




ГЛАВА ПЪРВА 

Общи положения 

1. Предназначение и приложение на документа

Настоящото Указание е предназначено за прилагане от местни физически лица, 

включително ЕТ и юридически лица, които имат задължение да подават декларации – 

форми и отчетни форми съгласно чл. 7, чл. 8 и чл. 10 от Валутния закон и чл. 42 от Закона 

за Българската народна банка (ЗБНБ). 

2. Основание

Настоящото Указание се издава на основание чл. 7, ал. 4 и чл. 14, ал. 4 от Наредба № 

27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция 

и статистиката на ценните книжа (Наредба № 27 на БНБ). 

3. Обхват

Настоящото Указание определя реда за подаване на статистическа информация чрез 

Порталa за подаване на статистическа информация (Портала) към Българска народна банка 

(БНБ), както и достъпа до свързани с това допълнителни електронни услуги. 

Чрез Портала могат да бъдат подавани дължимите от местни физически лица, 

включително ЕТ и юридически лица декларации – форми и отчетни форми по чл. 7, чл. 8 и 

чл. 10 от Валутния закон и чл. 42 от Закона за БНБ.  

В системата е разработен механизъм за известяване на задължените лица за 

дължимите от тях данни и позволява на потребителите да отразяват промени по вече 

подадена информация, както и да преглеждат такава, в зависимост от правата им на 

достъп. 

4. Достъп до индивидуални данни, съхранявани в БНБ, които представляват

лични данни или статистическа тайна 

Достъпът до личните и индивидуалните статистически данни, съхранявани в БНБ е 

ограничен според изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/EО, Закона за защита на личните данни, Глава Шеста от Закона 
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за статистиката и чл. 8 и чл. 8 а-г от Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета от 9 октомври 

2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на 

статистическа информация от Европейската централна банка. 

5. Определения 

По смисъла на настоящото Указание: 

- „Отчетна единица“ е местното физическо лице, включително ЕТ или юридическо 

лице, което има задължение да подава статистическа информация по чл. 7, чл. 8 и чл. 10 от 

Валутния закон и чл. 42 от ЗБНБ; 

- „Лице, предоставящо статистическа информация“ е лице, което след направено 

волеизявление чрез подаване на заявление за достъп до Портал за подаване на 

статистическа информация към БНБ (Портала) има право да подава статистическа 

информация от името на отчетната единица, без да е необходимо подаването на 

допълнителни документи към БНБ; 

- „Упълномощено лице“ е лице, предоставящо статистическа информация, което 

представлява отчетна единица пред БНБ по волята на нейния законен представител и въз 

основа на постъпил документ за изрично упълномощаване по реда на настоящото 

Указание; 

-  „Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис“ е електронен 

подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014; 

- „Титуляр на КУКЕП“ е лицето, от чието име е извършено електронното изявление; 

- „Автор на КУКЕП“ е физическото лице, което извършва електронното изявление; 

- „Потребител на Портала“ е физическо лице, което достъпва Портала за подаване на 

статистическа информация (Портала) с КУКЕП. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

Вход в Портала - технически изисквания 

6. Технически изисквания 

За работа с Портала за подаване на статистическа информация са необходими:  
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6.1. Персонален компютър с инсталирана операционна система (ОС) и браузър, 

който поддържа SSL технология с оторизация с клиентски сертификат; 

6.2. КУКЕП, инсталиран на персоналния компютър съгласно указанията на 

издателя му, като се има предвид следното: 

- входът в Портала може да се извърши само чрез КУКЕП, който съдържа 

идентифицираща информация (ЕГН/ЛНЧ, номер на паспорт, лична карта) на физическото 

лице – автор на подписа; 

- удостоверение за КУКЕП се издава от регистриран доставчик на удостоверителни 

услуги от Комисията за регулиране на съобщенията, която поддържа Регистър на 

доставчиците на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за квалифициран 

електронен подпис;  

6.3. Софтуер или услуга за подписване на документи с КУКЕП, предоставени от 

издателя му. 

7. Вход в Портала  

7.1. Порталът се достъпва с инсталиран и включен КУКЕП от едно от двете 

места: 

•  интернет страницата на БНБ, рубрика Статистика/ Електронно подаване на отчетни 

форми/ Връзка към Интегрираната статистическа информационна система на БНБ (горе 

вдясно);  

• интернет страницата на БНБ, рубрика Регистри и услуги/ Електронни 

административни услуги, Статистическо отчитане, Електронно подаване на отчетни 

форми/ Връзка към Интегрираната статистическа информационна система на БНБ (горе 

вдясно). 

7.2. БНБ предоставя достъп до Портала за подаване на статистическа 

информация въз основа на регистрация, чрез подаване на Заявление за достъп по Образец 

1 или по Образец 2 (Приложение 5.1 и Приложение 5.2 към настоящото указание). 

7.3. Системата е отворена за регистрация чрез подаване на Заявления за достъп 

непрекъснато. 

7.4. Техническа поддръжка и обработка на заявления за достъп на системата се 

осигурява в работни дни между 9:00 ч. и 17.00 ч. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

Заявления за достъп и промяна на регистрация   

8. Регистрация в Портала  

8.1. За регистрация в Портала всеки потребител трябва да подаде по електронен 

път: 

- Заявление от отчетна единица за достъп до Портала за подаване на статистическа 

информация (Заявление по Образец 1) или 

- Заявление от лице, предоставящо статистическа информация/упълномощено лице 

за достъп до Портала за подаване на статистическа информация (Заявление по Образец 2).  

8.2. С изпращането на надлежно подписани електронни документи подателят 

заявява съгласието си да получава електронни изявления от БНБ чрез електронна поща 

и/или през Портала за подаване на статистическа информация. 

 

9.  Заявление по Образец 1 – за регистрация с КУКЕП на отчетната 

единица (Приложение 5.1 към настоящото указание) 

9.1. Заявление по Образец 1 се подава от всички отчетни единици, които ще 

подават статистическа информация от свое име с професионален или персонален КУКЕП. 

Титуляр на КУКЕП е отчетната единица, за която ще се подават данни, а автор на КУКЕП 

е физическо лице – служител/законен представител на отчетната единица. Заявление по 

Образец 1 се подава и при регистрация в Портала с персонален КУКЕП на физическо лице, 

което ще подава статистическа информация от свое име. 

9.2. В Заявлението се попълва информация за титуляр на КУКЕП (отчетната 

единица) и за автора на КУКЕП.  

9.3. В заявлението потребителят посочва желания достъп до информацията за 

отчетната единица, съхранявана в Интегрираната статистическа информационна система 

(ИСИС) - стандартен, пълен или специфичен.  

9.4. Заявлението се попълва и подава от отчетната единица само в електронен 

вид чрез Портала. 

9.5. Подробни указания за попълване и подаване на Заявление по Образец 1 са 

посочени в Приложение 5.1 към настоящото Указание. 
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10. Заявление по Образец 2 – за регистрация с КУКЕП на лице, предоставящо 

статистическа информация/упълномощено лице (Приложение 5.2 към настоящото 

указание) 

10.1. Заявление по Образец 2 се подава за всички отчетни единици, за които ще се 

подава статистическа информация с КУКЕП на лице, предоставящо статистическа 

информация/упълномощено лице. Заявление по Образец 2 се подава и при регистрация в 

Портала с персонален КУКЕП на представляващото отчетната единица лице (управител) 

или друго лице, предоставящо статистическа информация/упълномощено лице.  

10.2. В Заявлението се попълва информация за титуляр на КУКЕП (лице, 

предоставящо статистическа информация/упълномощено лице), за автора на КУКЕП и за 

отчетната единица.  

10.3. В заявлението потребителят посочва желания достъп до информацията за 

отчетната единица, съхранявана в ИСИС - стандартен, пълен или специфичен.  

10.4. Заявлението се попълва и подава от лицето, предоставящо статистическа 

информация/упълномощеното лице само в електронен вид чрез Портала. 

10.5. Подробни указания за попълване и подаване на Заявление по Образец 2 са 

посочени в Приложение 5.2 към настоящото Указание. 

11. Заявление по Образец 3 – за промяна на регистрация при преобразуване 

(Приложение 5.3 към настоящото указание) 

11.1. Заявление по Образец 3 се подава в случай на преобразуване на отчетни 

единици и промяна на техния единен идентификационен код (ЕИК/ Булстат).  

11.2. В заявлението се попълва информация за титуляр на КУКЕП (отчетната 

единица или лицето, предоставящо статистическа информация), за автора на КУКЕП и за 

отчетната единица, от името на която се подава заявлението, в случай че се подава от лице, 

предоставящо статистическа информация.. 

11.3. В заявлението се посочват свързаните с преобразуването субекти, дата, от 

която промените са в сила, и причина за промяната. 

11.4. Заявлението се попълва и подава от отчетната единица или от лице, 

предоставящо статистическа информация/упълномощено лице само в електронен вид чрез 

Портала. 
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11.5. Подробни указания за попълване и подаване на Заявление по Образец 3 са 

посочени в Приложение 5.3 към настоящото Указание. 

  ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

Видове права за достъп 

При подаване на Заявление за достъп (Образец 1 или Образец 2) се посочва желания 

достъп до статистическата информация за отчетната единица (Стандартен, Пълен или 

Специфичен), съхранявана в ИСИС.  

 

 

Достъп 

Стандартен Пълен Специфичен 

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
н
о
ст
и

 Подаване на декларации-

форми по Валутния закон 
да да да 

Достъп до статистическа 

информация за отчетната 

единица, подадена от същия 

потребител 

да да да 

Достъп до статистическа 

информация за отчетната 

единица, подадена от друг 

потребител или на хартиен 

носител 

не да 

В зависимост от 

избраното в 

Заявлението за 

достъп 

Необходимост от 

упълномощаване чрез Образец 4 
не да да 

Срок на валидност на достъпа безсрочен 2 години 2 години 

 

12. Стандартен достъп  

12.1. Стандартният достъп до информацията, налична в ИСИС, осигурява:  

- възможност за подаване на всички декларации-форми и отчетни форми за отчетната 

единица; 

- възможност за подаване на заявки за промяна на декларации-форми, подадени от 

същия потребител; 

- достъп до информацията за отчетната единица, подадена от същия потребител. 
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12.2. Потребители със Стандартен достъп нямат достъп до информацията за 

отчетната единица, подадена на хартиен носител и въведена в системата от служител на 

БНБ или подадена от друг потребител. 

12.3. Срокът на достъп до Портала при стандартен достъп е безсрочен. 

13. Пълен достъп 

13.1. Пълният достъп до информацията осигурява:  

- възможност за подаване на всички декларации-форми и отчетни форми за отчетната 

единица; 

- възможност за подаване на заявки за промяна на всички Декларации-форми за 

отчетната единица; 

-  достъп до цялата информация за отчетната единица, налична в системата. 

13.2. Срокът на достъп до Портала при пълен достъп е 2 години от датата на 

потвърждаване на заявлението. 

  

14. Специфичен достъп  

14.1. Специфичният достъп до информацията осигурява:  

- възможност за подаване на всички декларации-форми и отчетни форми за отчетната 

единица; 

- достъп до информацията за отчетната единица, подадена от същия потребител; 

- възможност за подаване на заявки за промяна на декларации-форми, съгласно 

посоченото в Заявлението за достъп; 

- достъп до определена информация за отчетната единица съгласно конкретни 

критерии, посочени в Заявлението за достъп. 

14.2. Потребители със специфичен достъп нямат достъп до информацията за 

отчетната единица, подадена на хартиен носител и въведена в системата от служител на 

БНБ или подадена от друг потребител до декларации-форми и/или отчетни форми, които 

не са посочени в Заявлението за достъп. 

14.3. В зависимост от попълненото условие, освен достъп до подадената от него 

по електронен път информация, потребителят би могъл да получи и достъп до: 

- Определен тип декларации – форми по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон; 

- Конкретни декларации – форми по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон; 
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- Декларации – форми по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон, подадени по електронен път 

от друг потребител, свързан с отчетната единица; 

- Определен тип отчетни форми, дължими по чл. 42 от Закона за БНБ и чл. 8 и чл. 10 

от Валутния закон; 

- Отчетни форми, дължими по чл. 42 от Закона за БНБ и чл. 8 и чл. 10 от Валутния 

закон, подадени по електронен път от друг потребител, свързан с отчетната единица. 

14.4. Посочването на едно от изброените условия в т. 14.3 не ограничава 

възможността за посочване на друго. 

14.5.  Срокът на достъп до Портала при специфичен достъп е 2 години от датата 

на потвърждаване на заявлението. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

Придружаващи документи за регистрация  

 

15. Упълномощаване и прекратяване на упълномощаването за достъп до 

статистическа информация 

15.1. Отчетната единица може чрез лице, предоставящо статистическа 

информация да изпълнява задълженията си по чл. 7, чл. 8 и чл. 10 от Валутния закон и чл. 

42 от ЗБНБ. Лицето, предоставящо статистическа информация може да е юридическо или 

физическо лице, включително ЕТ.  

15.2. Лицето, предоставящо статистическа информация се регистрира в Портала и 

има възможност да подава декларации-форми и отчетни форми от името на отчетната 

единица. 

15.3. В случай, че отчетната единица желае да осигури на лицето, предоставящо 

статистическа информация допълнителен достъп до съхранени в ИСИС данни за отчетната 

единица  подадени от други лица, е необходимо да подаде образец за упълномощаване 

пред БНБ. Упълномощаването се осъществява чрез предоставяне на Уведомление за 

упълномощаване (Образец 4) за достъп до статистическа информация по електронен път и 

ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ чрез Портала за подаване на 

статистическа информация с КУКЕП. Посоченият в Образец 4 идентификатор на 
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упълномощеното лице следва да съвпада с идентификатора на автора на КУКЕП на 

лицето, заявило достъп до ИСИС. 

15.4. Прекратяване на упълномощаването се осъществява чрез предоставяне на 

Уведомление за отнемане на упълномощаването (Образец 5) (Приложение 5.5 към 

настоящото указание) 

15.5. Упълномощаването е задължително за предоставяне на Пълен и Специфичен 

достъп. За предоставяне на Стандартен достъп не се изисква упълномощаване. 

15.6. Уведомление за упълномощаване (Образец 4) (Приложение 5.4 към 

настоящото указание) 

- Уведомлението за упълномощаване по Образец 4 съдържа информация за отчетната 

единица, която извършва упълномощаването; за упълномощеното лице - титуляр и автор 

на КУКЕП, електронен адрес за електронни изявления от БНБ. 

- БНБ приема упълномощаване за срок от 2 години. След изтичането на този срок, 

достъпът на упълномощеното лице се прекратява. За предоставяне на нов достъп е 

необходимо попълване на ново Заявление и предоставяне на нов Образец 4. 

- Уведомление за упълномощаване Образец 4 може да се предостави на БНБ в 

оригинал на хартия или по електронен път чрез Портала. 

- В случай, че Уведомлението за упълномощаване (Образец 4) се предоставя в 

оригинал, следва да се попълни от отчетната единица, да се завери нотариално (с 

изключение на случаите, в които БНБ разполага със спесимени на представляващите 

отчетната единица лица) и да се подаде в БНБ.  

