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1. Основна цел 

 Настоящето ръководство цели да опише и даде указания за начина на работа и за 

последователността от действия със системата за външното приложение за подаване на 

заявления on-line от фирмите оператори на инсталации, източници на емисии на ЛОС.  

 В системата са разработени функционалности за обслужване на дейностите по 

създаване и поддържане на публичния електронен регистър на инсталациите, източници 

на ЛОС, съгласно чл.30л от ЗЧАВ, както и дейностите по реализиране на двете 

електронни административни услуги (ЕАУ) в обхвата на проекта. 

 Информационната система е разработена като централизирано Web базирано 

приложение и предлага удобен потребителски интерфейс за работа. 

2. Предназначение на системата 

 Системата е предназначена за външните потребители (фирми - оператори), които 

могат да подават заявления и да получават удостоверенията си on-line.  

 Системата предлага on-line достъп до публична справочна информация, свързана 

с инсталациите по чл. 30 л от ЗЧАВ за всички интернет потребители - фирми и 

граждани.  

 Системата е изградена и работи с централизирана база данни в режим On-line, 

което осигурява възможност за еднократно въвеждане на данните в реално време на 

мястото на възникване с възможност за последващо използване  и проследяване. 

3. Достъп до системата 

 Стартирането на системата се извършва чрез задаване на URL адреса в Web 

Browser-а с който се работи.  

 При първоначално стартиране на системата се предоставя екран за 

идентификация на достъпа. 

 Потребителят се идентифицира с електронен подпис.  

 След идентификация с електронен подпис се зарежда меню на системата и може 

да се започне работа.  

4. Основно меню на системата - външно приложение 

 По-долу е даден основният екран, за работа със системата. 
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Основното меню включва следните функции: 

 

 Заявление за регистрация на инсталация по чл.30 л от ЗЧАВ; 

 Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация по  

 чл.30 л от ЗЧАВ; 

 Моите заявления 

 Моите инсталации 

 

 Интерфейсът е стандартизиран и предоставя възможност за регистриране, 

корекция и запис на данните в БД.  

 При избор на конкретна функция от менюто се визуализира екран със 

специфични за избраната функция полета за попълване. 

 

 Системата извършва контрол за невъведени или грешно въведени данни и издава 

съответни съобщения. 

 

Навигация в списъците от данни: 

При търсене системата предоставя списък на данните, отговарящи на зададените 

критерии. Списъкът е разпределен по страници с възможности за придвижване. 

5. Функция "Заявление за регистрация на инсталация по чл.30 л от 

ЗЧАВ" 

 Системата предоставя възможност за въвеждане на данните от Заявлението за 

регистрация на инсталация по чл.30 л от ЗЧАВ on-line от фирмата оператор. 
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 Електронната форма на заявлението напълно съответства на хартиения образец, 

одобрен от Министерството на околната среда и водите.  

 Така потребителят е максимално улеснен при въвеждането на данните. 

Последователност на работа: 

 Въвеждане на данните на екрана - ръчно въвеждане или избор от падащ 

списък; 

 Активиране на бутон "Запис" - записва данните от заявлението; 

 Запазване и зареждане на заявлението във XML формат/ 

Особености при въвеждане: 

 При избор на Област, Община и гр./с - стойностите в падащите 

списъци са зависими - първо се избира област, зареждат се стойностите 

за община, а после в зависимост от нея се зарежда класификтора с 

населените места - град/село; 

 В поле "Наименование на инсталацията" задължително се изписва 

текст "инсталация за ....", за да се формира правилно удостоверението; 

 При избор на категория дейност - потребителят може да избира се 

повече от една дейност. Избира се вид дейност и се активира бутон 

"Добави". Добавените дейности се визуализират в таблицата по-горе; 

 Прикачване на приложения - Избира се Тип на приложението, 

автоматично се попълва полето Описание на приложение. Активира се 

бутон "Избор" и се избира файла с приложението, което трябва да се 

прикачи. Активира се бутон "Приложи". Избранито приложение се 

визуализира в таблицата по-горе. По същия начин се работи и с 

останалите приложения. 
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Системата издава съобщение за успешния запис на заявлнието. 

