“ . Портала зарежда “pop-up” екран с генериран файл в pdf. формат за преглед. 



· При избор на бутон „Изтегляне на PDF“  , приложението дава възможност за сваляне на генерираното заявление , да бъде свалено на локалната машина на подателя.

· При установяване  на допусната грешка след преглед на файла, се избира бутон „Затвори“ , който връща към екрана за попълване на  заявлението.

· При успешен преглед и удостоверяване на информацията в заявлението се избира бутон „Подпиши и изпрати“ 

         При натискане на бутон „Подпиши и изпрати“ системата автоматично сваля инсталационен файл за електронно подписване “stampitls.jnlp”, който в зависимост от използвания WEB браузер подканва за стартиране или за запис на компютъра.  



         При избор на бутон “Open”, файлът се изтегля и стартира автоматично. Ако бъде избран бутон „Safe“ за запазване на файла на локалната машина , е необходимо компонентът за подписване да бъде стартиран с двоен клик от потребителя, върху запазения файл.

        След успешна инсталация се зарежда прозорец с наличен/ни  сертификат/и, свързан/и с компютъра .Прави се избор на сертификат и се избира бутон „ОК“, след което системата валидира данните от сертификата с данните на подателя в заявлението. При успешна проверка , документа се подписва автоматично и се изпраща към деловодната система на БНБ.

           

            При успешна регистрация на заявлението в деловодната система на БНБ, заявителя получава отговор на екран с входящ номер, дата и час на  постъпване .



         Подателят има възможност да изтегли на локалната машина генерираното заявление подписано и не подписано. За да  верифицира подписа трябва да се изтеглят и двата файла да се заредят през p7s. файла  и да прегледа данните от подписа. 





Подаване на „Заявление от производител/представител на  производител за тест на машини за сортиране на български банкноти/монети и машини за самообслужване с български банкноти/монети“

Работният процес  по подаване на „Заявление от производител/представител на  производител за тест на машини за сортиране на български банкноти/монети и машини за самообслужване с български банкноти/монети“ включва всички дейности, които се извършват от потребителя по въвеждане или редакция на данни в бланките за попълване. 

          От меню „Електронно административни услуги“ се избира линк на „Заявление от производител/представител на  производител за тест на машини за сортиране на български банкноти/монети и машини за самообслужване с български банкноти/ монети“.

За вход в Портала е необходим валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги.

След успешно удостоверяване наличие на КЕП портала  зарежда екран, предоставящ възможност за попълване на данни за избраното заявление.



Попълване на данни в секция „Подател“

В секция „Подател“ се попълват данни на лицето, което подава заявлението през информационния портал за електронни административни услуги.

  

Попълват се следните полета :

· Име и фамилия на подателя на заявление

· ЕГН/ЛНЧ/ЛН

· Длъжност

· Адрес

· Телефон

· Email

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са задължителни за попълване . 

Попълване на данни в секция „Част първа: Информация за машината“

В зависимост от вида машина , която ще бъде тествана, системата предлага възможност за избор от два вида:

· Машина за сортиране на български банкноти или машина за самообслужване с български банкноти;

· Машина за сортиране на български монети или машина за самообслужване с български монети . 

      Машина за сортиране на български банкноти или машина за самообслужване с български банкноти.

       В случай , че е избрана от падащото меню, в полето „Вид машина за тест“ - Машина за сортиране на български банкноти или машина за самообслужване с български банкноти, се попълват следните полета в Част първа : Информация за машината.



· Производител на машина

· Адрес на производител

· Тип машина  - Поле „Тип машина“ е дроп даун за избор на различен тип машини по определена номенклатура по приложение №5 към чл.45, ал.2 от Наредба №18.

· Марка машина

· Модел машина

· Идентификация (хардуер/софтуер версия)

· Информация кои от характеристиките и защитни елементи на банкнотите се проверяват от машината за сортиране / машината за самообслужване

· Чек бокс за избор – Машината за сортиране/самообслужване дава ли недвусмислена индикация дали банкнотата е истинска или поражда съмнение, че е неистинска или преправена ( т.е. посредством визуална индикация или звуков сигнал)? 