- В случай, че Уведомлението за упълномощаване (Образец 4) се предоставя по 

електронен път, следва да се попълни наличния в Портала шаблон, да се подпише с 

КУКЕП на представляващите отчетната единица и да се прикачи към подаденото 

заявление в Портала. 

- Уведомление Образец 4 може да бъде подписано от преупълномощено лице, като в 

този случай първоначалното (общо) пълномощно, заедно с нотариално завереното 

Уведомление Образец 4 се представят само на хартиен носител в БНБ. Първоначалното 

пълномощно се предоставя в оригинал или нотариално заверен препис. При подаване на 

място в БНБ се представя оригинал и копие на нотариално заверено първоначално 
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пълномощно, оригиналът служи за констатиране на идентичността на копието от служител 

на БНБ. Копието се заверява и остава в БНБ заедно с нотариално завереното Уведомление.  

- Подробни указания за попълване и подаване на Уведомление по Образец 4 са 

посочени в Приложение 5.4 към настоящото Указание. 

15.7.  Уведомление за отнемане на права на достъп до статистическа 

информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от 

БНБ чрез Портал за подаване на статистическа информация (Портала) на лице, 

предоставящо статистическа информация/упълномощено лице (Образец 5) 

(Приложение 5.5 към настоящото указание) 

- С Уведомлението по Образец 5 отчетната единица може да заяви прекратяване на 

упълномощаване и/или права на достъп на лице, предоставящо статистическа 

информация и/или права на достъп на упълномощено лице до информация в 

Портала. Отнемане на правата на достъп може да се заяви по всяко време.  

- Уведомлението по Образец 5 се предоставя на БНБ в оригинал на хартия или по 

електронен път. 

- Подробни указания за попълване и подаване на Образец 5 са посочени в 

Приложение 5.5 към настоящото Указание. 

 

15.8. Заявление за преустановяване на достъп до индивидуални 

статистически данни и получаването на официална кореспонденция (Приложение 5.6 

към настоящото указание) 

- С подаване на заявление Образец 6 се преустановява достъпа до индивидуални 

статистически данни за отчетната единица и получаването на електронни 

съобщения във връзка с подаването на статистическа информация към БНБ. 

- Заявлението (Образец 6) се предоставя на БНБ в оригинал на хартия или по 

електронен път. 

- Подробни указания за попълване и подаване на Образец 6 са посочени в 

Приложение 5.6 към настоящото Указание. 

 

 

10



 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

Срокове за обработка на Заявленията за достъп 

16. Заявления за стандартен достъп се одобряват автоматично от системата, в 

случай че лицето, заявило достъп използва за електронна идентификация ЕГН/ЛНЧ  

(идентификаторът на автора в КУКЕП е ЕГН/ЛНЧ). В случай че идентификаторът на 

автора на КУКЕП е различен от ЕГН/ЛНЧ, заявление за стандартен достъп се обработва от 

служител на БНБ в срок от 5 (пет) работни дни. 

17. Заявленията за Пълен и Специфичен достъп се обработват от служител на 

БНБ в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на всички необходими документи. 

18. Уведомление за упълномощаване се подава в срок от 1 (един) месец след 

подаване на заявлението за достъп, за което се отнася. Заявлението се деактивира в случай, 

че Уведомлението не е предоставено в горепосочения срок. Заявителят има възможност да 

подаде ново заявление, ако желае да получи достъп до Портала.  

19. Уведомлението за отнемане на права на достъп до статистическа 

информация по електронен път и ползване на електронни услуги и Заявлението за 

преустановяване на достъп до индивидуални статистически данни се обработват от 

служител на БНБ в срок от 5 (пет) работни дни от получаването им. 

 

  ГЛАВА СЕДМА 

Подновяване, промяна, изтичане и отнемане на достъп 

20. Подновяване на данните от  КУКЕП 

20.1. При промяна или подновяване на КУКЕП, системата позволява автоматично 

подновяване на информацията. Редът за подмяната на данните от сертификата в системата 

е посочен в т. 6 „Други функционалности“ от Ръководство на потребителя към настоящото 

Указание.  

20.2. За използване на функционалността за подмяна на информацията за 

сертификата системата търси съвпадение по идентифициращи характеристики 

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/ Булстат на титуляр, ЕГН/ЛНЧ на автор и парола за достъп до Портала. 
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21. Промяна на достъп 

Промяна на вече предоставен достъп се извършва чрез подаване на ново заявление (и 

съответните придружаващи документи, в случай че е необходимо). Промяната има 

действие от датата на одобряване на заявлението.  

22. Изтичане на достъп 

22.1. Сроковете на валидност на достъпа се различават в зависимост от вида 

достъп: 

• стандартен достъп - лицето получава безсрочен достъп; 

• специфичен достъп - 2 години от датата на потвърждаване на заявлението; 

• пълен достъп - 2 години от датата на потвърждаване на заявлението. 

22.2. В случай, че предоставеният достъп е с валидност от 2 години, след 

изтичането на този период достъпът се прекратява. Нов достъп се получава с подаване на 

ново Заявление за достъп и при необходимост ново Уведомление за упълномощаване. 

Потребителят получава съобщение на посочената в заявлението електронна поща за 

предстоящото изтичане на валидността на упълномощаването. 

23. Отнемане на достъп 

23.1. БНБ има право по всяко време да спре достъп на потребител, за когото се е 

породило основателно съмнение, че подава неверни данни в Портала. БНБ информира 

съответния потребител чрез електронна поща за спирането на достъпа. 

23.2. В случай, че в БНБ се получи информация, водеща до съмнение за 

неправомерност на достъпа, администраторите на системата имат право да прекратят 

достъпа с цел защита на информацията. 

24. Корекция на данните за отчетна единица 

24.1. Потребителите, които имат одобрен достъп за предоставяне на данни за 

дадена отчетна единица могат сами да извършват корекция в системата на информацията 

за отчетната единица (с изключение на електронен адрес за официална кореспонденция) . 

24.2. В случай че потребителят заявява достъп за предоставяне на данни за 

отчетна единица, която вече е регистрирана в ИСИС, корекция на информацията за тази 

отчетна единица може да се извърши само от служител на БНБ. За целта потребителят 

изпраща искане за актуализация данни на електронен адрес isis-adm@bnbank.org, което 

съдържа идентификатор на отчетната единица (ЕИК/Булстат) и необходимите промени. 
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След потвърждение на промяната от страна на БНБ, потребителят може да подаде 

заявлението за достъп.  

24.3.  Електронният адрес за официална кореспонденция се променя от 

потребителя чрез  подаване на ново Заявление за достъп, в което се посочва новия 

електронен адрес за официална кореспонденция 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Настоящото Указание е утвърдено от подуправителя, ръководещ управление 

„Банково“ в Българската народна банка и влиза в сила от 7 март 2022 г. 

§2.  С настоящото Указание се заменя Приложение 5 Указание за предоставяне на 

статистическа информация на БНБ по електронен път чрез Портал за подаване на 

статистическа информация към Указание за определяне на съдържанието и реда за 

предоставяне на информация за статистиката на платежния баланс, международната 

инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа № БНБ-115023/18.12.2020. 

§3. Потребителите ще могат да ползват предоставения преди 7 март 2022 г. достъп в 

срок до 31.05.2022 г. При липса на заявен по т. 7.2 от настоящото Указание, същият се 

прекратява. След 01.06.2022 г. достъп до Портала е възможен само съгласно т. 7.2 от 

настоящите указания.  

§4. Неразделна част от настоящото Указание са следните Приложения: 

1. Ръководство на потребителя; 

2. Подаване на информация в Портала за подаване на статистическа информация – 

описание с примерни екрани; 

3. Приложение 5.1. – Заявление от отчетна единица за достъп до Портал за 

подаване на статистическа информация към БНБ (Образец 1) – Указания за попълване и 

подаване; 

4. Приложение 5.2. – Заявление от лице, предоставящо статистическа 

информация/упълномощено лице за достъп до Портал за подаване на статистическа 

информация към БНБ (Образец 2) – Указания за попълване и подаване; 
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5. Приложение 5.3. – Заявление за промяна на регистрация при преобразуване 

(Образец 3) – Указания за попълване и подаване; 

6. Приложение 5.4. – Уведомление за упълномощаване за достъпване на 

статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, 

предоставяни от БНБ чрез Портал за подаване на статистическа информация (Образец 

4) - Указания за попълване и подаване; 

7. Приложение 5.5. – Уведомление за отнемане на права на достъп до 

статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, 

предоставяни от БНБ чрез Портал за подаване на статистическа информация 

(Портала) на лице, предоставящо статистическа информация/упълномощено лице 

(Образец 5); 

8. Приложение 5.6. – Заявление за преустановяване на достъп до индивидуална 

статистическа информация в Портал за подаване на статистическа информация на 

БНБ (Образец 6);. 
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РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

към Указание за предоставяне на статистическа информация на БНБ по 

електронен път чрез Интегрирана статистическа информационна система 

(ИСИС) на БНБ  
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1. Вход в Портала на ИСИС 

За работа с Портала на ИСИС са необходими:  

 персонален компютър с инсталирана операционна система (ОС) и 

браузър, който поддържа SSL оторизация с клиентски сертификат: 

o За ОС Windows се препоръчва да се използват Mozilla Firefox версия 

57+, Google Chrome, Edge. Системата работи и с Microsoft Internet 

Explorer.  

Забележка: В Internet Explorer е необходимо да бъдат изключени настройките за 

Compatibility view (изгледа за съвместимост) в браузъра. За целта от От Tools 

(Инструменти) изберете Compatibility view settings (Настройки на изгледa за 

съвместимост). Премахнете адреса на Портала на ИСИС от списъка Websites you’ve 

added to Compatibility view (Уеб сайтове, добавени в изглед за съвместимост) чрез 

бутон Remove (Премахване), в случай че е добавен там. Премахнете отметката, ако има 

такава, на опцията Display intranet sites in Compatibility view. Натиснете бутон Close 

(Затвори), и след това рестартирайте Internet Explorer.  

 КУКЕП (квалифицирано удостоверение за квалифициран 

електронен подпис), инсталиран на персоналния компютър съгласно 

указанията на издателя му: 

o Входът в Портала на ИСИС може да се извърши само чрез КУКЕП, 

който съдържа идентифицираща информация (ЕГН/ЛНЧ, номер на 

паспорт, лична карта) на физическото лице – автор на подписа. 

o Удостоверение за КУКЕП се издава от регистриран доставчик на 

удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията, 

която поддържа Регистър на доставчиците на удостоверителни 

услуги, издаващи удостоверения за квалифициран електронен подпис 

на интернет страницата си, в раздел Области на регулиране\ 

Електронен подпис. 

 

 софтуер или услуга за подписване на документи с КУКЕП, 

предоставени от издателя му: 

o Заявления за достъп, декларации-форми и заявки за промяна се 

подават чрез генериран от системата PDF с попълнената на екран 

информация.  
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o Отчетни форми могат да се подават или чрез генериран от системата 

PDF с попълнената на екран информация, или чрез предварително 

изтеглен от системата и попълнен xls шаблон. 

o Всички декларации-форми, отчетни форми и заявки за промяна, които 

се подават в Портала на ИСИС (PDF или xls), следва да са подписани 

с „подпис отделно от файла“ (detached signature). 

o Заявления Образец 1, 2, 3 и 6 следва да са подписани с „подпис 

отделно от файла“ (detached signature). 

o Уведомления Образец 4 и 5 следва да са подписани с „подпис заедно с 

файла“ (attached signature)  

o  

Порталът на ИСИС се достъпва с инсталиран и включен КУКЕП от едно от 

следните две места: 

1) интернет страницата на БНБ, рубрика Статистика/ Електронно подаване на 

отчетни форми/ Връзка към Интегрираната статистическа информационна система на 

БНБ (горе вдясно); 

2) интернет страницата на БНБ, рубрика Регистри и услуги/ подрубрика 

Електронни административни услуги, Статистическо отчитане, Електронно подаване 

на отчетни форми/ Връзка към Интегрираната статистическа информационна система 

на БНБ (горе вдясно) или директно на следния линк: 

https://stat.bnb.bg/BNBStatPortal 

Забележка:  Отварянето на Портала в повече от един раздел или прозорец на браузъра 

е нежелателно. Не е предвиден достъп до Портала чрез мобилно устройство. 

При запитването от браузъра се извежда прозорец за избор на валиден 

сертификат и след това за въвеждане на PIN код на смарт-картата, получен с указанието 

от доставчика на удостоверителни услуги. 
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ИСИС използва сертификат, издаден от "Информационно обслужване" АД с 

марката StampIT,  с който се осигурява идентичността ѝ в интернет пространството и се 

гарантира, че обменяната със системата информация не може да бъде прочетена 

(разшифрована).  

За работа с Портала на ИСИС е необходимо в браузера да се инсталират 

публичните базови удостоверения на издателя  „Информационно обслужване“  АД , 

които може да намерите на страницата на доставчика 

https://www.stampit.org/bg/page/814, както и в Регистъра на доставчиците на 

удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за квалифициран електронен подпис, 

публикуван на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията.  

Ако базовите сертификати не са инсталирани в браузера, при достъпване на 

Портала е възможно да се появи съобщение за „проблем със сертификата за защита“:  
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За да се продължи, се избира опцията . 

 

При първоначално влизане в Портала е необходима регистрация, чрез подаване 

на Заявление за достъп по Образец 1 или по Образец 2 (вж. Глава Трета от Указание 

за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път чрез 

ИСИС и Приложение 5.1 и Приложение 5.2 към него). 

На началния екран на Портала на ИСИС е поместена предназначена за 

потребителите информация, че личните данни, които се събират чрез Портала на 

ИСИС, се обработват от БНБ на основание и за целите, предвидени в приложимата 

нормативна уредба, и че в Политиката на Българската народна банка при обработване 

на лични данни се съдържа подробна информация относно обработването на лични 

данни в БНБ. 

При одобряване на подадено Заявление за достъп до Портала на ИСИС, 

потребителят получава системен имейл с временна парола за достъп. Генерираната 

временна парола за достъп трябва задължително да се смени чрез линка Задължителна 

промяна на начална (генерирана) парола.  
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Фиг. 1. Задължителна промяна на начална (генерирана) парола 

Отваря се нова екранна форма за попълване на новата парола. Необходимо е 

стойностите на полетата Парола и Потвърждение да съвпадат.   

 

Фиг. 2. Смяна на парола 

При всяко следващо влизане в Портала с вече регистриран КУКЕП, 

потребителят се идентифицира с предефинираното от системата потребителско име и с 

паролата, която е въвел. 
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Фиг. 3. Вход в Портала 

Когато регистрираният КУКЕП се използва за подаване на информация за 

няколко отчетни единици, при влизане в системата, потребителят избира от падащ 

списък отчетната единица, за която ще подава данни в текущата сесия. 

 

Фиг. 4. Вход в Портала при подаване за повече от една отчетни единици 

Основните менюта на Портала са: 

• Начало 

• Профил - съдържа подменютата: Потребител и Отчетна единица. 
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• Статистическо деклариране - съдържа подменютата за деклариране на 

финансови кредити между местни и чуждестранни лица, сметки, открити 

в чужбина, преки инвестиции в чужбина и емитирани дългови ценни 

книжа;  

• Статистическа отчетност - съдържа подменютата: Дължими форми, 

Подадени форми и Опционални форми; 

• Календар на събирането – съдържа информация за: Входна форма, 

Отчетен период, Срок за подаване и Срок за верификация и корекции; 

• Заявления за достъп 

2. Общи черти на интерфейса 

2.1. Текстово поле 

 

Фиг. 5. Текстово поле 

Обикновено текстово поле. Написаното се потвърждава с ENTER или когато 

излезем от полето.  

