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1. Въведение 

В този документ под понятието Система се разбира e-портала на Агенция 

„Митници“. 

1.1. Цел 

Целта на документа е да се опишат функционалностите на Системата и начина на 

работа с тях.  

 

1.2. Обхват 

Документът представлява упътване на потребителя за работа с e-Портала на 

Агенция „Митници“. 

Ръководството на потребителя описва в детайли начина на изпълнение на 

функциите на e-портала на Агенция „Митници“. 

Представени са основните менюта и екрани на e-Портала, описание на начина за 

достъп до съответните функции на системата. 

 

1.3. Приложение  

Този документ е предназначен за следната аудитория: 

- Икономически оператори 

 

1.4. Акроними 

 

Акроними Описание 

АМ Агенция „Митници“ 

ЕС Европейски съюз 

ЕСФ Европейски социален фонд 

КЕП Квалифициран електронен подпис 

ОПАК Оперативна програма Административен капацитет 

RSS Really Simple Syndication 

 

 

2. Общи принципи 

Този раздел представлява общ поглед върху е-Портала на Агенция „Митници“, 

потребители, раздели, секции, основни менюта, прозорци и контроли на Системата. 
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2.1. Потребители 

Системата поддържа 2 основни типа потребители: вътрешни и външни. 

 Вътрешните потребители са служители на Агенция „Митници”, които се разделят 

на две основни групи: оператори и администратори. Всяка една от тези групи има 

различни нива на достъп.  

Външните потребители, които са икономическите оператори се разделят на 

нерегистрирани и регистрирани потребители.  

Външен потребителВъншен потребител
Вътрешен потребителВътрешен потребител

Нерегистран потребителНерегистран потребител Регистриран потребителРегистриран потребител
Администратор Администратор ОператорОператор

н 

Потребител е-ПорталПотребител е-Портал

 

Фиг. 1 Видове потребители 

 

2.2. Общ изглед на е-Портала 

2.2.1. Раздели 

Е-порталът на Агенция „Митници“ се състои от два основни раздела: 

- за нерегистрирани потребители 

Разделът за нерегистрирани потребители се достъпва свободно от всички лица, 

независимо дали са вътрешни или външни потребители е-Портала.  

Разделът за нерегистрирани потребители съдържа набор от свободни, публични 

електронни услуги. 

- за регистрирани потребители 

Този раздел е достъпен само за икономически оператори, които имат регистрация 

за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път (регистрирани 

потребители).  
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Посредством раздела за регистрирани потребители, икономическите оператори 

достъпват информационните системи на Агенция „Митници“.  

 

2.2.2. Секции 

Разделите съдържат секции и менюта с функции на Системата. Секциите са 

разположени вертикално, в лявата част на е-Портала. 

 

 

Фиг. 2 Секция на е-Портал 

 

1 – Наименование на секцията 

2 – Меню 

 

Изборът на меню от секция се осъществява като се позиционира стрелката с 

помощта на мишката върху желаното меню и се натисне левия клавиш на мишката. 

 

2.2.3. Работни пространства 

Всяка от информационните системи на Агенция „Митници“ (Българска система за 

управление на транзита (БСУТ), Българска акцизна централизирана информационна 

система (БАЦИС), Система за контрол на износа (СКИ) и т.н.) има свое собствено работно 

пространство.  

Работните пространства на системите събират на едно място цялата налична 

информация за дадена митническа или акцизна система (актуални и проектни документи 

за системата, работоспособност на системата, всяка друга полезна информация, както и 

директен вход в самата система). 

 Работните пространства се делят на два основни типа – работни пространства, 

които са достъпни за всички потребители (регистрирани и нерегистрирани) и такива, 

които са достъпни само за регистрирани потребители. 

Работни пространства, които са публични, свободни за достъпване са 

1 

2 
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1 – Работно пространство на системата за регистрация и идентификация ЕОРИ 

регистър; 

2 – ТАРИК България 

3 – ТАРИК ЕК 

 

2.2.4. Контроли и навигация 

2.2.4.1. Полета за въвеждане 

В полетата за попълване могат да бъдат въвеждани символи, само ако при 

натискане с курсора върху него се появи мигаща чертичка. Между отделните полета може 

да се предвижва по два начина: 

- чрез движение на курсора с помощта на мишката; 

- чрез използването на бутон <TAB> за придвижване напред по полетата; 

- чрез използването на бутон <SHIFT> и <TAB за придвижване назад.    