· Чек бокс за избор – Машината за сортиране/самообслужване може ли да бъде обновявана с нова версия за откриване на нови типове неистински банкноти?

Забележка: При избор на чек бокс при генериране на заявлението ще бъде попълнен отговор „Да“ , ако не бъде избран автоматично ще е попълнен отговор „Не“. 

      Машина за сортиране на български монети или машина за самообслужване с български монети.

       В случай , че е избрана в дроп даун полето „Вид машина за тест“ - Машина за сортиране на български монети или машина за самообслужване с български монети, се попълват следните полета в Част първа : Информация за машината.



· Производител на машина

· Адрес на производител

· Тип машина  - Поле „Тип машина“ е дроп даун за избор на различен тип машини по определена номенклатура по приложение №5 към чл.45, ал.2 от Наредба №18.

· Марка машина

· Модел машина

· Идентификация (хардуер/софтуер версия)

· Информация кои от характеристиките на монетите се проверяват от машината за сортиране / машината за самообслужване

· Чек бокс за избор – Машината за сортиране/самообслужване дава ли недвусмислена индикация дали монетата е истинска или поражда съмнение, че е неистинска или преправена ( т.е. посредством визуална индикация или звуков сигнал)? 

· Чек бокс за избор – Машината за сортиране/самообслужване може ли да бъде обновявана с нова версия за откриване на нови типове неистински банкноти?

Забележка: При избор на чек бокс при генериране на заявлението ще бъде попълнен отговор „Да“ , ако не бъде избран автоматично ще е попълнен отговор „Не“. 

 

Попълване на данни в секция „Част втора: Информация за представителя на производителя  на машината“

В секция „Част втора“ се попълват данни на фирма представител на производителя на машина



Попълва се следната информация:

· Наименование за търговец/дружество представител на производител на машината

· ЕГН/ЛНЧ/ЕТ/ЕИК/БУЛСТАТ/ПИК

· Адрес на представител

· Адрес, на който ще се провежда тест на машината

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са задължителни за попълване . 

Попълване на данни в секция „Лице за контакт“

          В секция „Лице за контакт“ се попълват данните на лицето, което отговаря за кореспонденцията между представителя и експертите от Българска Народна Банка. 



Данните необходими за попълване на тази секция са следните: 

· Име и фамилия

· Длъжност

· Телефон на лицето за контакт

· Email на лицето за контакт

Обозначителната звездичка “ “ означава, че всички полета в тази секция са задължителни за попълване . 

Попълване на данни в секция „Част трета : Приложения към заявлението“

В последната секция от заявлението за производител се обозначават допълнителните документи необходими при подаването му в БНБ . Допълнителните документи се обозначават с клик върху чек бокс към описание за всеки един от тях, с възможност за прикачване на съответния файл . 



От таблицата за прикачени документи се избира бутон „Добавяне“. Приложението зарежда екран за прикачване на документ с допълнително описание .



Записа на прикачения файл се визуализира в таблица „Прикачени документи“ , с възможна опция за изтриване. 

· Опция „Изтриване“  - при избор на тази опция, се изтрива целия ред от таблицата.



Подписване и изпращане на „ Заявление от производител/представител на производител за тест на машини за сортиране на български банкноти/монети и машини за самообслужване с български банкноти/монети“

        След попълване на необходимата информация в заявлението се избира бутон „Преглед и подписване“ . Портала зарежда “pop-up” екран с генериран файл в pdf. формат за преглед. 



· При избор на бутон „Изтегляне на PDF“  , приложението дава възможност за сваляне на генерираното заявление , да бъде свалено на локалната машина на подателя.

· При установяване  на допусната грешка след преглед на файла, се избира бутон „Затвори“ , който връща към екрана за попълване на  заявлението.