2.2. Числово поле 

Числовите полета в Портала на ИСИС или при попълване на xls шаблон на 

отчетна форма се попълват със стойности без интервали с десетичен знак точка (.). 

2.3. Падащ списък (Комбобокс) 

 

Фиг. 6. Комбобокс 

Обикновен падащ списък. Използва се, когато някое поле може да приема 

стойност от списък със стойности. 
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2.4. Избор от списък от стойности (List of values - LOV) 

 

 

Фиг. 7. Текстово поле свързано със списък 

Този компонент представлява заглавие на атрибут (1), текстово поле (2), икона 

за избор от списък (3), допълнително описание на стойността в текстовото поле (4), 

подсказка (tooltip (5)).  

Въвеждане на стойност в текстовото поле става по следния начин: пише се 

стойност директно в текстовото поле (2) и след това се натиска бутон ENTER. 

Въведената стойност се търси измежду атрибутите на номенклатурата, по точно 

съвпадение или по част от дума. Ако по тези критерии се намери точно едно 

съвпадение, то намерената стойност се попълва в текстовото поле, като заедно с това се 

попълва допълнителното описание и подсказката. Ако по тези критерии се намери 

повече от едно съвпадение, то се отваря диалоговият прозорец съдържащ ограничено 

множество от стойности отговарящи на зададените критерии. 

Друг начин за въвеждане на стойност в полето е с директно натискане на 

иконата за избор (3). В резултат се отваря диалогов прозорец, който показва таблица, 

чиито колони са списък от атрибутите на номенклатура (Фиг. 8.).  
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Фиг. 8. Списък от стойности (LOV) 

Този диалог има следните бутони: 

• Търси – при въвеждане на стойност в кутията и избор на Търси се търси 

измежду атрибути от номенклатурата. Ако има повече от едно съвпадение, в списъка се 

показват всички отговарящи на критериите. 

• Изчисти – изтрива стойността въведена за търсене в кутията; 

• Записи на страница - променя броя на редовете, които се визуализират на 

една страница; 

• Избери – попълва избраната стойност в текстовото поле; 

• Без избор – изтрива стойността от текстовото поле;  

• Отказ – затваря диалоговия прозорец. 

За да се избере стойност се натиска с мишката върху съответния ред и той се 

оцветява. При натискане на бутона Избери се зарежда търсената стойност. По време на 
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работа със списъка от стойности се появява индикатор за зареждане - . Той указва, че 

желаните данни са в процес на зареждане и трябва да се изчака. 

 

2.5. Избор на дата 

 

Фиг. 9. Поле за избор на дата 

Изборът на дата се активира чрез натискане на бутона ограден с червено на Фиг. 

9. В резултат на това се отваря диалогов прозорец, от който може да бъде избрана 

желаната дата както е показано на Фиг. 10. Потребителят също така има възможност да 

въведе датата ръчно в полето във формат (ДД.ММ.ГГГГ). 

 

 

Фиг. 10. Избор на дата 

2.6. Таблица 

 

Фиг. 11.  Таблица 

Таблица за редактиране / разглеждане на списък от стойности. В зависимост от 

контекста, някои колони може да се редактират, а други - не. Редакцията на полетата 

става посредством някоя от по-горе разгледаните контроли. 
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3. Профил 

В меню Профил потребителят има възможност да разгледа и коригира 

информацията за себе си (Потребител) или информацията за лицето, за което подава 

статистическа информация (Отчетна единица)  

 

Фиг. 12. Профил 

3.1. Потребител 

Изборът на това меню предоставя възможност на потребителя:  

- да разгледа и редактира данните за себе си, налични в ИСИС – ( Име (Име 

и фамилия), Електронна поща,  Телефон): 

Данните, които подлежат на промяна са: Име (Име и фамилия), Електронна 

поща и Телефон. Атрибут Идентификатор (служебен код, генериран от системата) не 
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подлежи на промяна. След нанасяне на корекциите и натискане на бутона Запиши, 

новите данни се записват автоматично в системата, за което се извежда съобщение: 

Данните бяха променени успешно! 

- да смени паролата си за достъп; 

- да прегледа информация за сертификатите, с които е регистриран в 

системата;  

- да проследи историята на посещенията си в системата и предоставените 

му права на достъп. 

 

Фиг. 13. Профил на потребителя 

 

3.2. Отчетна единица  

Изборът на това меню позволява на потребителя: 

- да прегледа информацията за отчетната единица, за която докладва 

(идентификатор (ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ, Име/Наименование на латиница, 
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Име/Наименование, Адрес (седалище), Телефон,  Електронна поща, , Дата на 

създаване); 

 

Фиг. 14. Профил на отчетната единица 

- да редактира чрез заявка за промяна атрибутите на информацията за 

отчетната единица, за която докладва.  

Заявката за промяна влиза в сила след одобрение от служител на БНБ, в случай 

че е променен атрибут, който изисква одобрение от служител на БНБ.  

Данните, които подлежат на промяна, са: Име/Наименование на латиница, 

Име/Наименование, Адрес (седалище), Телефон, Електронна поща, Дата на създаване. 

При натискане с бутона на мишката върху заглавието на всяка характеристика, могат да 

се прочетат указания за попълването им. 
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Фиг. 15. Заявка за промяна на данните в профила на отчетната единица 

При заявка за промяна на атрибутите, характеризиращи отчетната единица, се 

въвежда периодът (От дата – До дата), за който се отнася промяната. В случай че 

промяната важи от даден момент за неопределено време в бъдещето, се избира опция 

Без крайна дата (системата автоматично посочва 2500 г. като крайна дата на периода, 

за който важи промяната). В случай че промяната е с цел коригиране на грешка, 

периодът (От дата – До дата) не се редактира. 

В поле „Причина за промяна” потребителят описва причините за промяна на 

атрибутите (напр. корекция на грешка, смяна на представляващ, т.н.). В централната 

част са атрибутите на регистрацията с попълнени актуални за избрания период на 

регистрацията стойности и с възможност за редакция. Вдясно от тях са също 

актуалните стойности за периода, но без възможност за редакция. Те са помощна 

информация за потребителите. 

При избор на бутон Провери се прави проверка за изчерпателност и 

консистентност на данните. Задължителни са полетата От Дата – До дата; 

Име/Наименование, Адрес (седалище) и Телефон. 
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При избор на бутона Запиши, заявката за промяна се записва и е в статус 

„редакция”. Това позволява на потребителя да продължи впоследствие да я редактира и 

след това да я подаде. 

Бутон Откажи изтрива въведените промени и насочва към предходния екран за 

преглед на заявките за промяна. 

При коректно въведени данни и избиране на бутон Подай на екрана се 

визуализира диалогът за подаване на подписана информация. Стъпките, които следват 

са: 

1. Сваляне на PDF за подписване; 

2. Подписване на PDF-а със софтуер на издателя на КУКЕП (задължително е 

създаването на подпис, отделно от файла (detached signature); 

3. Избор на начин за кодиране спрямо настройките на използвания софтуер за 

подписване; 

4. Прикачване само на генерирания подпис с разширение p7s; 

5. Подаване в системата. 

Допълнителна информация относно подаването на подписани документи в 

ИСИС, както и примерни екрани, можете да откриете в приложението ”Подаване на 

информация в ИСИС - описание с примерни екрани” към Указанието. 

4. Статистическо деклариране 

4.1. Общи положения 

В меню Статистическо деклариране на Портала се подават следните 

статистически декларации за местни юридически лица и ЕТ по чл. 7, ал. 5 от Валутния 

закон и чл. 6 от Наредба № 27 на БНБ: 

 Финансови кредити между местни и чуждестранни лица (Декларация-

форма СПБ-1); 

 Сметки, открити в чужбина (Декларация-форма СПБ-2); 

 Преки инвестиции в чужбина (Декларация-форма СПБ-3); 
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 Емитирани дългови ценни книжа (Декларация-форма СПБ-9). 

 

Фиг. 16. Статистическо деклариране 

Статистическото деклариране през Портала на ИСИС преминава през два етапа:  

1) подаване на декларацията и  

2) обработване на декларацията от служител на БНБ. 

При успешно подаване на декларация, тя получава статус „временна” и 

потребителят получава системен имейл за това. 

Обработването на декларацията от служител на БНБ се извършва в срок от 5 

работни дни  от подаването ѝ. 

При одобряване на декларацията от служител на БНБ, тя променя статуса си на 

„активна”, получава уникален регистрационен номер (Номер на БНБ), който я 

идентифицира еднозначно, и потребителят получава системен имейл за това. 

При отхвърляне на декларацията от служител на БНБ, тя променя статуса си на 

„отхвърлена” и потребителят получава системен имейл с причините за отхвърляне. 

Служител на БНБ дава указания за отстраняване на нередностите при попълването на 

декларацията в срок от 5 работни дни от подаването ѝ. 

Удостоверяването на подадени по електронен път декларации се осъществява 
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чрез подаване на заявление за това с посочване на регистрационния номер на 

декларацията и идентификатора на местното лице (ЕИК/код по БУЛСТАТ). 

Заявлението се изпраща на имейл boped@bnbank.org от имейлa на автора на КУКЕП, с 

който е подадена декларацията по електронен път. В отговор БНБ изпраща на същия 

имейл електронно подписан PDF образец на подадената декларация. 

4.2. Попълване и подаване на нова декларация  

След избиране на съответната връзка от началния екран на меню 

Статистическо деклариране, на екрана се визуализират съществуващите към 

момента регистрации в ИСИС (вж т. 4.4.).  

За попълване и подаване на нова декларация се избира съответната връзка в 

горния ляв ъгъл: Нов кредит (Фиг. 17), Нова сметка (Фиг. 18), Нова инвестиция или 

Нова дългова ценна книга. 

 

Фиг. 17. Деклариране на финансови кредити -> Нов кредит 

 

 

Фиг. 18. Деклариране на сметки в чужбина -> Нова сметка 

На екрана се отваря съответната форма за попълване на нова декларация (Фиг. 

19, Фиг. 20). 

При попълване на декларацията има задължителни и допълнителни 

32



характеристики (атрибути). Задължителните полета са отбелязани с (*). Част от 

полетата стават задължителни в зависимост от попълнената информация в други 

полета, за което системата информира при проверка на регистрацията с бутон Провери.  

 

 

Фиг. 19. Деклариране на нов финансов кредит 

 

При регистрацията на кредит се попълват и т.нар. структурни атрибути. Това са 

Схема на усвояване на кредита и Схема на изплащане на кредита. Те са представени в 

табличен вид в долната част на екрана, с възможност за добавяне и изтриване на ред от 

структурата посредством бутоните Добави и Изтрий. Бутон Копирай от избрания 

копира избрания ред, като дава възможност за многократно добавяне на повтарящи се 

суми за изплащане. В комбинация с бутона Интервал в месеци и избор на желания 

интервал, през който се получават траншовете или се извършват плащанията е 

предоставена възможност за лесно въвеждане дори на кредити, чийто матуритет е по-
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голям. При попълване на данни в Схема на усвояване на кредита следва да се избере 

типа на операцията, съответно PRC за плащанията по главницата и INT – за тези по 

лихвата. 

 

 

Фиг. 20. Деклариране на нова инвестиция в чужбина 

  

При деклариране на нова инвестиция в чужбина, има възможност тя да се 

регистрира без крайна дата на валидност. В този случай се маркира чекбокса Без 

крайна дата. 

Указанията за попълване на всеки конкретен атрибут на декларацията, могат да 

се видят при натискане на левия бутон на мишката върху заглавието на атрибута (Фиг. 

21). 
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Фиг. 21. Указания за попълване на атрибути 

 

  

След попълване на декларацията се избира бутона Провери.  

Това действие инициира стартиране на проверките за консистентност на данни, 

описани в т. 4.3. Формални проверки при подаване на декларации от този документ.  

Бутон Откажи затваря декларацията без да записва попълнените данни. 

В случай че е открито несъответствие, на екрана се визуализира описание на 

грешката/грешките, които следва да бъдат поправени.  
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Фиг. 22. Неуспешен формален контрол 

В случай че данните са преминали успешно през проверките за консистентност, 

на екрана се визуализира съобщение  Въведените данни са проверени и са коректни! и 

се отваря диалог за подаване на подписана информация:  
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Фиг. 23. Подаване на данни след успешна проверка 

Стъпките, които следват са: 

1. Сваляне на PDF за подписване; 

2. Подписване на PDF-а със софтуер на издателя на КУКЕП (задължително е 

създаването на подпис, отделно от файла (detached signature); 

3. Избор на начин за кодиране спрямо настройките на използвания софтуер за 

подписване; 

4. Прикачване само на генерирания подпис с разширение p7s; 

5. Подаване в системата. 

Допълнителна информация относно подаването на подписани документи в 

ИСИС, както и примерни екрани, можете да откриете в приложението ”Подаване на 

информация в ИСИС - описание с примерни екрани” към Указанието. 

При успешно подаване на декларация, тя получава статус „временна” и 
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потребителят получава системен имейл за това, а системата се връща на екрана за 

регистрации (Фиг. 24). 

 

Фиг. 24. Статус "временна" на регистрация на нова сметка 

Обработването на декларацията от служител на БНБ се извършва в срок от 5 

работни дни  от подаването ѝ. 

При одобряване на декларацията от служител на БНБ, тя променя статуса си на 

„активна”, получава уникален регистрационен номер (Номер на БНБ), който я 

идентифицира еднозначно, и потребителят получава системен имейл за това. 
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Фиг. 25. Статус "активна" на регистрация на нова сметка след одобряване от БНБ  

4.3. Формални проверки при подаване на декларации  

4.3.1. При подаване на Декларация-форма СПБ-1 за финансови кредити 

между местно и чуждестранно лице (първоначална или коригираща): 

• Атрибут Държава на чуждестранна обслужваща банка 

(FOR_BANK_COUN) е задължителен, когато е попълнена стойност в 

Чуждестранна обслужваща банка (FOR_BANK) 

• План за усвояване и План за погасяване са задължителни, когато Вид на 

кредита (CREDIT_TYPE) е Финансов заем (LOAN), Финансов лизинг 

(LEAS) или Допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ (L134) и в 

същото време Погасяване на главницата (CREDIT_PAYMENT_TYPE) е 

Анюитетни вноски (01), Друга схема (04) или На равни части (05). 

• Ставка на фиксирания лихвен процент (INTEREST_FIXED) е 

задължителен когато Лихвени плащания (CREDIT_INTEREST_TYPE) е 

Фиксиран лихвен процент (01) 

• База на лихвения процент (индекс) (INTEREST_BASE) и Надбавка на 

плаващия лихвен процент (INTEREST_COEF) са задължителни когато 
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Лихвени плащания (CREDIT_INTEREST_TYPE) е Плаващ лихвен 

процент с база индекс (03) 

• База на лихвения процент (число) (INTEREST_BASE_NUM) е 

задължителен когато Лихвени плащания (CREDIT_INTEREST_TYPE) е 

Плаващ лихвен процент с база число (05) 

• В План за усвояване и План за погасяване Датите на транша/плащането 

трябва да са в периода на кредита (между Дата на договора 

(CONTRACT_START_DATE) и Крайна дата на договора 

(CONTRACT_END_DATE) 

• В План за усвояване и План за погасяване Сума за усвояване/плащане 

(общо) трябва да е по-малка или равна на Размер на кредита 

(CREDIT_AMOUNT). 