 

6. Функция "Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата на 

инсталация по чл.30 л от ЗЧАВ " 

 Системата предоставя възможност за въвеждане на данните от Заявлението за 

вписване на промяна на обстоятелствата на инсталация по чл.30 л от ЗЧАВ On-line от 

фирма оператор. 

 Електронната форма на заявлението напълно съответства на хартиения образец, 

одобрен от Министерството на околната среда и водите.  

 Така потребителят е максимално улеснен при въвеждането на данните. 
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Последователност на работа: 

 Въвеждане на данните на екрана - ръчно въвеждане или избор от падащ 

списък; 

 Активиране на бутон "Запис"; 

 Активиране на бутон "Изпрати" - възможност за изпращане на 

заявлението в РИОСВ. РИОСВ се определя автоматично от населеното 

място на инсталацията. След изпращане заявлението постъпва в менюто 

"Обработка на заявления в РИОСВ"; 

 Запазване и зареждане на заявлението във XML формат/ 

Особености при въвеждане: 

 При избор на Област, Община и гр./с - стойностите в падащите 

списъци са зависими - първо се избира област, зареждат се стойностите 

за община, а после в зависимост от нея се зарежда класификтора с 

населените места - град/село; 

 В поле "Наименование на инсталацията" задължително се изписва 

текст "инсталация за ....", за да се формира правилно удостоверението; 

 Потребителят ибира регистрационен код на инсталацията, за която 

подава заявление за промяна в обстоятелствата. Активира се бутон 

"Дейности". В таблицата се визуализират активните регистрирани 

дейности за инсталацията. Активни дейности могат да се закриват, а 

нови могат да се добавят с бутон "Добави"; 

 При въвеждане на промяна в обстоятелствата  - в заявлението се 

въвеждат новите данни, свързани с промените в обстоятелствата на 

инсталацията. В секция " промяна в обстоятелствата" се избира вида 

на промяната от падащ списък и се активира бутон "добави". Ръчно се 

въвежда допълнителен текст за описание на промяната в 

обстоятелствата. При погрешен избор, може да се активира бутон 

"премахни" и да се повторят действията по избор на промяна в 
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обстоятелствата. За добавяне и закриване на дейности се работи с 

табличката за дейностите; 

 Прикачване на приложения - Избира се Тип на приложението, 

автоматично се попълва полето Описание на приложение. Активира се 

бутон "Избор" и се избира файла с приложението, което трябва да се 

прикачи. Активира се бутон "Приложи". Избранито приложение се 

визуализира в таблицата по-горе. По същия начин се работи и с 

останалите приложения. 

 
 

7. Функция "Моите заявления" 

 Системата предоставя списък на подадените заявленията от потребителя с 

възможност за корекция и изпращане към РИОСВ. 

 Списъкът съдържа следните данни: 

 Вид на заявление; 
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 Номер на заявление; 

 Дата на изпращане; 

 ЕИК на оператор; 

 Наименование на оператор; 

 Наименование на инсталация; 

 Населено място на инсталация; 

 Статус; 

 Дата на статус. 

 Потребителят има възможност да избере заявление, да прегледа подготвено 

заявление, да редактира заявление, което не е изпратено към РИОСВ (статус "в процес 

на подготовка"), както и да проследи статуса на изпълнение на заявлението. 

 Потребителят може да прегледа данните на заявление, като го избере от списъка 

и натисне <EDIT>. Системата отваря екрана с попълнените данни за избраното 

заявление.  Потребителят може да подпише с електронен подпис и да изпрати в 

съответното РИОСВ въведеното заявление. Това става с бутон "Подпиши и изпрати". 

 Обработените заявления, които са преминали в статус "обработено" и за тях има 

издадено Удостоверение се съхраняват и могат да бъдат прегледани в списъка на 

инсталациите за съответния потребителски профил (ЕИК). 
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8. Функция "Моите инсталации" 

 

 В профила на регистрирания потребител се поддържа информация за 

регистрираните инсталации по чл. 30л ЗЧАВ. Към всяка инсталация са прикачени 

изготвените и приложени документи. 