· При успешен преглед на заявлението се избира бутон „Подпиши и изпрати“ 



          При натискане на бутон „Подпиши и изпрати“ системата автоматично сваля инсталационен файл за електронно подписване “stampitls.jnlp”, който в зависимост от използвания WEB браузер подканва за стартиране или за запис на компютъра.  



        При избор на бутон “Open”, файлът се изтегля и стартира автоматично. Ако бъде избран бутон „Safe“ за запазване на файла на локалната машина , е необходимо компонентът за подписване да бъде стартиран с двоен клик от потребителя, върху запазения файл.

        След успешна инсталация се зарежда прозорец с наличен/ни  сертификат/и, свързан/и с компютъра .Прави  се избор на сертификат и се избира бутон „ОК“, след което системата валидира данните от сертификата с данните на подателя в заявлението. При успешна проверка , документа се подписва автоматично и се изпраща към деловодната система на БНБ.



            При успешна регистрация на заявлението в деловодната система на БНБ, заявителя получава отговор на екран с входящ номер, дата и час на  постъпване .



         Подателят има възможност да изтегли на локалната машина генерираното заявление подписано и не подписано. За да  верифицира подписа трябва да се изтеглят и двата файла да се заредят през p7s. файла  и да прегледа данните от подписа. 







Подаване на „Заявление – декларация за възпроизвеждане на българска банкнота или монета“

Работният процес  по подаване на „Заявление –декларация за възпроизвеждане на българска банкнота или монета“ включва всички дейности, които се извършват от потребителя по въвеждане или редакция на данни в бланките за попълване. 

          От меню „Електронно административни услуги“ се избира линк на „Заявление –декларация за възпроизвеждане на българска банкнота или монета“.

За вход в Портала е необходим валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги.

След успешно удостоверяване наличие на КЕП портала  зарежда екран, предоставящ възможност за попълване на данни за избраното заявление. 



Попълване на данни в секция „Подател“

В секция „Подател“ се попълват данни на лицето, което подава заявлението през информационния портал за електронни административни услуги.



Попълват се следните полета :

· Име (трите имена)

· ЕГН/ЛНЧ/ЛН

· Лична карта №

· Дата на издаване 

· Държава

· Град

· Област

· Пощенски код

· Улица

· Блок

· Вход

· Етаж

· Апартамент

· Телефон

· Email 

Обозначителната звездичка “ “ означава, че полетата , които са обозначени със звезда  в тази секция са задължителни за попълване . 

Попълване на данни в секция „Начин на подаване“

В дроп даун поле  „Начин на подаване „ може да се избира кой или от кое име се подава заявлението.

· Ако е избрано „Лично“  , атрибутите на екрана не се променят

· Ако е избрано „От името на“ , заявителя трябва да посочи вида на лицето , от чието име подава заявлението. 

Ако в падащото меню за избор е посочено Физическо лице , се попълват следните полета:



· Име (трите имена)

· ЕГН/ЛНЧ/ЛН

· Лична карта №

· Дата на издаване 

· Държава

· Град

· Област

· Пощенски код

· Улица

· Блок

· Вход

· Етаж

· Апартамент

· Телефон

· Email 



Ако в падащото меню за избор е посочено Юридическо лице, се попълват следните полета:



· Наименование 

· ЕИК/БУЛСТАТ/ПИК

· Държава

· Град

· Област

· Пощенски код

· Улица

· Блок

· Вход

· Етаж

· Апартамент

· Телефон

· Email 

В зависимост от езика на попълване на заявлението , подателя има право да избира езика на генерирания файл между Български и Английски език . 

Попълване на данни за възпроизвеждането на банкнота/монета

· Език за преглед и подписване



· Обект на възпроизвеждане

Чек бокс за избор между банкнота или монета, или и двете . Задължително да бъде попълнен поне един от двата чек бокса и описание към тях. 



· Вид на възпроизвеждане

Чек бокс за избор между материален носител и електронен вид , или и двете. Задължително да бъде попълнен един от двата чек бокса . 