 

4.3.2. При подаване на Декларация-форма СПБ-2 за сметки, открити в 

чужбина (първоначална или коригираща): 

• Ставка на фиксирания лихвен процент (INTEREST_FIXED) е 

задължителен когато Лихвени плащания (CREDIT_INTEREST_TYPE) е 

Фиксиран лихвен процент (01) 

• База на лихвения процент (индекс) (INTEREST_BASE) и Надбавка на 

плаващия лихвен процент (INTEREST_COEF) са задължителни когато 

Лихвени плащания (CREDIT_INTEREST_TYPE) е Плаващ лихвен 

процент с база индекс (03) 

• База на лихвения процент (число) (INTEREST_BASE_NUM) е 

задължителен когато Лихвени плащания (CREDIT_INTEREST_TYPE) е 

Плаващ лихвен процент с база число (05) 

 

4.3.3. При подаване на Декларация-форма СПБ-3 за преки инвестиции в 

чужбина (първоначална или коригираща): 

• Атрибути: 

 FP_NAME (Чуждестранно лице: наименование) 

 FP_COUNTRY (Чуждестранно лице: държава на седалище) 
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 FP_SECTOR_ESA2010 (Чуждестранно лице: сектор) 

 FP_PARTICIPATION (Участие в капитала на 

чуждестранното лице (%)) 

 FP_CAPITAL (Чуждестранно лице: Вид на капитала) 

са задължителни, когато Първоначалната инвестиция е за: (TYPE) 2.1. или 2.2. 

• Атрибут Държава, в която е придобит имот (REAL_ESTATE_COUNTRY) 

е задължителен, когато Първоначалната инвестиция е за: (TYPE) е 2.3. 

• Структурният атрибут Стойност на инвестицията е задължителен. Спрямо 

хартиените форми се попълва по следния начин: 

Съответствие на полетата с образеца на СПБ-3 

Първоначалната 

инвестиция е за: 

(TYPE) Стойност на инвестицията (INV_ACQUISITION) 

  Стойност Валута Дата 

2.1. 

Записан капитал от 

местното лице-

инвеститор: (Размер) 

Записан капитал от 

местното лице-

инвеститор: (Валута) 

Дата на регистриране на 

дружеството в чужбина 

2.2. 

Стойност на 

придобитото участие 

по цена на 

придобиване: (Размер) 

Стойност на 

придобитото участие 

по цена на 

придобиване: 

(Валута) 

Дата на придобиване на 

собствеността 

2.3. 

Стойност на имота по 

цена на придобиване: 

(Размер) 

Стойност на имота по 

цена на придобиване: 

(Валута) 

Дата на придобиване на 

собствеността 

 

4.4. Разглеждане на регистрации 

След избиране на съответната връзка от началния екран на меню 

Статистическо деклариране, на екрана се визуализират съществуващите към 

момента регистрации за местното лице в ИСИС (съответно кредити, сметки в чужбина, 

преки инвестиции или емитирани дългови ценни книжа).  
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В съответствие със заявения и предоставен достъп, потребителят би могъл да 

разгледа детайлите за съществуващите регистрации. Разглеждането на детайлите за 

конкретна регистрация, при повече от една такава и наличие на необходимите права на 

достъп, става с натискане с мишката на реда на избраната за разглеждане регистрация. 

Друга възможност за разкриване и скриване на детайлите за конкретна регистрация е 

със стрелката в първата колона на таблицата (> Виж детайли или V Скрий детайли). 

В случай че потребителят няма необходимите права за достъп до съответната 

регистрация, системата изписва съобщение за това и детайлите на регистрацията не се 

визуализират. 

 

Фиг. 26. Стандартен достъп до данни, подадени с друг КУКЕП 

В ИСИС се съхранява историческа информация за всяка регистрация.  

 

 

4.5. Промяна на декларирани данни в ИСИС – подаване на 

коригираща декларация 

Данните за вече декларирана сделка, която е получила регистрационен номер на 
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БНБ, могат да се променят при избор на връзка Заявка за промяна -> Нова заявка за 

промяна в съответното подменю на менюто Статистическо деклариране. 

Чрез заявка за промяна (тип „историческа промяна”) се отразява и всяко 

приключване на регистрация.  

Заявка за промяна на регистрирана декларация може да се направи само ако 

крайната дата на регистрацията е след текущата дата. 

4.5.1. Заявка за промяна тип „корекция” 

В случай че е необходима корекция на погрешно попълнена декларация, при 

подаване на заявка за промяна не се променя периодът на валидност на регистрацията 

(атрибути От дата – До дата). 

Редактират се само допълнителните характеристики на регистрацията, които е 

необходимо да бъдат коригирани. 

4.5.2. Заявка за промяна тип „историческа промяна” 

В случай че е необходимо отразяване на промяна в параметрите на декларирана 

сделка (напр. удължен срок на кредит, променен лихвен процент, променен кредитор и 

т.н.), при подаване на заявка за промяна се посочва периодът, от който промените са 

валидни чрез промяна на атрибут От дата. В случай че промяната важи от даден 

момент за неопределено време в бъдещето, се избира опция Без крайна дата 

(системата автоматично посочва 2500 г. като крайна дата на периода, за който важи 

промяната). 

След това се променят и допълнителните характеристики, които е необходимо 

да бъдат актуализирани. 

4.5.3. Заявка за приключване на регистрация 

Със заявка за промяна тип „историческа промяна” (вж т. 4.5.2.) се отразява и 

приключване на регистрация (напр. изплащане или прехвърляне на кредит, закриване 

на сметка, прекратяване на пряка инвестиция в чужбина, падежиране или предсрочно 

обратно изкупуване на ценни книжа и т.н.). В атрибут От дата се посочва датата, от 

която регистрацията е неактивна, а в допълнителните характеристики се променя 

статуса (активен/приключен кредит; активна/закрита сметка, т.н.) 
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4.5.4. Подаване на заявката 

При подаване на нова заявка се попълва поле „Причина за промяна”, в което 

потребителят описва причините за промяна на атрибутите (корекция на данни, 

предоговаряне, закриване на сметка, изплащане на кредит и т.н.).  

В централната част на екрана са атрибутите на регистрацията с попълнени 

актуални за избрания период на регистрацията стойности и с възможност за редакция. 

Вдясно от тях са също актуалните стойности за периода, но без възможност за 

редакция. Те са помощна информация за потребителите. 

При избор на бутон Запиши, заявката за промяна се записва и е в статус 

„редакция”. Това позволява на потребителя да продължи впоследствие да я редактира и 

след това да я подаде, както и да я изтрие. 

Бутон Откажи затваря заявката без да я записва в редакция. 

При избор на бутон Провери се прави проверка за изчерпателност и 

консистентност на данните в съответствие с т. 4.3. Формални проверки при подаване на 

декларации. 

В случай че данните са преминали успешно през проверките за консистентност 

на екрана се визуализира съобщение  Въведените данни са проверени и са коректни!  

При коректно въведени данни и избиране на бутон Подай на екрана се 

визуализира диалогът за подаване на подписана информация.  
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Фиг. 27. Подаване на данни след успешна проверка 

Стъпките, които следват са: 

1. Сваляне на PDF за подписване; 

2. Подписване на PDF-а със софтуер на издателя на КУКЕП (задължително е 

създаването на подпис, отделно от файла (detached signature); 

3. Избор на начин за кодиране спрямо настройките на използвания софтуер за 

подписване; 

4. Прикачване само на генерирания подпис с разширение p7s; 

5. Подаване в системата. 

Допълнителна информация относно подаването на подписани документи в 

ИСИС, както и примерни екрани, можете да откриете в приложението ”Подаване на 

информация в ИСИС - описание с примерни екрани” към Указанието. 
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Подадените заявки за промяна се преглеждат от двама експерти на БНБ на 

принципа „четири очи”.  При одобрение, системата автоматично актуализира данните 

за съответната регистрация и потребителят получава уведомителен имейл. Ако заявката 

бъде отхвърлена, системата не променя данните и отново изпраща уведомителен имейл 

с причините за отхвърляне. В системата се пази история за всички заявки, създадени за 

конкретна регистрация.  

Одобрени или отхвърлени заявки не могат да се редактират. 

 

Фиг. 28. Заявки за промяна 

 

5. Статистическа отчетност 

5.1. Общи положения 

В меню Статистическа отчетност на Портала се подават статистически 

отчетни форми за местни юридически лица и ЕТ и местни физически лица по реда на 

чл. 8 и чл. 10 от Валутния закон и чл. 42 от Закона за БНБ. 

Задължително се подават по електронен път отчетни форми СПБ-4, СПБ-4А, 

СПБ-6А, СПБ-6Б, СПБ-7, СПБ-7Б, СПБ-11 и СПБ-Н, когато в тях се попълват повече от 

пет записа, както и отчетните форми за притежавани ценни книжа (DR, CR и СПБ-

10А), за емитирани дългови ценни книжа (СПБ-9Б, СПБ-9В, СПБ-9Г и СПБ-9Д), 

отчетните форми, които подават банките, инвестиционните фондове, лизинговите и 
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кредитиращите дружества, застрахователните компании, пенсионните фондове и 

пенсионноосигурителните дружества. 

Меню Статистическа отчетност има три подменюта: Дължими форми, 

Подадени форми и Опционални форми. 

 

Фиг. 29. Статистическа отчетност 

  

5.2. Дължими форми  

Дължимите отчетни форми се определят в съответствие с изискванията на 

Валутния закон, Закона за БНБ и издадените към тях наредби.  

При наличие на регистрация на сделка по реда на чл. 7, ал. 5 от Валутния закон, 

се дължи съответната, свързана с него отчетна форма (например: след регистрацията на 

финансов кредит (с декларация-форма СПБ-1), се дължи тримесечна отчетна форма за 

движението по кредитите СПБ-4 или годишна форма СПБ-4А). По тази конфигурация 

се определя дали се дължат и отчетни форми СПБ-5, СПБ-7, СПБ-9Б, СПБ-9В, СПБ-9Г, 

СПБ-9Д и СПБ-10А. Отчетни форми, свързани с регистрации, се дължат до 

приключване на регистрацията, което се отразява чрез заявка за промяна на декларация 

(вж т. 4.5.3.). 
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Форми СПБ-6А и СПБ-6Б са дължими, в случай че в края на предходното 

тримесечие общият размер на отчетените вземания, съответно задължения към 

чуждестранни лица надхвърля 200 000 лв. или равностойността им в чуждестранна 

валута. 

Отчетни форми СПБ-11 и СПБ-12 са дължими, когато местното лице е включено 

в извадката за отчитане за съответната година. 

Отчетни форми за притежавани ценни книжа в собствен портфейл (DR) са 

дължими от всички местни лица от институционален сектор „Финансови предприятия”. 

Формите се виждат като дължими към даден отчетен период, когато Порталът е 

отворен за тяхното подаване. Уведомителни имейли за дължимите форми и сроковете 

за подаване на първоначални и ревизирани данни се изпращат от системата 

непосредствено преди всяко отваряне на Портала. 

Всеки потребител може да види дължимите форми само за отчетните единици, 

за които има одобрен достъп до Портала. В случай че потребителят има одобрен достъп 

за повече от една отчетна единица, се виждат планираните форми за всяка отделна 

отчетна единица в контекста на съответната отчетна единица, зададен при вход в 

Портала. 

Формите са групирани по периоди (подредени хронологично с начало формите, 

дължими за текущия период) и по статистики. На първо място са изброени подадените 

форми, а след тях – входни форми в редакция. 

Отчетните форми, свързани с регистрации, могат да се дължат за няколко 

декларирани сделки от един тип (напр. СПБ-4 при регистрирани повече от един 

кредити). В Портала може да се види за колко и за кои регистрации се дължи дадена 

форма. 

Една форма престава да бъде дължима за даден период, когато е успешно 

подадена (визуализира се във всички подменюта на Статистическа отчетност със 

статус „необработена”, а в подменю Дължими форми, статусът на подаването за даден 

тип форма е „очаква одобрение“). Формата става дължима за подаване отново при 

отхвърляне на експертен контрол. 
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Фиг. 30. Дължими форми -> статус на подаване "Очаква одобрение" 

Ако няма успешно подадена дължима форма за даден период, в подменю 

Дължими форми, статусът на подаването за даден тип форма е „Дължи данни“. Това 

важи и за случаите, в които формата е подадена на хартиен носител в БНБ, но все още 

не е въведена в системата от служител на БНБ. 

 

Фиг. 31. Дължими форми -> статус на подаване "Очаква одобрение" 

В подменю Дължими форми потребителите могат: 

- да подадат нова форма (бутоните се намират вдясно от 

заглавието на всяка форма): 

o чрез попълване на екран и подаване на генериран от 

системата PDF (бутон Нова форма); 
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o чрез xls шаблон (бутон Зареди файл), който е 

предварително изтеглен от системата (бутон Изтегли 

шаблон).  

- за входни форми, записани в редакция, в зависимост от това дали 

са попълнени на екран или в xls шаблон:  

o да ги редактират (бутон Редактирай или бутон Зареди 

редактиран файл); 

o да ги разгледат (бутон Разгледай или бутон Изтегли файл); 

o да ги изтрият (бутон Изтрий). 

 

Фиг. 32. Входни форми в редакция 

- за входни форми, попълнени на екран и подадени чрез PDF, 

генериран от системата: 

o да ги разгледат (бутон Разгледай); 

o да ги копират (бутон Нова като текущата);  

o да ги изтеглят в PDF вариант (бутон Изтегли PDF). 

- за входни форми, попълнени и подадени чрез xls шаблон: 

o да изтеглят попълнения xls шаблон (бутон Изтегли файл); 

o да изтеглят архив (zip) с попълнения xls шаблон и PDF 

файл, който удостоверява подаването му (файловете се 

свързват чрез еднакъв HMAC (хеширан ключ за 

достоверност на съобщенията), посочен в тях) (бутон 

Изтегли zip). 

5.3. Подадени форми 

 Подменю Подадени форми позволява филтриране и разглеждане на 

подадените за отчетната единица статистически отчетни форми в зависимост от 

правата на достъп на потребителя, както и проследяване на статуса на подадена отчетна 

форма. При натискане на бутона Журнал за проверки за конкретната входна форма е 

50



възможно проследяване и на резултата от обработките, през които минава формата.  

След обработка на формата от експерт на БНБ (вж т. 5.5.4.2. Експертен контрол), 

в това подменю се визуализира и Коментар на експерт на БНБ (вдясно от статуса на 

формата) с причини за одобряване/отхвърляне или друга информация.  

 Формите са подредени хронологично (в низходящ ред), по статистики.  

 

Фиг. 33. Подадени форми 

 В подменю Подадени форми потребителите могат: 

- за входни форми, записани в редакция - да ги разгледат (бутон 

Разгледай) 

 

Фиг. 34. Операции с входна форма в редакция в меню Подадени форми 

51



- за входни форми, попълнени на екран и подадени чрез PDF, 

генериран от системата: 

o да ги разгледат (бутон Разгледай); 

o да ги копират (бутон Нова като текущата);  

o да ги изтеглят в PDF вариант (бутон Изтегли PDF). 