 

 

 

Задължителните за въвеждане полета се отбелязват с *. 

 

2.2.4.2. Бутони 

Предназначението на бутоните е указано със съответните им етикети. Бутоните се 

ползват като се позиционира стрелката с помощта на мишката върху желания бутон и се 

натисне левия клавиш на мишката за да се активира бутона. 

 

2.2.4.3. Диалогови прозорци 

 

Фиг. 3 Диалогов прозорец 

 

1 – бутон за затваряне на диалогов прозорец  

2 – съдържание на диалогов прозорец 

 

2 

1 
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3. Раздел за нерегистрирани потребители 

3.1. Основен екран 

Основният екран на раздела за нерегистрирани потребители съдържа всички 

секции, менюта и функции на е-Портала, които са свободни за достъпване. 

 

 

 

Фиг. 4 Раздел за нерегистрирани потребители 

 

1 – Лого (линк към начална страница на е-Портал) 

2 – Вход 

 3 – Регистрация 

4 – Смяна на език 

 5 – Лента за търсене 

 6 – Бутон за начало на търсене 

 7 – Навигационна лента 

 8 – Съдържание на страница 

9 – Лого (линк към официалните страници на ЕС, ОПАК, ЕСФ) 

1 

16 

7 

5 

2 
3 

4 

6 

8 

9 

11 

12 

13 

10 

14 

15 
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10 – Връзки към други страници 

11 – Линк към интернет страницата на Агенция „Митници“ 

12 – Последна актуализация на страницата 

13 – Карта на сайта 

14 – RSS 

15 – Контакти 

16 – Секции 

 

 

3.1.1. Лого (линк към начална страница на е-Портал) 

След избор на логото на Агенция „Митници“, намиращо се в горния ляв ъгъл на 

страницата, Системата прехвърля потребителя към начална страница на е-Портал. 

 

 

Фиг. 5 Лого Агенция „Митници“ 

 

3.1.2. Вход 

Входът до е-Портала за нерегистрирани потребители се осъществява свободно 

посредством линк от Интернет страницата (www.customs.bg) на Агенция „Митници“. След 

достъпване на линка, е-Порталът зарежда Разделът за нерегистрирани потребители, 

основни секции, менюта и контроли. 

 Входът до е-Портала за регистрирани потребители се осъществява посредством 

удостоверения за квалифициран електронен подпис. От раздела за нерегистрирани 

потребители се избира бутон „Вход“, разположен в горния десен ъгъл на страницата. 

Системата разпознава и приема удостоверения за квалифициран електронен 

подпис, издавани от фигуриращите в следния trusted list (TSL) на ЕС доставчици на 

удостоверителни услуги: https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-

list/tl-hr.pdf.  

При достъпване на е-Портала от потребител се прави проверка за валидност на 

сертификата. Проверката за прекратен или временно спрян сертификат за електронен 

подпис се осъществява чрез CRL (Certificate Revocation List) или OCSP (Online Certificate 

Status Protocol), протокол за онлайн проверка на статуса на сертификати.  

 

http://www.customs.bg/
https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr.pdf
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След натискане на бутон „Вход“, Системата изисква избор на сертификат от 

потребителя (ако има повече от един импортирани в използвания браузер). 

 

 

Фиг. 6 Бутон „Вход“ 

 

 

Фиг. 7 Избор на сертификат 

 

След избор на сертификат, Системата изисква въвеждане на ПИН код. 

 

 

Фиг. 8 Въвеждане на ПИН код 

 

При успешен вход, Системата зарежда Раздел за регистрирани потребители. 

При неуспешен вход, системата извежда съобщение за грешка. 
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Фиг. 9 Съобщение за грешка 

 

3.1.3. Регистрация 

Всички икономически оператори, които имат ЕОРИ и/или акцизен 

идентификационен номер и искат да използват информационните системи на Агенция 

„Митници“ трябва да имат регистрация.  