Попълват се следните полета:

· Тип копие

· Материал

· Електронно копие 



· Обем на възпроизвеждане 

Чек бокс за избор между :

· Цяла банкнота или монета 

· Част от банкнота или монета

· Едностранно копие

· Двустранно копие Копия на елементи от оригинални изображения

· Едностранно копие, изобразяващо част от лицевата или обратната страна



Може да бъде избрана повече от една характеристики, но задължително поне една.

· Цел на възпроизвеждане 

Чек бокс за избор :

· Реклама

· Изложба

· Бижутерия

· Образование

· Празник

· Информация

· Други – текстово поле за попълване на допълнителна информация



Може да бъде избрана повече от една характеристики, но задължително поне една.

· Средство за възпроизвеждане: 

Избор от представена номенклатура на средства за възпроизвеждане:

· Листовка/брошура/диплянка

· Картичка

· Пощенска марка

· Каталог

· Вестник/списание/книга

· Телевизия

· Видео/филм

· Интернет

· Медал/значка

· Плакат

· Илюстрация

· Доклад/отчет

· Други - текстово поле за попълване на допълнителна информация



Може да бъде избрана повече от една характеристики, но задължително поне една.

Прикачване на документи и линкове

             С подаване на заявление за „Възпроизвеждане на банкнота или монета“ , заявителя има възможност да подаде целия набор от документи необходими при подаване на бланката. Има възможност за прикачване на файл и линк към заявлението.

· От таблицата за прикачени документи се избира бутон „Добавяне“. Приложението зарежда екран за прикачване на документ с допълнително описание .



           Записа на прикачения файл се визуализира в таблица „Прикачени документи“ , с възможна опция за изтриване.



· Опция „Изтриване“  - при избор на тази опция, се изтрива целия ред от таблицата.



· От таблицата за прикачени линкове се избира бутон „Добавяне“. Приложението зарежда екран за добавяне на линк с допълнително описание .



           Записа на добавения линк се визуализира в таблица „Прикачени линкове“ , с възможна опция за изтриване.



· Опция „Изтриване“  - при избор на тази опция, се изтрива целия ред от таблицата.



Подписване и изпращане на „Заявление-Декларация за възпроизвеждане на българска банкнота/монета“











        След попълване на необходимата информация в заявлението се избира бутон „Преглед и подписване“ . Портала зарежда pop-up екран с генериран файл в pdf. формат за преглед. 



· При избор на бутон „Изтегляне на PDF“  , приложението дава възможност за сваляне на генерираното заявление , да бъде свалено на локалната машина на подателя.

· При установяване  на допусната грешка след преглед на файла, се избира бутон „Затвори“ , който връща към екрана за попълване на  заявлението.

· При успешен преглед на заявлението се избира бутон „Подпиши и изпрати“ .



          При натискане на бутон „Подпиши и изпрати“ системата автоматично сваля инсталационен файл за електронно подписване “stampitls.jnlp”, който в зависимост от използвания WEB браузер подканва за стартиране или за запис на компютъра.  



       При избор на бутон “Open”, файлът се изтегля и стартира автоматично. Ако бъде избран бутон „Safe“ за запазване на файла на локалната машина , е необходимо компонентът за подписване да бъде стартиран с двоен клик от потребителя, върху запазения файл.

  След успешна инсталация се зарежда прозорец с наличен/ни  сертификат/и, свързан/и с компютъра .Прави  се избор на сертификат и се избира бутон „ОК“, след което системата валидира данните от сертификата с данните на подателя в заявлението. При успешна проверка , документа се подписва автоматично и се изпраща към деловодната система на БНБ.



     При успешна регистрация на заявлението в деловодната система на БНБ, заявителя получава отговор на екран с входящ номер, дата и час на  постъпване .

   

         Подателят има възможност да изтегли на локалната машина генерираното заявление подписано и не подписано. За да  верифицира подписа трябва да се изтеглят и двата файла да се заредят през p7s. файла  и да прегледа данните от подписа. 
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