 

Фиг. 35. Операции с подадени входни форми в меню Подадени форми 

- за входни форми, попълнени и подадени чрез xls шаблон: 

o да изтеглят попълнения xls шаблон (бутон Изтегли файл); 

o да изтеглят архив (zip) с попълнения xls шаблон и PDF 

файл, който удостоверява подаването му (файловете се 

свързват чрез еднакъв HMAC (хеширан ключ за 

достоверност на съобщенията), посочен в тях) (бутон 

Изтегли zip). 

 

Фиг. 36. Операции с входни форми, подадени с xls шаблон, в меню Подадени форми 

5.4. Опционални форми 

От подменю Опционални форми могат да се подадат всички отчетни форми, 

разработени за електронно подаване чрез Портала на ИСИС и без да са обозначени като 

дължими за съответната отчетна единица. Такива са, например, СПБ-6А и СПБ-6Б (за 

възникнали през отчетни период вземания и задължения, които надхвърлят 200 000 

лв.), СПБ-8, СПБ-Н и др.  
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 Формите са подредени по вид статистика, име на формата, след което са 

разделени на подадени и входни форми в редакция, в които категории са подредени 

хронологично по отчетен период (в низходящ ред).  

 

Фиг. 37. Опционални форми 

В подменю Опционални форми потребителите могат: 

- да подадат нова форма (бутоните се намират вдясно от 

заглавието на всяка форма): 

o чрез попълване на екран и подаване на генериран от 

системата PDF (бутон Нова форма); 

o чрез xls шаблон (бутон Зареди файл), който е 

предварително изтеглен от системата (бутон Изтегли 

шаблон).  

- за входни форми, записани в редакция, в зависимост от това дали 

са попълнени на екран или в xls шаблон:  

o да ги редактират (бутон Редактирай или бутон Зареди 

редактиран файл); 

o да ги разгледат (бутон Разгледай или бутон Изтегли файл); 
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o да ги изтрият (бутон Изтрий). 

- за входни форми, попълнени на екран и подадени чрез PDF, 

генериран от системата: 

o да ги разгледат (бутон Разгледай); 

o да ги копират (бутон Нова като текущата);  

o да ги изтеглят в PDF вариант (бутон Изтегли PDF). 

- за входни форми, попълнени и подадени чрез xls шаблон: 

o да изтеглят попълнения xls шаблон (бутон Изтегли файл); 

o да изтеглят архив (zip) с попълнения xls шаблон и PDF 

файл, който удостоверява подаването му (файловете се 

свързват чрез еднакъв HMAC (хеширан ключ за 

достоверност на съобщенията), посочен в тях) (бутон 

Изтегли zip). 

 

 

Фиг. 38. Операции с входни форми в меню Опционални форми 
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5.5. Подаване на отчетни форми 

Отчетните форми могат да се попълват и съответно подават по два начина: 

1) чрез попълване на екран и подаване на генериран от системата PDF и 

2) чрез попълване на изтеглен от системата xls шаблон 

Методологически указания за попълване на формите могат да се изтеглят от 

линка под името на формата в подменюта Дължими форми и Опционални форми. 

 

Фиг. 39. Изтегли указания за попълване 

Успешно подадените отчетни форми получават статус „необработена“, което 

означава, че очакват обработка от служител на БНБ (извършване на експертен контрол 

– вж т. 5.5.4.2.). Системата изпраща автоматични имейли при подаване на отчетните 

форми, както и при обработката им на експертен контрол за получения окончателен 

статус – „одобрена” или „отхвърлена”. След приключване на експертен контрол в 

подменю Подадени форми се визуализира и „Коментар на експерт на БНБ“ (вдясно от 

статуса на формата) с причини за одобряване/отхвърляне или друга информация.  

5.5.1. Подаване на отчетна форма чрез попълване на екран 

Попълване на отчетна форма на екран в Портала се осъществява след намиране 

на съответната форма в списъка с форми в подменюта Дължими форми или 

Опционални форми и натискане на бутона Нова форма вдясно от името на формата. 

55



От бутон Нова като текущата във всички подменюта може да се копира вече 

подадена форма с въведено съдържание за предходен период, което след необходимата 

актуализация да се подаде за текущия отчетен период.  

На екрана се отваря нова страница за попълване на избраната входна форма. На 

Фиг. 40. е показана страницата при избор на  СПБ-4. 

 

Фиг. 40. Попълване на нова входна форма СПБ-4 на екран 

Входните форми могат да съдържат няколко таблици (напр. форма СПБ-4 

включва две таблици – Остатък по кредита и Операции по кредита). Всяка една 

таблиците има полета тип заглавие и полета тип съдържание. Добавяне на нов ред е 

възможно с избор на бутона Добави ред, а изтриването е възможно след маркиране на 

конкретен ред и натискане на бутона Изтрий ред.  

За да може попълнените данни да се проверят за коректност е необходимо 

записване на формата в „редакция” чрез натискане на бутон Запиши. След запазване на 

формата в „редакция” на екрана се визуализират и бутони Провери и Подай. Повторен 

избор на бутон Запиши запазва формата в „редакция” с направените промени и извежда 

съобщение за избор между продължаване на редакцията и излизане от екрана за 

попълване на формата. 
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Фиг. 41. Записване на входна форма в редакция 

Бутон Провери проверява коректността на въведените данни. Ако са установени 

грешки във формáта на някои от полетата или не са попълнени задължителни полета, те 

се оцветяват в червено. За всички установени грешки се изписва съответно съобщение 

на екрана. Подаването на отчетната форма е невъзможно преди всички грешки да са 

отстранени. След получаване на съобщение за коректно попълнени данни, при 

натискане на бутон Подай на екрана се визуализира диалогът за подаване на подписана 

информация. Стъпките, които следват са: 

1. Сваляне на PDF за подписване; 

2. Подписване на PDF-а със софтуер на издателя на КУКЕП (задължително е 

създаването на подпис, отделно от файла (detached signature); 

3. Избор на начин за кодиране спрямо настройките на използвания софтуер за 

подписване; 

4. Прикачване само на генерирания подпис с разширение p7s; 

5. Подаване в системата. 
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Допълнителна информация относно подаването на подписани документи в 

ИСИС, както и примерни екрани, можете да откриете в приложението ”Подаване на 

информация в ИСИС - описание с примерни екрани” към Указанието. 

 

5.5.2. Подаване на отчетна форма чрез попълване на xls шаблон 

С цел улесняване на подаването на форми с множество записи, за всички 

отчетни форми са разработени xls шаблони. Шаблоните могат да бъдат свалени чрез 

бутон Изтегли шаблон вдясно от съответната форма в подменюта Дължими форми и 

Опционални форми.  

Разработените шаблони съдържат два или повече листа. Първият лист съдържа 

информация за отчетната единица: 

• Идентификатор (ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ)  

• Отчетен период, за който се подават данни  

Отчетният период се попълва в зависимост от честотата на подаване на 

отчетната форма. Напр. за годишни форми се попълва само числото на годината (напр. 

2018). За тримесечните форми се попълва отчетна година и отчетно тримесечие с цифра 

(от 1 до 4), която отговаря на поредността му, напр. за първо тримесечие, данни към 

31.03. се попълва 1. За месечните форми се попълва отчетна година и отчетният месец с 

цифра (от 1 до 12), която отговаря на поредността му, напр. за април се попълва 04.  

• Тип на отчета – първоначален/коригиращ: 

Попълва се с код “P” при подаване на първоначален отчет и код “R” при 

подаване на коригиращ отчет. 

• Нулев отчет (индикатор за празна форма): 

Някои отчетни форми (напр. СПБ-11, СПБ-9Г, СПБ-9Д) позволяват подаване на 

нулев отчет. За целта в поле Нулев отчет (индикатор за празна форма) се попълва код 

„Y” за подаване на празна отчетна форма или код „N” за подаване на отчетна форма с 

данни. 

Останалите листове в xls шаблона представляват таблиците на съответната 

отчетна форма. 
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Разработените шаблони са със заключени антетки и позволяват попълване само 

в конкретни клетки. Не са възможни изтриване и добавяне на редове и колони, 

филтриране, форматиране и други стандартни функционалности на Excel, с изключение 

на копиране и поставяне. 

Всяко нарушаване на целостта на шаблона води до невъзможност за подаването 

му. 

В xls шаблоните редовете трябва да са попълнени последователно – т.е. да няма 

празни редове между данните. 

За полетата, които се попълват със стойност от списък (напр. държава, валута, 

сектор), се използват кодовете от съответните таблици, съгласно указанията към 

отчетната форма и/или Приложенията към Указанията за подаване на информация по 

Наредба № 27 на БНБ, публикувани на интернет страницата на БНБ, рубрика 

Статистика/ Статистически форми и указания. 

След попълване на xls шаблон и запазването му на локалния компютър, 

подаването се инициира чрез бутон Зареди файл в подменюта Дължими форми или 

Опционални форми. Стъпките, които следват са: 

1. Прикачване на попълнения xls шаблон за проверка. 

Прикачването на попълнения xls шаблон автоматично го записва в статус 

„редакция”. Системата извършва формален контрол върху данните и при установяване 

на грешки, извежда съответните съобщения. Грешките следва да се отстранят и 

шаблонът да се зареди повторно чрез бутон Зареди редактиран файл в подменюта 

Дължими форми или Опционални форми. 

След отстраняване на всички нередности, системата извежда съобщение за 

коректно попълнени данни. 

2. Подписване на коректно попълнен xls шаблон.  

Записаният на локалния компютър на потребителя xls шаблон с проверени и 

коректни данни следва да се подпише със софтуер на издателя на КУКЕП 

(задължително е създаването на подпис, отделно от файла (detached signature) – файл с 

разширение p7s); 

3. Прикачване на подписа в системата. 
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Генерираният p7s файл се прикачва в системата като се избира съответният тип 

кодиране, който използва софтуерът, с който данните са подписани. Системата 

проверява за съответствие между прикачения подпис и попълнените в xls шаблона 

данни. 

Допълнителна информация относно подаването на подписани документи в 

ИСИС, както и примерни екрани, можете да откриете в приложението ”Подаване на 

информация в ИСИС - описание с примерни екрани” към Указанието. 

5.5.3. Редактиране на отчетна форма в статус „редакция” 

При записване на формата в „редакция” и излизане от екрана за попълване, 

същата е достъпна в подменюта Дължими форми и Опционални форми чрез бутони 

Редактирай или Зареди редактиран файл в зависимост от начина, по който е 

попълнена.  

Форми в „редакция” могат да бъдат изтривани от системата чрез бутон Изтрий. 

5.5.4. Процедура за контрол на отчетни форми. 

5.5.4.1. Формален контрол 

Формалният контрол се осъществява само върху полетата на конкретна форма и 

включва следните типове проверки: 1) за валидност на КУКЕП; 2) за попълване на 

задължителните полета; 3)  на числовите полета (дали е подадено число, за формат на 

числата);  4) за съответствие на попълнените полета с елементи от номенклатурата; 5) 

проверки между отделните таблици или полета в рамките на отчетната форма; 6) 

проверка за активност на регистрациите, за които се подава информация – активни 

отчетни единици, финансови кредити, сметки в чужбина, преки инвестиции в чужбина, 

емисия ценни книжа. 

Формален контрол се извършва на всяка форма, която постъпва във входната 

подсистема, независимо дали е попълнена на екран или в xls шаблон. При успешен 

формален контрол системата извежда съобщение за коректно попълнени данни и може 

да се премине към подаване на формата. 

5.5.4.2. Експертен контрол 

Експертният контрол представлява проверка за редовност на получените 

статистически форми и декларации, съгласно чл.35 от ЗЕУ. Експертният контрол се 
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осъществява по отношение на връзката на конкретната форма с  форми от същия или 

друг тип за минали/следващи периоди и включва следните типове проверки: 1) спрямо 

данни със същия характер за предходни периоди (не е задължително да са подадени със 

същия тип входна форма); 2) други специфични за съответната отчетна форма 

проверки, които изискват наличие на данни от други форми и/или регистри. 

Експертният контрол се инициира от служител на БНБ и след приключването му 

потребителят получава автоматичен имейл от системата за окончателния статус на 

подадената отчетна форма – „одобрена” или „отхвърлена”. При отхвърляне на 

експертен контрол формата отново става дължима за подаване. 

6. Календар на събирането 

В Календар на събирането се съдържа информация за Входна форма, Отчетен 

период (текущ и период за ревизии), Срок за подаване и Срок за верификация и 

корекции на дължимите за подаване отчетните форми. От Падащ списък (Комбобокс), 

потребителят може да селектира информация за срокове и форми чрез търсене по 

година, месец и входна форма. Системата позволява свалянето на календара във файл 

за цяла година. 

 

 

Фиг.42. Календар на събирането 

7. Заявления за достъп 

В меню Заявления за достъп се съдържа информация за всички подадени 

заявления за достъп, както и тези за спиране на достъп. Може да се намери 

синтезирана/обобщена информация за видовете достъп и обслужването на заявленията 

с цел улеснение на потребителя. 
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От това меню потребителят може да: 

- Подаде ново заявление за достъп – чрез бутоните Образец 1, 

Образец 2; 

- Подаде ново заявление за спиране на достъп – чрез бутоните 

Образец 5, Образец 6; 

- Подаде ново заявление за промяна на регистрация при 

преобразуване – чрез бутон Образец 3; 

- Проследи статуса на всички заявления за достъп чрез бутон Моите 

заявления за достъп; 

- Проследи статуса на всички заявления за спиране на достъп чрез 

бутон Моите заявления за спиране на достъп; 

 

Фиг.43. Заявления за достъп 

7.1.  Моите заявления за достъп 

В Моите заявления за достъп потребителят може да проследи историята и 

статусите на всички подадени от него заявления за достъп – Образец 1, Образец 2 и 

Образец 3, както и да ги филтрира по: 

- Вид заявление 

- Статус 

- ЕГН/ЕИК на отчетната единица 

- Дата на подаване 
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Фиг.43.1. Моите заявления за достъп 

7.2.  Моите заявления за спиране на достъп 

В Моите заявления за спиране на достъп потребителят може да проследи 

историята и статусите на всички подадени от него заявления за спиране на достъп – 

Образец 4 и Образец 5, както и да ги филтрира по: 

- Вид заявление 

- Статус 

- ЕГН/ЕИК на отчетната единица 

- Дата на подаване 

 

Фиг.43.2. Моите заявления за спиране на достъп 
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8. Други функционалности

8.1. Подмяна на сертификат 

В случай на подновяване на професионален КУКЕП, системата позволява 

асоцииране на новия КУКЕП с направената регистрация на потребителя в Портала. За 

целта след като потребителят се идентифицира с новия си сертификат, той избира 

бутон Обнови данните за сертификата в системата от началната страница на 

приложението Фиг. 44. 

Фиг. 44. Избор на Обнови данните за сертификата 

 Отваря се формата представена на Фиг. 45. В списъка с потребители се 

визуализират онези, за които информацията от сертификатите им в системата съвпада с 

информацията от новия сертификат. За съвпадение се счита еднаквост по ЕИК/код по 

БУЛСТАТ и ЕГН, заради което и функционалността за подмяна на сертификат не може 

да се използва при подновяване на персонален КУКЕП (вж т.19. от Указанието).  