 Потребителят има възможност да прегледа данните за инсталацията и свързаните 

с нея документи. 

 Системата предоставя списък за инсталациите със следната информация: 

 Регистрационен код на инсталация; 

 ЕИК на оператор; 

 Наименование на оператор; 

 Наименование на инсталация; 
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 Населено място на инсталация; 

 Удостоверение за регистрация - номер; 

 Дата на регистрация; 

 Дата на вписване на промяна; 

 Дата на прекратяване. 

Потребителят може да избере инсталация и да прегледа всички документи -  заявления, 

удостоверения и свързаните с тях документи. Избира инсталация от списъка и натиска 

<Документи>. 

Системата отваря екран с данните за инсталацията и издадените документи. Всеки от 

документите може да бъде прегледан. Потребителят избира документ и системата 

визуализира документа във формата, в който е записан (MS Word, PDF). 
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9. Конфигуриране на работно място с windows 7/8/10 за цифрово 

подписване и изпращане на заявление 

Заявление за регистрация на инсталация по чл.30 л от ЗЧАВ 

Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация по чл.30 л от ЗЧАВ 

9.1. Инсталиране на цифров сертификат  

За инсталиране на цифров сертификат и удостоверенията на доставчика на 

удостоверителни услуги следваме указанията на издателя на сертификата 

 „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД http://www.stampit.org/ 

„БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ“ АД http://www.b-trust.org/ 

"ИНФОНОТАРИ " ЕАД http://www.infonotary.com/ 

"СПЕКТЪР” АД http://www.spektar.org/  

„СЕП БЪЛГАРИЯ” АД http://e-sign.sep.bg/ http://www.esign.bg/ 

9.2. Инсталиране на java plugin за windows 7/8.x/10 

От сайта http://java.com/en/ инсталираме актулната версия на java (1.8.73+) 

9.2.1. Конфигуриране на windows 7/8.x/10 заработа на приложение за цифрово 

подписване и изпращане на заявления с браузерите IE 11+  и FireFox .  

9.2.2. Разрешаване на стартиране на приложения от сайта 

https://eea.government.bg (https://eea.government.bg:8443/) 

 

 
  

От windows Control Panel отваряме Security Tab на Java Control Panel  

http://java.com/en/
https://eea.government.bg/


 
Проект № 14-32-21/27.08.2014 г. „Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на летливи 

органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система ” 

 

Файл: IAOS_LOS_User_Manual_2_Vanchen_potrebitel_v.1.1.doc     Стр. 

14 от 16 

 

 

 

Към списъка на разрешените за стартиране приложения добавяме адреса 

https://eea.government.bg/ (https://eea.government.bg:8443/)  

 

 

От windows Control Panel отваряме Security Tab на Internet Options, избираме Trusted sites 

и добавяме към списъка от сайтове адреса https://eea.government.bg/ 

https://eea.government.bg/
https://eea.government.bg:8443/
https://eea.government.bg/
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9.2.3. Инсталиране на сертификатите "GeoTrus Global CA" и "RapidSSL SHA256 

- G3" за java plugin-a. 

Сертификатите са публикувани на сайта и могат да се изтеглят от линка “Инсталиране 

на сертификати“ https://eea.government.bg/regiaoslospub/a2eau/saddcertgui.jar  

(https://eea.government.bg:8443/regiaoslospub/a2eau/saddcertgui.jar) 

 

 

Изтегляне на приложението saddcergui.jar за инсталиране на сертификатите  (изпълним 

jar файл). 

 

  

 

Стартиране на приложението (double click за изпълним jar файл) и инсталиране на 

сертификатите в java keystore на java plugin-a. 

https://eea.government.bg/regiaoslospub/a2eau/saddcertgui.jar
https://eea.government.bg:8443/regiaoslospub/a2eau/saddcertgui.jar
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9.3. Работа с приложението за подписване и изпращане.  

  

При успешно конфигуриране, приложението за подписване се стартира автоматично. 

След успешен запис на документ, след което е достъпен бутона Подпиши и изпрати.  

  

Подписване и изпращане на документ се стартира с бутона Подпиши и изпрати. 

 

 


