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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящото ръководство описва стъпките за подаване на Удостоверения в информационната 

система на регистър БУЛСТАТ от потребител с роля - user. За краткост потребителския интерфейс 

на информационната система БУЛСТАТ е наречен „системата“. 

II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК 

АВ Агенция по вписванията 

  

 

III. ВХОД В СИСТЕМАТА 

1. Вход в системата 

След успешна регистрация на потребител в системата входът се осъществява чрез потребителско 

име и парола. 
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IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Модулът позволява подаване, плащане и генериране на удостоверения. 

1. Модул Удостоверения 

Потребителят избира таб „Удостоверения“: 
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Системата визуализира екран Удостоверения: 

 

2. Ново удостоверение 

Потребителят избира бутон  в екран Удостоверения. 

Системата визуализира екран за избор и въвеждане на информация за удостоверенията: 

 

2.1. Удостоверение за актуално състояние 

Потребителят попълва и избира от номенклатури следните данни: 

 избира Физическо или Нефизическо лице.  
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 избира се от Видовете удостоверение „Актуално състояние“ 

 посочва се код по БУЛСТАТ и се натиска бутон „Провери“ (проверяват се данните в 

Търговския регистър) 

 

След попълване на необходимите данни Потребителят избира бутон . 

Системата визуализира на екрана на потребителя следните данни:  

 

Потребителят избира бутон и му се визуализира удостоверението за преглед без генериран 

изходящ номер: 
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Потребителят избира бутон , избира бутон „Потвърди издаването на удостоверението“ и 

преминава през стъпките за плащане през Epay или EasyPay и  : 
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Стъпки при заплащане през Epay: 
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След успешно заплащане се визуализира бутон „Изтегли удостоверение“:  

 

2.2. Удостоверение за Вписвания за определен период 

Потребителят попълва и избира от номенклатури следните данни: 

 избира Физическо или Нефизическо лице.  

 избира се от Видовете удостоверение „Вписвания за определен период“ 

 от дата 

 до дата 

 посочва се код по БУЛСТАТ и се натиска бутон „Провери“ (проверяват се данните в 

Търговския регистър) 
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След попълване на необходимите данни Потребителят избира бутон . 

Системата визуализира на екрана на потребителя следните данни:  

 

Потребителят избира бутон и му се визуализира удостоверението за преглед без генериран 

изходящ номер: 



 Ръководство за подаване на удостоверения в 
регистър БУЛСТАТ 

 

11 

 

 

Потребителят избира бутон , избира бутон „Потвърди издаването на удостоверението“ и 

преминава през стъпките за плащане през Epay или EasyPay и  : 
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Стъпки при заплащане през Epay: 
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След успешно заплащане се визуализира бутон „Изтегли удостоверение“:  

 

2.3. Удостоверение за Вписано обстоятелство към определена дата 

Потребителят попълва и избира от номенклатури следните данни: 

 избира Физическо или Нефизическо лице.  

 избира се от Видовете удостоверение „Вписано обстоятелство към определена дата“ 

 към дата 

 посочва се код по БУЛСТАТ и се натиска бутон „Провери“ (проверяват се данните в 

Търговския регистър) 
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След попълване на необходимите данни Потребителят избира бутон . 

Системата визуализира на екрана на потребителя следните данни:  

 

Потребителят избира бутон и му се визуализира удостоверението за преглед без генериран 

изходящ номер: 



 Ръководство за подаване на удостоверения в 
регистър БУЛСТАТ 

 

15 

 

 

 

Потребителят избира бутон , избира бутон „Потвърди издаването на удостоверението“ и 

преминава през стъпките за плащане през Epay или EasyPay и  : 
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Стъпки при заплащане през Epay: 
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След успешно заплащане се визуализира бутон „Изтегли удостоверение“:  

 

 

2.4. Удостоверение Липсата на вписано обстоятелство към определена дата 

Потребителят попълва и избира от номенклатури следните данни: 

 избира Физическо или Нефизическо лице.  

 избира се от Видовете удостоверение „Вписано обстоятелство към определена дата“ 

 към дата 

 посочва се код по БУЛСТАТ и се натиска бутон „Провери“ (проверяват се данните в 

Търговския регистър) 
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След попълване на необходимите данни Потребителят избира бутон . 

Системата визуализира на екрана на потребителя следните данни:  

 

Потребителят избира бутон и му се визуализира удостоверението за преглед без генериран 

изходящ номер: 
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Потребителят избира бутон , избира бутон „Потвърди издаването на удостоверението“ и 

преминава през стъпките за плащане през Epay или EasyPay и  : 
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Стъпки при заплащане през Epay: 
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След успешно заплащане се визуализира бутон „Изтегли удостоверение“:  

 