Фиг. 45. Подмяна на сертификат 
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Въвежда се паролата на потребителя за Портала и се избира бутонът Запиши. 

Системата извежда съобщение  Сертификатът беше подменен успешно! . 

8.2. Забравена парола 

Системата поддържа генериране на парола, в случай че потребителят е забравил 

своята. За да се генерира парола, се избира връзката Забравена парола. Отваря се 

формата представена на Фиг. 46. Потребителят избира потребителското си име, 

въвежда електронната си поща и системата автоматично генерира нова парола.  

Задължително е посочването на електронния адрес, с който потребителят е 

регистриран в системата (при подаването на заявление за достъп). При несъвпадение 

системата изписва грешка:  

 Подаденият email адрес не отговаря на този от базата данни с потребители на Уеб Портала 

При правилно въведен имейл, потребителят получава паролата заедно с адрес, на 

който да я смени, преди да продължи работа с приложението. 

Фиг. 46. Забравена парола 

8.3. Задължителна подмяна на временна парола 

Промяната на временна парола (при първоначална регистрация или след 

използване на функционалността за забравена парола) се осъществява, като от входния 

екран се натисне бутона Задължителна подмяна на временна (генерирана) парола. 

Отваря се нова екранна форма, където трябва да се попълни новата парола. 
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Необходимо е стойностите на полетата Парола и Потвърждение да съвпадат.  

8.4. Информация за сертификата 

Системата предоставя възможност за разглеждане на информацията за 

сертификатите, валидни за текущия потребител, в меню 

Профил/Потребител/Информация за сертификата. 

Фиг. 47. Информация за сертификат, достъпна през публичния сайт 

9. Помощ

В меню Помощ е достъпна информация за контактите на служители на БНБ за 

методологическо и техническо съдействие при попълване и подаване на статистическа 

информация по електронен път, Указанието за подаване на информация по електронен 

път и приложенията към него, както и методологическите указания към 

статистическите декларации и отчетни форми. 
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Подаване на информация в Портала на Интегрираната статистическа 

информационна система (ИСИС)  

Описание с примерни екрани 

Подаването на информация в Портала на ИСИС е възможно само след подписването ѝ с 

квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) чрез софтуер/услуга, 

предоставена от издателя на КУКЕП.  

Заявления за достъп и преустановяване на достъп, уведомления за упълномощаване и за отнемане на 

права на достъп, декларации-форми и заявки за промяна се подават чрез генериран от системата PDF с 

попълнената на екран информация.  

Отчетни форми могат да се подават или чрез генериран от системата PDF с попълнената на екран 

информация, или чрез предварително изтеглен от системата и попълнен xls шаблон. 

Уведомления за упълномощаване и за отнемане на права на достъп (PDF), се подписват с подпис 

заедно с файла (attached). Всички останали документи, които се подават в Портала на ИСИС (PDF или 

xls), следва да са подписани с подпис отделно от файла (detached signature). 

1. Издатели на КУКЕП и техните софтуери/услуги за подписване 

Пример за издатели на КУКЕП и предлаганите от тях софтуери/услуги за подписване са: 

• Борика – Банксервиз АД: 

o BISS - локална услуга за подписване в браузер 

o B-Trust Desktop Signer 

• Информационно обслужване АД 

o DSTool 

• Инфонотари ЕАД 

o InfoNotary e-Doc Signer 

• СЕП България АД: 

o eSign 

• Евротръст Технолъджис АД: 

o Evrotrust – Tool 

 

! За инсталиране на софтуера/услугата и указания за използването му, потребителите 

следва да се обръщат към издателя на КУКЕП. 
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2. Подписване и подаване на заявления, уведомления , декларации-форми, заявки 

за промяна и отчетни форми, попълнени на екран, в Портала на ИСИС 

Подаването на подписани заявления за достъп, преустановяване на достъп, уведомления за 

упълномощаване и за отнемане на права на достъп, декларации-форми, заявки за промяна и отчетни 

форми, попълнени на екран, в Портала на ИСИС, преминава през описаните в тази точка стъпки.  

Препоръчителните браузъри за подаване на данни в Портала на ИСИС са Microsoft Edge, Chrome 

и Mozilla Firefox. 

2.1. Попълване на информацията на екран 

Попълването на гореизброените документи на екран става от съответните менюта: 

o Заявления за достъп по Образец 1 и Образец 2 (при първоначална регистрация, 

подновяване на достъп или последваща промяна на достъп), уведомление за 

упълномощаване по Образец 4, уведомление за отнемане на права на достъп по 

Образец 5 и заявление за преустановяване на достъп по Образец 6 – меню 

Заявления за достъп 

o Декларации-форми за сделки по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон (СПБ-1, СПБ-2, 

СПБ-3, СПБ-9) – меню Статистическо деклариране/.../Нов кредит 

(сметка/инвестиция/дългова ценна книга) 

o Заявки за промяна:  

- На данните за отчетната единица - меню Профил/ Отчетна единица/ 

Заявка за промяна 

- На данни от подадена декларация - меню Статистическо деклариране/.../ 

Заявка за промяна 

o Отчетна форма, попълнена на екран - меню Статистическа 

отчетност/Дължими форми (Опционална форми)/Нова форма 
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2.2. Проверка на попълнената информация 

Подписването на информация и подаването ѝ в Портала на ИСИС е възможно само когато тя е 

коректна. Коректността на информацията се проверява с бутон Провери във всяко едно от менютата за 

попълване. При открити грешки в попълнените данни, системата известява за тях с конкретни 

съобщения, които следва да бъдат отстранени, за да може документът да бъде подаден. 

! При използване на Internet Explorer, ако при проверка на данните не се визуализират 

съобщения за резултат от проверката, се уверете, че в настройките на браузъра е разрешено 

изпълнението на ActiveX контроли (вж. т. 5.1.).  

Валидирайте въведената информация с бутон Провери до изписване на съобщение за коректни 

данни: 

 

 

2.3. Генериране на PDF за попълнената информация 

При коректно попълнена информация и натискане на бутон Подай системата извиква 

диалога за подаване на подписано съдържание, където ясно са описани стъпките, които да се 

следват.  
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! Диалоговият прозорец за подаване на подписана информация не се затваря до 

приключване на подаването! 

 

Първата стъпка е да се свали генерираният от системата PDF (бутон Свали PDF за 

подпис). Изчаква се генерирането на PDF-а, като след успешното му генериране в зависимост от 

използвания браузър, се появява опция за отваряне или записване на файла. 

При попълване на нова декларация диалогът се отваря директно при коректни данни 

след като натиснете бутон Провери. 

! При използване на Internet Explorer, ако при натискане на бутон Свали PDF за подпис, не 

се генерира PDF, е необходимо да бъдат изключени настройките за изгледа за съвместимост 

(compatibility view) в браузъра (вж т.5.2.).  
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Записване на файл в Internet Explorer: 

 

Записване на файл в Mozilla Firefox: 
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Записване на файл в Microsoft Edge: 

 

Записване на файл в Chrome: 
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2.4. Подписване на генерирания PDF със софтуер на издателя на КУКЕП 

2.4.1. Подписване на PDF файл с опцията „подпис отделно от файла” 

(detached signature) 

След като генерираният PDF е записан на локалния компютър е необходимо 

използването на софтуер за подписване на документи на издателя на КУКЕП. 

Документите, които се подписват и подават с тази опция са заявления Образец 1 и 2 

за предоставяне на достъп, заявление Образец 6 за преустановяване на достъп, заявки за 

промяна, декларации-форми и отчетни форми. 

При подписването на генерирания PDF е задължително избирането на опция за 

„подпис отделно от файла” (detached signature) и създаване на файл с разширение p7s, 

който също се записва на локалния компютър.  

Подписване в DS Tool на Stamp It: 
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Или чрез десен бутон върху файла: 

 

Подписване с BISS на B-Trust: 

 

 

 

 

 

 

74



 

 

Подписване с B-Trust Desktop Signer: 

На началния екран се избира PKCS7 

 

На следващия екран се избира подписване на документи 

 

Добавя се файл за подписване. Избира се опция DETACHED на „Тип подписване“ 

„Ниво на подписване“, BASELINE_B на „Ниво на подписване" и SHA256 на „Хеш 

алгоритъм“. 
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В полето Запиши резултатът в: се избира мястото за съхранение на файла с 

подписа и се избира бутон Подпиши. 
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Подписване с InfoNotary e-Doc Signer: 

 

2.4.1.1. Прикачване на подпис в ИСИС 

След създаването на  p7s файл със софтуера на издателя на КУКЕП, той трябва да 

се прикачи в ИСИС. Системата по подразбиране е маркирала binary за тип кодиране. Ако 

типът кодиране е base64, следва да се смени. Избраният подписан файл се прикача, след 

което се завършва с натискане на бутон Подай.  
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2.4.1.2. Съобщения за грешки при подаване на документ в ИСИС 

! При извеждане на съобщение за грешка по време на подаването на подписано 

съдържание е необходимо да започнете процеса отначало от стъпка Свали PDF за 

подпис. 

• Извеждане на съобщение за грешка „Подписът не отговаря на съдържанието 

на електронния документ!” при подаването на p7s файла означава, че 

генерираният от системата PDF е модифициран или че прикачвате файл, 

различен от този, който е създал софтуерът за подписване за съответния PDF 

! Проверката за идентичност на генерирания от системата PDF и създаденият 

при подписване на същия този PDF p7s файл гарантира сигурност, че в Портала на 

ИСИС е подадено това, което потребителят е попълнил на екран. 

• Извеждане на съобщение за грешка „Невалидно base64 кодиране” или 

„Невалидно binary кодиране” при подаването на p7s файла означава, че е 

избран грешният тип кодиране. 

 

• Извеждане на съобщение за грешка „Невалиден формат на подписа” при 

подаването на подпис, означава, че той не е създаден с опцията „подпис отделно 

от файла” (detached signature). 
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2.4.2. Подписване на PDF файл с опцията „подпис заедно с файла” (attached) 

Документите, които се подписват с тази опция са Уведомление за упълномощаване 

по Образец 4 и Уведомление за отнемане на права за достъп по Образец 5.  

При подписване на генерирания PDF файл с избиране на опцията „подпис заедно с 

файла” (attached) се избира записване с разширение PDF, който записвате в избрана от 

Вас папка на локалния компютър.  

Подписването може да се направи с програмата Adobe Acrobat Reader DC, 

следвайки следните стъпки: 

1) Отворете сваления от Портала образец PDF файл, който ще подписвате или 

стартирайте Adobe Reader, като изберете и заредите в него генерирания от системата PDF 

файл. В лентата с инструментите изберете Tools и в списъка с инструменти, който ще се 

появи, натиснете върху Certificates. От лентата, която се появява в горната част на 

документа, изберете опцията Digitally Sign. 
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2) Следващото съобщение е уведомително – потвърдете с ОК. С курсора на 

мишката чрез левия бутон маркирайте/очертайте правоъгълник на мястото в образеца, 

където визуално искате да се появи Вашия цифров сертификат.  

3) В следващия прозорец изберете сертификата, с който искате да подпишете 

документа и изберете бутона Continue. 

 

 

 

4) На следващия екран ще видите как ще изглежда подписът в документа. 

Потвърдете с натискане на бутона Sign.  
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5) Изберете подходящо място на съхранение на локалния компютър и запишете 

файла с бутона Save. На следващата стъпка се изисква ПИН-код на КУКЕП за извършване 

на подписването и неговото потвърждаване с ОК. След това файлът се подписва и записва 

в избраното от Вас място.  
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При отваряне, подписаният образец се визуализира с имената на автора на КУКЕП 

(титуляря на сертификата), дата и час на подписването. 

 

Когато уведомлението е подписано успешно, в прозореца на Adobe Acrobat, над 

съдържанието на документа, ще виждате лента “Signature Panel” и съобщението „Signed 
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and all signatures are valid“. Когато там се визуализира друг текст, това означава, че има 

проблеми с проверката на валидността на сертификата. 

Уведомление за упълномощаване (Образец 4) се генерира на база коректно 

попълнени данни в Заявления за достъп Образец 1 или Образец 2. Документът се сваля 

като PDF файл, подписва се от отчетната единица с опцията „подпис заедно с файла“ 

(attached) и се добавя/прикача към заявленията за достъп Образец 1 или Образец 2, преди 

тяхното окончателно подаване в Портала.  

Уведомление за отнемане на права на достъп (Образец 5) се попълва, подписва и 

подава при вече одобрено заявление за достъп Образец 1 или Образец 2, за предоставяне 

на пълен или специфичен достъп до ИСИС, като след коректно попълнени данни се 

изтегля на локалния компютър, подписва се с опцията „подпис заедно с файла“ (attached) 

от отчетната единица и се подава в Портала.  

3. Подписване и подаване на отчетни форми чрез xls шаблон 

Освен чрез попълване на екран статистическите отчетни форми по чл. 8 и чл. 10 от 

Валутния закон и чл. 42 от Закона за БНБ могат да бъдат подавани и чрез xls шаблон. 

Подаването преминава през описаните в тази точка стъпки. 

Заявления за достъп, декларации-форми по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон и заявки 

за промяна в Портала на ИСИС не могат да бъдат подавани чрез xls шаблон. 

3.1. Попълване на отчетна форма чрез xls шаблон  

Попълването на отчетна форма чрез xls шаблон е възможно след изтегляне на 

съответния шаблон от меню Статистическа отчетност/ Дължими форми 

(Опционални форми) -> бутон Изтегли шаблон вдясно от наименованието на съответната 

форма.  

Попълването на данни чрез xls шаблон улеснява подаването на отчетни форми с 

множество записи. 
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3.2. Проверка и подаване на попълнения xls шаблон 

След попълване на xls шаблон и запазването му на локалния компютър, подаването 

се инициира чрез бутон Зареди файл в меню Статистическа отчетност/ Дължими 

форми (Опционални форми).  

Прикачването на попълнения xls шаблон автоматично го записва в статус 

„редакция”. Системата извършва формален контрол върху данните и при установяване на 

грешки, извежда съответните съобщения. Грешките следва да се отстранят и шаблонът да 

се зареди повторно чрез бутон Зареди редактиран файл в меню Статистическа 

отчетност/ Дължими форми (Опционални форми). 

След отстраняване на всички нередности, системата извежда съобщение за коректно 

попълнени данни. Последователността на действията можете да проследите в екраните по-

долу: 

 

 

Записаният на локалния компютър на потребителя xls шаблон с проверени и 

 

  
1 

2 3 
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коректни данни следва да се подпише със софтуер на издателя на КУКЕП (задължително е 

създаването на „подпис отделно от файла” (detached signature) – файл с разширение 

p7s) – вж т.2.4.1.). 

Генерираният p7s файл се прикачва в системата като се избира съответният тип 

кодиране, който използва софтуерът, с който данните са подписани и се натиска бутон 

Подай. Системата проверява за съответствие между прикачения подпис и попълнените в 

xls шаблона данни. 