Регистрацията е необходимо условие за всички лица, които искат да използват 

електронните услуги на е-Портала на Агенция „Митници“ за подаване на митнически 

и/или документи по електронен път.  

След избор на Регистрация, е-Порталът на Агенция „Митници“ извежда 

регистрационна форма. Задължителните за попълване полета са маркирани с червен цвят.  

 

3.1.4. Смяна на език 

Е-Порталът на Агенция „Митници“, поддържа многоезичност. Потребители могат 

да избират два езика (български и английски). 

Бутонът, изобразява съответния език, към който ще се премине ако той бъде 

избран. 

 

 

Фиг. 10 Смяна на език 

 

3.1.5. Лента за търсене 

Лентата за търсене е активна за използване и в двете версии (българска и 

английска) на е-Портала. 

Търсенето се извършва по дума или текст и няма ограничения на използваните 

символи. 

След въвеждане на ключовата дума се избира бутон  , след което е-Порталът 

извежда резултатите под формата на списък. 

Ако няма открити съвпадения по въведената ключова дума, Системата извежда 

съобщение, че няма намерени резултати. 
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3.1.6. Бутон за начало на търсене 

Виж Лента за търсене. 

 

3.1.7. Навигационна лента 

Навигационна лента обозначава пътя, страниците, през които е преминал 

потребителя. 

Потребителят може да се върне до посетена от него страница чрез позициониране 

на стрелката с помощта на мишката върху активните за натискане стъпки.   

 

 

Фиг. 11 Навигационна лента 

 

3.1.8. Съдържание на страница 

Съдържа информация, въведена за избрания раздел, секция, меню. 

 

3.1.9. Лого (линк към официалните страници на ЕС, ОПАК, ЕСФ) 

 След избор на лого, Системата прехвърля потребителя към съответния линк на 

избраната страница. 

 

3.1.10. Връзки към други страници 

 След избор на линк, Системата прехвърля потребителя към съответната избрана 

страница. 

  

3.1.11. Линк към интернет страницата на Агенция „Митници“ 

След избор на линка, Системата прехвърля потребителя към интернет страницата 

на Агенция „Митници“. 

 

3.1.12. Последна актуализация на страницата 

 Последната актуализация, обозначава кога за последен път са направени промени 

по страницата, която е избрана в момента. 

 

3.1.13. Карта на сайта 

След избор на бутон  карта на сайта, Системата извежда информацията и 

страниците на е-Портала под формата на списък с линкове.  
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3.1.14. RSS 

RSS (Really Simple Syndication) е XML базиран софтуерен механизъм за 

разпространение и обмен на новини и информация от световната интернет мрежа. 

Технологията позволява абониране и получаване едновременно на информация от стотици 

сайтове, без те да бъдат директно посещавани.  

 След избор на бутон  системата, прехвърля потребителя към страницата за 

избор на информационен RSS канал. 

 Използването на RSS изисква инсталиране на RSS четец. 

 

3.1.15. Контакти 

 При избор на бутон  контакти, е-Порталът извежда страница с всички контакти 

(телефони и e-mail адреси) за връзка с Агенция „Митници“ относно митническите и 

акцизни информационни системи. 

 

3.1.16. Секции 

- Секция „Запознаване с е-Портал“ 

Секцията „Запознаване с е-Портал“ съдържа четири менюта за избор от 

потребителите („Въведение“, „Какво е“, „Как да“ и „Проверка на статус“). 

 

Фиг. 12 Секция „Запознаване с е-Портал“ 

Въведението, представлява последователност от действия, които имат за цел да 

запознаят потребителя с е-Портала на Агенция „Митници“, неговите услуги и функции.  
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Фиг. 13 Въведение  

 

Меню Какво е, извежда речник, описание на използвани термини и 

функционалности на е-Портала. 

Навигацията се осъществява посредством лента с българска и английска азбука. 

Всички букви, към които има въведен термин са оцветени в син цвят и могат да бъдат 

избирани. Системата визуализира всички записи за посочената буква.  

 

Фиг. 14 Меню Какво е 
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Меню Как да описва стъпка по стъпка основни функции и услуги на Системата. 

Възможните опции за избор са изброени под формата на списък с въпроси. 