 

 

3.3. Съобщения за грешки при подаване на xls шаблон 

• Извеждане на съобщение за грешка „For input string:” при подаване на xls 

шаблона за проверка означава, че  

o се опитвате да подадете xls файл, различен от шаблона, изтеглен от 

Портала на ИСИС (напр: сте изтеглили шаблон от външната уеб 

страница на БНБ). 

Образците на отчетни форми към Наредба № 27 на БНБ, публикувани на 

страницата на БНБ, рубрика Статистика/ Статистически форми и указания, не могат 

да бъдат подавани в Портала на ИСИС, а служат само при подаване на хартиен 

носител. 

 
 

 

4 

5 

6 
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Шаблон за зареждане на отчетни форми в xls може да бъде изтеглен само от 

Портала на ИСИС, меню Статистическа отчетност (подменю Дължими форми или 

Опционални форми). 

o структурата на шаблона е модифицирана 

Разработените шаблони са със заключени антетки и позволяват попълване само в 

конкретни клетки. Не са възможни изтриване и добавяне на редове и колони, филтриране, 

форматиране и други стандартни функционалности на Excel, с изключение на копиране и 

поставяне. Всяко нарушаване на целостта на шаблона води до невъзможност за подаването 

му. 

•  Извеждане на съобщение за грешка „Невалиден подпис” означава, че xls 

шаблона е бил променен и прикачен за проверка след подписването му.  

Необходимо е отново да запазите попълнения шаблон на компютъра си, да го 

затворите, да го прикачите в системата за проверка, да го подпишете с КУКЕП (без да го 

отваряте) и да прикачите в системата подписания файл с разширение .p7s. 

• Извеждане на съобщение за грешка „0” или „null” означава, че в 

попълнения шаблон има добавена допълнителна страница (sheet).  

Необходимо е да бъде изтеглен нов шаблон от Портала на ИСИС. 

4. Успешно подадени документи 

При успешно подаване на документ през Портала, системата изпраща автоматичен 

уведомителен имейл на посочения в Заявлението електронен адрес. 

При успешно подадено заявление за предоставяне на достъп или уведомление 

(заявление) за отнемане на достъп, системата се връща в начален екран на меню 

Заявления за достъп и изписва съобщение:  

Заявлението беше подадено успешно! Обслужването на заявлението може да се проследи в 

страницата „Моите заявления за достъп “ или „Моите заявления за спиране на достъп“. 
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При успешно подадена декларация от меню Статистическо деклариране, системата 

се връща на екрана за разглеждане на регистрации и декларацията се визуализира със 

статус „временна“. 

При успешно подаване на заявка за промяна на декларация или данните за 

отчетната единица, системата се връща в менюто за разглеждане на заявки за промяна, 

където тя се визуализира със статус „подадена“. 

При успешно подаване на отчетна форма, системата се връща в меню Подадени 

форми, където тя се визуализира със статус „необработена“.  

5. Допълнителни настройки  

5.1. Защитен антивирусен софтуер (Protected antivirus software) 

Понякога антивирусният (защитен) софтуер, през който минава връзката блокира 

подаването на файловете в Портала на ИСИС. В тази връзка е необходимо да изключите 

антивирусната програма или да добавите URL линка за достъп до портала 

https://stat.bnb.bg, като изключение в игнориращата листа на вашия антивирусен 

(защитен) софтуер. 

5.2. Настройки за Internet Explorer 
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Компанията разработчик на браузъра Internet Explorer препоръчва да работите с 

новия браузър Microsoft Edge. 

5.2.1. Active X контроли 

От Tools (Инструменти) изберете Internet options (Опции за интернет). Изберете 

раздела Security (Защита) и натиснете бутона Custom level (Ниво по избор). 

Превъртете надолу до ActiveX controls and plug-ins (ActiveX контроли и добавки) и 

маркирайте отметка Enable (Разреши) за: 

 Run ActiveX controls and plug-ins (Изпълнение на ActiveX контроли и добавки); 

 Script ActiveX controls marked safe for scripting (Скриптови ActiveX контроли, 

маркирани като безопасни за използване в скриптове) 

Натиснете бутон OK, за да затворите диалоговите прозорци, и след това рестартирайте 

Internet Explorer. 

 

5.2.2. Изглед за съвместимост (Compatibility view) 

От Tools (Инструменти) изберете Compatibility view settings (Настройки на изгледa за 

съвместимост). 

Премахнете адреса на Портала на ИСИС от списъка Websites you’ve added to 

Compatibility view (Уеб сайтове, добавени в изглед за съвместимост) чрез бутон Remove 

(Премахване), в случай че е добавен там. 

Премахнете отметката, ако има такава, на опцията Display intranet sites in Compatibility 

view. 

Натиснете бутон Close (Затвори), и след това рестартирайте Internet Explorer. 

 

5.2.3. Надеждни сайтове (Trusted Sites) 

От Tools (Инструменти) изберете Internet options (Интернет опции) и после раздела 

Security (Защита).  

В полето Select a zone to view or change security settings (Изберете зона за преглед или 

промяна на настройките за сигурност) изберете Trusted Sites (Надеждни сайтове) и след 

това Sites (Страници). 
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Въведете в празното поле URL адреса https://stat.bnb.bg, след което изберете Add 

(Добави). 

Натиснете бутон Close (Затвори), и след това рестартирайте Internet Explorer. 

 

5.2.4. Изчистване на кеш памет и бисквитки (Clear cache and cookies) 

От Tools (Инструменти) и изберете Delete Browsing History (Изтриване хронологията 

на браузъра). 

В новия прозорец Delete Browsing History се уверете, че има отметка на Temporary 

Internet files and website files (Временни интернет файлове и файлове на уебсайтове) и 

Cookies and website data (Бисквитки и данни от уебсайтове). Всичко останало е по ваше 

желание и също може да бъде премахнато като се сложи отметка. 

Натиснете бутон Delete (Изтрий), и след това рестартирайте Internet Explorer. 
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Образец 1 

 

Заявление от отчетна единица за достъп до Портал за подаване на статистическа 

информация към БНБ (Портала) 

 

Указания за попълване и подаване  
 
 
 
 

 
 

 
 

I. ПОПЪЛВАНЕ 

Заявление от отчетна единица за достъп Портал за подаване на статистическа информация към 

БНБ (Заявлението) по образец 1 се състои от следните части: 

1. Информация за потребителя – лицето, което ще достъпва Портала и автор на КУКЕП 

В първата част от Заявлението се попълват данните на физическото лице, което ще достъпва 

Портала и ще подава статистическа информация (автор на КУКЕП). Посочват се три имена и телефон, а 

ЕГН/ЛНЧ и електронна поща се извличат от КУКЕП. На тази електронна поща се получава временна 

парола за достъп. Електронната поща може да бъде редактирана от потребителя след получаване на 

достъп до Портала от меню Профил/Потребител. 

Посочва се също така електронна поща за официална кореспонденция във връзка с подадените 

документи и отчетността към БНБ. На този електронен адрес се получават уведомленията за дължими 

форми и сроковете за тяхното подаване. Електронният адрес за официална кореспонденция не може да 

бъде редактиран, освен чрез отменяне на одобрено Заявление, в който е бил посочен. 

2. Информация за отчетната единица - титуляр на КУКЕП: 

Тази част на Заявлението съдържа информация за името и ЕИК/ Булстат/ЕГН/ЛНЧ на отчетната 

единица (титуляр на КУКЕП), адрес на седалище, телефон, електронен адрес, наименование на 

латиница и дата на създаване (за ЕТ и юридически лица). За юридически лица в секцията на пълен адрес 

се попълва адреса на Седалището на юридическото лице, за което се подава статистическа информация, 

а за физически лица – постоянния адрес на лицето, за което се подава статистическа информация. 

 За част от полетата автоматично се извлича информация от системата на БНБ. 
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Имайте предвид, че е възможно тази информация да не е актуална. Тъй като не се позволява 

нейната редакция при попълване на Заявлението, корекцията следва да бъде извършена от служител на БНБ 

преди подаване на заявлението. За целта е необходимо потребителят да изпрати искане за актуализиране на 

информацията на адрес isis-adm@bnbank.org (с посочен идентификатор на отчетната единица (ЕИК/ 

Булстат) и необходимите промени). 

След извършване на актуализациите, служителят на БНБ информира потребителя и той може да 

продължи с подаване на Заявлението. 

Ако заявлението е било записано в „редакция” то следва да бъде изтрито чрез бутон Изтрий, за да 

може актуализираните данни да се генерират в ново заявление.  

Когато за лицето няма регистрация в системата на БНБ, тази част се попълва еднократно от него, като 

всички полета са задължителни.  

3. Права за достъп 

Чрез опциите в трета част от заявлението се маркират желаните от лицето права за достъп до 

индивидуалната статистическа информация, налична в системата на БНБ. Потребителят може да избере 

само един вид достъп.  

Всички видове достъп дават възможност за подаване на декларации-форми и отчетни форми. 

Достъпът до съхраняваната информация в системата за отчетната единица, както и възможностите за 

подаване на заявки за промяна на тази информация са различни за всеки вид достъп. Подробна 

информация относно видовете достъп, можете да откриете в Глава Четвърта от Указание за 

предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път чрез Портал за подаване на 

статистическа информация към БНБ (Указанието). 

Стандартен достъп 

Потребителят получава достъп само до информацията, която сам е подал по електронен път. В 

този случай регистрацията се извършва автоматично (в случай че идентификаторът на автора в КУКЕП 

е ЕГН/ЛНЧ) и позволява непосредствено подаване на статистически форми и декларации. 

Пълен достъп 

Пълният достъп позволява на потребителя да вижда цялата подадена информация за отчетната 

единица след представяне на Уведомление за упълномощаване (Образец 4), в случай че е необходимо, 

съгласно чл. 13. от Указанието. Това включва информация, подадена от него, информация, подадена от 

други потребители, свързани с отчетната единица, както и информация за отчетната единица, подадена 

на хартиен носител в Деловодството на БНБ. 
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Специфичен достъп 

 В зависимост от попълненото условие, освен достъп до подадената от него по електронен път 

информация, потребителят може да получи и достъп до: 

• Определен тип декларации-форми по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон (напр. само до 

Декларации-форми за финансови кредити СПБ-1);  

Добавен тип декларация се премахва от списъка с натискане на името ѝ  в списъка с избраните 

декларации. (СПБ-1). 

• Определен тип отчетни форми, дължими по чл. 42 от Закона за БНБ и чл. 8 и чл. 10 от 

Валутния закон (напр. до отчетни форми СПБ-4, СПБ-4А и СПБ-5); 

Добавен тип отчетна форма се премахва от списъка с натискане на името ѝ в списъка с избраните 

отчетни форми.  

• Декларации-форми по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон и/или отчетни форми, дължими по чл. 

42 от Закона за БНБ и чл. 8 и чл. 10 от Валутния закон, подадени от друг потребител, свързан с 

отчетната единица  (посочват се данните на другия потребител - три имена и ЕГН); 

• Конкретни декларации-форми по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон (в този случай е 

необходимо посочване на регистрационни номера, дадени от БНБ при приемане на декларациите – 

напр. до Декларация-форма СПБ-1  с регистрационен № на БНБ 1/0048ХХХ/001); 

Системата разпознава номерата на съществуващите регистрации. Ако номерът не е изписан 

правилно или е грешен, системата не го добавя в списъка. 

Посочването на едно от изброените условия не ограничава възможността за посочване на друго. 

Задължително трябва да се маркират избраните опции.  

4. Приложени документи 

В последната част на Заявлението се визуализира дали има приложен Образец 4 и ако има такъв 

да се отвори за преглед. Приложеният Образец 4 може да бъде изтрит, генериран и приложен отново, 

ако Заявлението не е в статус „Подаден“.  

 

II. ПОДАВАНЕ 

Порталът позволява: 
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1) да проверите попълненото Заявление без да го подавате (бутон ). Проверява се 

коректността на попълнените данни. За да може да подадете Заявлението, е необходимо при 

проверка да получите следното съобщение: 

Въведените данни са коректни! 

2) да запишете попълнено Заявление без да го подавате (бутон ). При следващо 

отваряне на линка към съответния вид заявление, се визуализират последно записаните 

данни. 

3) да върнете вече записано Заявление в статус Редакция (бутон ) и да направите 

корекции. Изтрива вече прикачен Образец 4! 

4) да изтриете попълнената информация и самото Заявление, ако е записано в редакция (бутон 

 ). При успешно изтриване се връщате на началната страница на Моите заявления за 

достъп и получавате съобщение: 

Заявлението беше изтрито успешно! 

5) да се върнете директно на началната страница на Моите заявления за достъп (бутон 

 ) 

6) да приложите електронно подписан Образец 4 при нужда от упълномощаване, когато 

заявлението е в статус „Предоставяне на документи“. Очаква се успешното му прилагане към 

заявлението след подписване, което се осъществява през активния бутон 

 

7) да попълните и подпишете електронно (бутон ) или да 

изтеглите и разпечатате (бутон ) Образец 4 при необходимост от 

упълномощаване,  

8) да подадете попълненото Заявление (бутон ). Позволява се подаването само на 

правилно попълнено Заявление, 

 Подаването  на коректно попълнено Заявление преминава през следните стъпки: 

1. Сваляне на PDF за подписване; 
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2. Подписване на PDF-а със софтуер на издателя на КУКЕП (задължително е създаването 

на подпис отделно от файла (detached signature) – файл с разширение p7s); 

3. Прикачване на подписа в системата; 

4. Подаване 

Допълнителна информация относно подаването на информация в ИСИС, както и примерни 

екрани, можете да откриете в приложението ”Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни 

екрани” към Указанието. 

Системата изпраща автоматични електронни съобщения на посочения в Заявлението електронен 

адрес при успешно подаване на Заявлението, както и при неговото обслужване – одобряване или 

отхвърляне. 

Възможните причини за неполучено електронно съобщение за успешно подадено Заявление са: 

• Грешно попълнен електронен адрес в Заявлението 

В този случай е необходимо подаване на ново Заявление с коректно попълнен електронен адрес. 

• Записване на Заявлението в редакция вместо подаване 

Необходимо е подаването на Заявлението да бъде довършено. 

• Заявлението е в статус „Предоставяне на документи“ 

Заявлението има нужда от упълномощаване и е избрано предоставяне на електронно подписан 

Образец 4 по електронен път. Необходимо е прилагането му, за да се продължи към подаване на 

Заявлението. 

• Заявлението е в статус „Готовност за подаване“ 

Когато е избрана опция за разпечатване на Образец 4, за да се приложи към Заявлението на 

хартия или когато Образец 4 е приложен, но Заявлението не е подадено. Необходимо е 

завършване на подаването му. 

• Получаване на електронните съобщения  от системата в СПАМ папка 

III. ОБСЛУЖВАНЕ 

Обслужването на подадено Заявление може да се проследи в страницата „Моите заявления за 

достъп“. Заявленията могат да имат следните статуси: 

редакция 
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В статус „редакция“ е Заявление, което е записано в системата. За да стартира обработката на 

заявлението, то трябва да бъде в статус „подаден“. Статус „редакция“ се използва от потребителя до 

подаване на Заявлението за корекции в попълнените данни, както и когато реши да изтрие създаденото 

Заявление. От статус „редакция“ в зависимост от следващите стъпки Заявлението може да премине в 

статуси „предоставяне на документи“, „готовност за подаване“ и „подаден“ 

предоставяне на документи 

Статус „предоставяне на документи“ получава Заявление, когато потребителят е избрал да 

предостави Уведомление за упълномощаване (Образец 4) подписано с електронен подпис по електронен 

път. След като потребителят прикачи електронно подписаното Уведомление за упълномощаване, може 

да избере подаване (Заявлението преминава в статус „подаден“).  