 

Фиг. 15 Меню Как да 

Меню Проверка на статус е основна функционалност на е-Портала, която дава 

информация за статуса на потребителя. 

След избор на менюто, е-Порталът изисква въвеждане на ПИН код. Е-Порталът 

валидира данните от електронния подпис на потребителя. 

При успешна валидация, Системата извежда информация за митнически и/или 

акцизни идентификационни номера, за които потребителят е оторизиран да оперира, както 

и абонаменти за услугата „Обратна връзка с ИО“. 
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Фиг. 16 Меню Проверка на статус 

- Секция „Публични онлайн услуги“ 

Секция „Публични онлайн услуги“ съдържа три менюта за избор (ТАРИК 

България, ТАРИК ЕК, База данни TAXUD) 

 

Фиг. 17 Секция „Публични онлайн услуги“ 

 

При избор на ТАРИК България и ТАРИК ЕК, е-Порталът прехвърля 

управлението към работните пространства на двете системи. Детайлно описание – виж т. 

4.1.1 Работни пространства. 
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Меню База данни TAXUD събира на едно място всички линкове от електронната 

база данни на Генерална Дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“. След избор на 

линк, е-Порталът прехвърля потребителя към съответната страница. 

 

 

Фиг. 18 База данни TAXUD 

 

- Секция „Информационни системи“ 

Секция „Информационни системи“ съдържа четири менюта за избор от 

потребителите (Работоспособност, Актуални документи, Проекти на документи и 

Изтегляне на номенклатури). 

 

Фиг. 19 Секция „Информационни системи“ 

 

При избор на меню Работоспособност, е-Порталът извежда страница с визуална 

карта на Република България с митнически учреждения и филтри за търсене на 

работоспособност. 

 Работа с карта на работоспособността  

Картата, представлява активен прозорец визуализиращ всички митнически 

учреждения в Република България, които могат да бъдат избирани от потребителя. 



РЪКОВОДСТВО ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ   Версия: 1.60 

Дейност 2: „Усъвършенстване, интегриране и разширяване на услугите, 

предлагани от е-портала на Агенция „Митници““ 

  Дата:  02/01/2014 

 

02/01/2014 Обединение „е-БМА“ стр. 20/30 

 

 

Фиг. 20 Карта на работоспособността 

 

Избор на митническо учреждение се извършва като се позиционира стрелката с 

помощта на мишката върху желания бутон и се натисне левия клавиш на мишката. 

След избор на митническо учреждение се отваря диалогов прозорец, съдържащ 

всички записи за обявена неработоспособност под формата на списък. 

Записът за обявена неработоспособност съдържа следните данни: 

 

 Дата от; 

 Дата до; 

 Вид на неработоспособност (планирана или непланирана); 

 Причина за неработоспособност; 

 Засегнати системи; 

 Засегнати митнически учреждения. 
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Фиг. 21 Запис за неработоспособност 

 

Зеленият цвят обозначава митническо учреждение, за което няма обявена 

неработоспособност. 

Червеният цвят обозначава митнически учреждение, за които има обявена 

неработоспособност.      

 

 Работа с филтри за търсене на работоспособност 

Търсене на работоспособност се извършва за период от време и/или по система. 

Потребителят избира с помощта на мишката активните полета за въвеждане на данни. 

  

 

 

Фиг. 22 Филтри за търсене на неработоспособност 

 

1 – избор на начална дата на периода 

2 – избор на крайна дата на периода 

3 

2 1 
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3 – избор на система 

 

Меню Актуални документи и меню Проекти на документи съдържат всички 

актуални и проектни документи за митническите и акцизни информационни системи на 

Агенция „Митници“. 

След избор на меню, е-Порталът извежда списък с всички информационни системи 

на Агенция „Митници“, за които има въведени документи. 

След избор на система, е-Порталът визуализира падащ списък с документите, 

отнасящи се към избраната информационна система. 

Избраният документ може да бъде изтеглен и отворен за преглед. 

 

Меню Изтегляне на номенклатури, позволява на икономическите оператори да 

преглеждат или изтеглят референтни данни за митническите и акцизни системи. 

Менюто съдържа всички централни референтни данни (митнически и акцизни). 

След избор на номенклатура, тя може да бъде изтеглена под формата на .xml файл. 

 

 

Фиг. 23 Изтегляне на номенклатури 

 

- Секция „Помощ“ 

Секция „Помощ“ съдържа четири менюта – Мултимедийни презентации, 

Ръководство на потребителя, Контакти и Helpdesk. 
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Фиг. 24 Секция „Помощ“ 

 

След избор на меню Мултимедийни презентации, е-Порталът извежда страница 

съдържаща мултимедийни презентации под формата на записан клип за представяне на 

Системата и нейните електронни услуги. 

Изборът на клип се осъществява като се позиционира стрелката с помощта на 

мишката върху бутон „Play“ и се натисне левия клавиш на мишката. 

 

 

Меню Ръководство за потребителя съдържа ръководство на потребителя под 

формата на файл в PDF формат, който може да бъде изтеглен или отворен за преглед от 

потребителя. 

Меню Контакти извежда страница с всички контакти (телефони и e-mail адреси) за 

връзка с Агенция „Митници“, относно митническите и акцизни информационни системи. 

След избор на меню Helpdesk, е-Порталът извежда страница с всички хелпдеск 

пощенски кутии за връзка с Агенция „Митници“, относно митническите и акцизни 

информационни системи. 

 

4. Раздел за регистрирани потребители 

Разделът за регистрирани потребители съдържа всички секции, менюта и опции на 

раздела за нерегистрирани потребители и други достъпни само за регистриран потребител. 

 

4.1. Основен екран 

Описанието на секции, менюта и опции на фигурата по-долу продължава от Фиг. 4 

Раздел за нерегистрирани потребители. На фигурата са обозначени и описани само новите 

функции, достъпни за регистрираните потребители.   
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Фиг. 25 Раздел за регистрирани потребители 

 

17 – Работни пространства 

18 – Обратна връзка с ИО 

19 – Секция „Бързи връзки“ 

20 – Потребител 

21 – Изход 

 

 

4.1.1. Работни пространства 

4.1.1.1. Описание  

Чрез меню „Работни пространства“ икономическите оператори достъпват 

работните пространства на информационните системи на Агенция „Митници“, 

както и самите системи. 

Работните пространства съдържат секции и менюта с информация за системата, за 

която се отнасят. 

4.1.1.2. Избор на работно пространство  

 След избор на меню „Работни пространства“, е-Порталът извършва валидация на 

данните от електронния подпис на потребителя и извежда на екран лента със стъпките за 

20 21 

17 
18 

19 

17 

18 
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достъпване на работните пространства и информационните системи на Агенция 

„Митници“. 

С оранжев цвят се обозначава стъпката, на която е в момента потребителя.  

 

Фиг. 26 Лента за достъп до системи 

 

Е-Порталът подава също информация за всички митнически и/или акцизни 

идентификационни номера, с които потребителят може да оперира. 

 

Фиг. 27 Идентификационни номера  

 

След избор на идентификационен номер, се преминава към стъпка 2, е-Порталът 

извежда всички работни пространства, отговарящи на избрания в стъпка 1 

идентификационен номер. 

 

Фиг. 28 Избор на работно пространство 

 

След избор на работно пространство, е-Порталът зарежда работното пространство 

на избраната система. 
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Фиг. 29 Работно пространство на система 

 

Третата и последна стъпка е вход в самата система. След избор на „3 Вход - 

БСУТ“, е-Порталът ще прехвърли управлението към избраната система, в дадения по-горе 

пример „Българска система за управление на транзита“. 

 

4.1.2. Обратна връзка с ИО 

4.1.2.1. Описание  

Обратна връзка с икономическите оператори (ИО) е услуга на е-Портала на 

Агенция „Митници“, която позволява на регистрираните потребители да се абонират за 

получаването на информация за настъпили събития.  

Събитията, за които икономическите оператори могат да се абонират са промени 

по документи и номенклатурни данни, отнасящи се за митническите и акцизни 

информационни системи на Агенция „Митници“, както и за събития свързани с 

работоспособността на дадена митническа и/или акцизна информационна система. 

При настъпване на дадено събитие, свързано със информационните системи на 

Агенция „Митници“, се изпраща съобщение към регистрираното за ползване на услугата 

Обратна връзка с ИО лице.  

Необходимо условие е извършване на регистрация за ползване на услугата чрез 

попълване на кратка абонаментна форма, съдържаща определени атрибути. 

Услугата позволява на абонираните потребители в последствие да актуализират за 

кои системи и събития да бъдат уведомявани.  

 

Вход в системата 
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4.1.2.2. Абониране за „Обратна връзка с ИО“ 

След избор на бутон „Обратна връзка с ИО“, системата извежда форма за 

регистрация. 

 

Фиг. 30 Обратна връзка с ИО 

  

Формата съдържа определени атрибути, които трябва да бъдат попълнени: 

 

1 – Език 

От падащо меню се избира език за получаване на известията.  

 

2 – Обръщение 

2 

4 
1 

3 
5 
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От падащото меню се избира обръщението, което да бъде използвано при 

получаване на известията.  

 

3 – Име 

Попълва се името на лицето, което ще получава известията.  

 

4 – Фамилия  

Попълва се фамилията на лицето, което ще получава известията. 

 

5 – e-mail  

Попълва се e-mail на лицето, което ще получава известията. Полето с e-mail адрес е 

автоматично попълнено по подразбиране с e-mail адреса, записан в електронния подпис, с 

който сте влезли в е-Портала. 

Полето позволява да бъде редактирано, като по този начин може да замени e-mail 

адреса поставен по подразбиране с друг. 

Стойностите, които са заредени по подразбиране се извличат от електронния 

подпис на потребителя.  

Следваща стъпка след попълване на персоналните данни е избор на митническа 

и/или акцизна система, за която потребителя да бъде уведомяван при настъпване на 

дадено събитие. 

Е-Порталът автоматично разпознава системите, до които логнатия потребител има 

достъп чрез електронния подпис и ги извежда на екран под формата на списък. 

 Навигацията се извършва чрез бутони: 

 

  - за увеличаване на списъка 

 - за намаляване на списъка 

 - чекбокс за избор   

  

След като бъде посочена системата, за която ще бъде получавана информацията 

(например БСУТ), е-Порталът извежда всички събития, за които може да се абонира 

потребителя: 

„Актуализация на документи“ – При публикуване на нов или актуализация на 

документ, отнасящ се до информационните системи на Агенция „Митници“,  

функционалността за обратна връзка с ИО уведомява абонираните потребители. 

„Работоспособност“ – При обявяване на планирана или непланирана 

неработоспособност, промяна или отмяна на такава, функционалността за обратна връзка 

с ИО уведомява абонираните потребители.  
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„Актуализация на номенклатури“ -  При публикуване на нови или актуализация на 

номенклатурни данни, отнасящи се до информационните системи на Агенция „Митници“, 

функционалността за обратна връзка с ИО уведомява абонираните потребители. 

Следваща стъпка е избор на начин за уведомяване и получаване на информацията 

за настъпилите събития. 

Икономическите оператори могат да избират да бъдат уведомявани чрез: 

„e-mail“ 

„e-mail с прикачен файл“ 

 

При уведомяване за събития, свързани с работоспособността на системите, 

Икономическите оператори не могат да избират опцията за получаване на e-mail с 

прикачен документ. 

След като бъдат въведени всички персонални данни и бъде избрана система, 

събитие и начин на уведомяване се натиска бутон „Заяви“.  

Системата извежда, съобщение за успешно запазване на абонаментната форма. 

Е-Порталът на Агенция „Митници“ позволява активирането или деактивирането на 

абонамента, както и промяна на запазените данни във всеки един момент.  

 

4.1.3. Секция „Бързи връзки“ 

Секцията е видима само за регистрирани потребители на е-Портала и дава 

възможност във всеки един момент да достъпват секциите с основни функционалности на 

системата (алтернативни линкове).  

 

Фиг. 31 Секция Бързи връзки 

4.1.4. Потребител 

Визуализира името на потребителя логнат в е-Портала. Информацията се извлича 

от електронния подпис на потребителя. 

 

4.1.5. Изход 

Бутон изход служи за отписване на потребителя.  
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КРАЙ НА ДОКУМЕНТА 