готовност за подаване 

Статус „готовност за подаване“ получава Заявление, когато потребителят е избрал да предостави 

Уведомление за упълномощаване (Образец 4) на хартиен носител, или когато потребителят е прикачил 

подписан Образец 4 в електронен вариант, но все още не е избрал подаване на Заявлението. 

подаден 

Статус „подаден“ получава коректно попълнено и подадено към ИСИС на БНБ Заявление, чието 

обслужване се извършва от служител на БНБ. 

потвърден 

„Потвърден“ статус се дава автоматично от системата при подадено Заявление с избран 

стандартен достъп (в случай че идентификаторът на автора в КУКЕП е ЕГН/ЛНЧ) или от служител на 

БНБ при обслужване на Заявление, след проверка на представителната власт на автора на КУКЕП, 

съгласно представени допълнителни документи (в случай че такива са необходими) или друга публична 

официална информация. 

очаква документи 

Статус „очаква документи“ се дава от служител на БНБ на Заявление, когато е необходимо 

заявителят да предостави документ за упълномощаване или допълнителни документи, удостоверяващи 

представителната власт на автора на КУКЕП. 

деактивиран 

 Статус „деактивиран“ получава Заявление, когато в продължение на повече от 30 календарни 

дни не е имало движение по обслужването му, например не е предоставено Уведомление за 

упълномощаване (Образец 4). 
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некоректни документи 

 Статус „некоректни документи“ се дава от служител на БНБ на Заявление, когато 

предоставеният Образец 4 не отговаря на изискванията, описани в Глава Пета от Указанието.   

изтекъл срок 

Статус „изтекъл срок“ получава Заявление, когато са минали 2 години от датата на 

потвърждаване на пълен или специфичен достъп в ИСИС. За да получи отново достъп, потребителят 

трябва да подаде ново Заявление, съответно нов Образец 4 при необходимост. 

отхвърлен 

Статус „отхвърлен“ получава заявление, за което заявеният достъп не може да бъде потвърден 

след проверка на представителната власт на автора на КУКЕП, съгласно представени допълнителни 

документи (в случай че такива са необходими) или друга публична официална информация. Причината 

за отхвърляне се описва в полето „Коментар на експерт на БНБ“. 

отменен 

Статус „отменен“ получава заявление, за което е подадено Уведомление за отнемане на 

упълномощаване (Образец 5) или Заявление за преустановяване на достъп до индивидуални 

статистически данни и получаването на официална кореспонденция (Образец 6). Уведомлението по 

Образец 5 и Образец 6 се подава от отчетната единица, съответно потребителя по електронен път чрез 

портала на ИСИС или на хартиен носител на място в БНБ. 

Заявленията за достъп, които не се обработват автоматично от системата, се обработват от 

служител на БНБ в срок от 5 работни дни: 

- от датата на подаването им, в случай че не е необходимо подаване на придружаващи документи; 

- от датата на входиране на изрядни придружаващи документи в Деловодството на БНБ, в случай 

че се изискват такива. 
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Регистрация чрез Заявление по Образец 1 (титулярят на КУКЕП е отчетната единица): 

 

Вид 

КУКЕП 

Автор на 

КУКЕП 
Вид достъп 

Обслужва се 

от 

Необходим 

документ за 

упълномощаване 

Забележка 

П
ер
со
н
ал
ен

 

  

 

Стандартен 

Автоматично от 

системата 

(в случай че 

идентификатор

ът на автора в 

КУКЕП е 

ЕГН/ЛНЧ) 

Не 

Подаване на Заявление по 

Образец 1 с персонален КУКЕП, 

означава, че отчетната единица е 

физическото лице, автор на 

КУКЕП.  

Регистрация, направена по този 

начин, позволява подаване 

единствено на отчетна форма 

СПБ-8 за физически лица по чл. 

10, ал. 2 от Валутния закон. 

Пълен 
Служител на 

БНБ Специфичен 

 

П
р
о
ф
ес
и
о
н
ал
ен

 

законен 

представител на 

отчетната 

единица 

(единствен или с 

право да 

представлява 

самостоятелно) 

Стандартен 

Автоматично от 

системата 

(в случай че 

идентификатор

ът на автора в 

КУКЕП е 

ЕГН/ЛНЧ) 

Не 

  

Пълен Служител на 

БНБ Специфичен 

друг 

Стандартен 

Автоматично от 

системата 

(в случай че 

идентификатор

ът на автора в 

КУКЕП е 

ЕГН/ЛНЧ) 

Не 

  

Пълен 

Служител на 

БНБ 
Да 

В БНБ се подава Уведомление пo 

Образец 4 по един от следните 

начини: 

       ○ по електронен път, като се 

попълва наличния в ИСИС 

шаблон, подписва се с КУКЕП на 

представляващите отчетната 

единица и се подава заедно със 

Заявлението за достъп в ИСИС. 

     ○ на хартия, нотариално 

заверено, освен в случаите, когато 

БНБ разполага със спесимени на 

представляващите отчетната 

единица лица; 

      

Специфичен 
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Образец 2 

 

Заявление от лице, предоставящо статистическа информация/упълномощено лице за 

достъп до Портал за подаване на статистическа информация към БНБ  

 

Указания за попълване и подаване 
 

 

 

I. ПОПЪЛВАНЕ 

Заявление от лице, предоставящо статистическа информация/упълномощено за достъп до Портал 

за подаване на статистическа информация към БНБ  (Заявлението) по образец 2 се състои от следните 

части: 

1. Информация за потребителя – лицето, което ще достъпва Портала и автор на КУКЕП 

В първата част от Заявлението се попълват данните на физическото лице, което ще достъпва Портала и 

ще подава статистическа информация (автор на КУКЕП).  

В случай, че лицето ползва персонален КУКЕП, посочва три имена и телефон, а  ЕГН/ЛНЧ и електронна 

поща се извличат от КУКЕП. На тази електронната поща, се получава временна парола за достъп. 

Електронната поща може да бъде редактирана от потребителя след получаване на достъп до Портала от 

меню Профил/Потребител. 

В случай, че лицето ползва професионален КУКЕП, посочва името/наименованието на лицето, което ще 

предоставя статистическа информация - титуляр на КУКЕП, три имена на автора на КУКЕП, телефон и 

електронна поща. Данните за ЕИК/ Булстат на представителя, ЕГН/ЛНЧ на автора на КУКЕП и 

електронния адрес се извличат от КУКЕП. На тази електронната поща 1, се получава временна парола за 

достъп. Електронната поща може да бъде редактирана от потребителя след получаване на достъп до 

Портала от меню Профил/Потребител. 

Посочва се също така електронна поща 2 за официална кореспонденция във връзка с подадените 

документи и отчетността към БНБ. На този електронен адрес се получават уведомленията за дължими 

форми и сроковете за тяхното подаване. Електронният адрес за официална кореспонденция не може да 

бъде редактиран, освен чрез отменяне на одобрено Заявление, в който е бил посочен. 

За част от полетата автоматично се извлича информация от системата на БНБ. 
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Имайте предвид, че е възможно тази информация да не е актуална. Тъй като не се позволява 

нейната редакция при попълване на Заявлението, корекцията следва да бъде извършена от служител на БНБ 

преди подаване на Заявлението. За целта е необходимо потребителят да изпрати искане за актуализиране на 

информацията на адрес isis-adm@bnbank.org (с посочен идентификатор на отчетната единица 

(ЕИК/Булстат) и необходимите промени). 

След извършване на актуализациите, служителят на БНБ информира потребителя и той може да 

продължи с подаване на заявлението. 

Когато за лицето няма регистрация в системата на БНБ, тази част се попълва от него, като всички 

полета са задължителни.  

2. Информация за отчетната единица 

 Попълват се следните данни за отчетната единица, за която ще бъде подавана информация от 

този потребител: име/наименование, ЕИК/ Булстат или ЕГН/ЛНЧ, пълен адрес, телефон, електронна 

поща, име/наименование на латиница и дата на учредяване/ раждане (за ЕТ и юридически лица). За 

юридически лица в секцията на пълен адрес се попълва адреса на Седалището на юридическото лице, за 

което се подава статистическа информация, а за физически лица – постоянния адрес на лицето, за което 

се подава статистическа информация. 

 Полетата Булстат/ЕИК, ЕГН/ЛНЧ, Данъчен номер са алтернативни – попълва се едното от тях, в 

зависимост от това дали отчетната единица е физическо или юридическо лице. 

3. Права за достъп 

Чрез опциите в третата част от заявлението се маркират желаните от лицето права за достъп до 

индивидуалната статистическа информацията, налична в системата на БНБ. Потребителят може да 

избере само един вид достъп. 

Всички видове достъп дават възможност за подаване на декларации-форми и отчетни форми. 

Достъпът до съхраняваната информация в системата за отчетната единица, както и възможностите за 

промяна на тази информация са различни за всеки вид достъп. 

Подробна информация относно видовете достъп, можете да откриете в Глава Четвърта от 

Указание за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път чрез Портал за 

подаване на статистическа информация към БНБ (Указанието). 

Стандартен достъп 

Потребителят получава достъп само до информацията, която сам е подал по електронен път. В 

този случай регистрацията се извършва автоматично (в случай че идентификаторът на автора в КУКЕП 

е ЕГН/ЛНЧ) и позволява непосредствено подаване на статистически форми и декларации. 

Пълен достъп 
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Пълният достъп позволява на потребителя да вижда цялата подадена информация за отчетната 

единица след представяне на Уведомление за упълномощаване (Образец 4), в случай че е необходимо, 

съгласно чл. 13. от Указанието. Това включва информация, подадена от него, информация, подадена от 

други потребители, свързани с отчетната единица, както и информация за отчетната единица, подадена 

на хартиен носител в Деловодството на БНБ. 

Специфичен достъп 

 В зависимост от попълненото условие, освен достъп до подадената от него по електронен път 

информация, потребителят може да получи и достъп до: 

• Определен тип декларации-форми по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон (напр. само до Декларации-

форми за финансови кредити СПБ-1);  

Добавен тип декларация се премахва от списъка с натискане на името ѝ  в списъка с избраните 

декларации. (СПБ-1). 

• Определен тип отчетни форми, дължими по чл. 42 от Закона за БНБ и чл. 8 и чл. 10 от Валутния 

закон (напр. до отчетни форми СПБ-4, СПБ-4А и СПБ-5); 

Добавен тип отчетна форма се премахва от списъка с натискане на името ѝ в списъка с избраните 

отчетни форми.  

• Декларации-форми по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон и/или отчетни форми, дължими по чл. 42 от 

Закона за БНБ и чл. 8 и чл. 10 от Валутния закон, подадени от друг потребител, свързан с 

отчетната единица  (посочват се данните на другия потребител - три имена и ЕГН); 

• Конкретни декларации-форми по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон (в този случай е необходимо 

посочване на регистрационни номера, дадени от БНБ при приемане на декларациите – напр. до 

Декларация-форма СПБ-1  с регистрационен № на БНБ 1/0048ХХХ/001); 

Системата разпознава номерата на съществуващите регистрации. Ако номерът не е изписан 

правилно или е грешен, системата не го добавя в списъка. 

Посочването на едно от изброените условия не ограничава възможността за посочване на друго. 

Задължително трябва да се маркират избраните опции. 

4. Приложени документи 

В последната част на Заявлението се визуализира дали има приложен Образец 4 и ако има такъв 

да се отвори за преглед. Приложеният Образец 4 може да бъде изтрит, генериран и приложен отново, 

ако Заявлението не е в статус „Подаден“. 

II. ПОДАВАНЕ 

Порталът позволява: 
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1) да проверите попълненото Заявление без да го подавате (бутон ). Проверява се 

коректността на попълнените данни. За да може да подадете Заявлението, е необходимо при 

проверка да получите следното съобщение: 

Въведените данни са коректни! 

2) да запишете попълнено Заявление без да го подавате (бутон ). При следващо 

отваряне на линка към съответния вид заявление, се визуализират последно записаните 

данни. 

3) да върнете вече записано Заявление в статус Редакция (бутон ) и да направите 

корекции. Изтрива вече прикачен Образец 4! 

4) да изтриете попълнената информация и самото Заявление, ако е записано в редакция (бутон 

 ). При успешно изтриване се връщате на началната страница на Моите заявления за 

достъп и получавате съобщение: 

Заявлението беше изтрито успешно! 

5) да се върнете директно на началната страница на Моите заявления за достъп (бутон 

 ) 

6) да приложите електронно подписан Образец 4 при нужда от упълномощаване, когато 

заявлението е в статус „Предоставяне на документи“. Очаква се успешното му прилагане към 

заявлението след подписване, което се осъществява през активния бутон 

 

7) да попълните и подпишете електронно (бутон ) или да 

изтеглите и разпечатате (бутон ) Образец 4 при необходимост от 

упълномощаване,  

8) да подадете попълненото Заявление (бутон ). Позволява се подаването само на 

правилно попълнено Заявление, 

Подаването  на коректно попълнено Заявление преминава през следните стъпки: 

1. Сваляне на PDF за подписване; 

2. Подписване на PDF-а със софтуер на издателя на КУКЕП (задължително е създаването 

на подпис отделно от файла (detached signature) – файл с разширение p7s); 

3. Прикачване на подписа в системата; 
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4. Подаване 

Допълнителна информация относно подаването на информация в ИСИС, както и примерни 

екрани, можете да откриете в приложението ”Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни 

екрани” към Указанието. 

Системата изпраща автоматични електронни съобщения на посочения в Заявлението електронен 

адрес при успешно подаване на Заявлението, както и при неговото обслужване – одобряване или 

отхвърляне. 

Възможните причини за неполучено електронно съобщение за успешно подадено Заявление са: 

• Грешно попълнен електронен адрес в Заявлението 

В този случай е необходимо подаване на ново Заявление с коректно попълнен електронен адрес. 

• Записване на Заявлението в редакция вместо подаване 

Необходимо е подаването на Заявлението да бъде довършено. 

• Заявлението е в статус „Предоставяне на документи“ 

Заявлението има нужда от упълномощаване и е избрано предоставяне на електронно подписан 

Образец 4 по електронен път. Необходимо е прилагането му, за да се продължи към подаване на 

Заявлението. 

• Заявлението е в статус „Готовност за подаване“ 

Когато е избрана опция за разпечатване на Образец 4, за да се приложи към Заявлението на 

хартия или когато Образец 4 е приложен, но Заявлението не е подадено. Необходимо е 

завършване на подаването му. 

• Получаване на електронните съобщения  от системата в СПАМ папка. 

III. ОБСЛУЖВАНЕ 

Обслужването на подадено Заявление може да се проследи в страницата „Моите заявления за 

достъп“. Заявленията могат да имат следните статуси: 

редакция 

В статус „редакция“ е Заявление, което е записано в системата. За да стартира обработката на 

заявлението, то трябва да бъде в статус „подаден“. Статус „редакция“ се използва от потребителя до 

подаване на Заявлението за корекции в попълнените данни, както и когато реши да изтрие създаденото 

Заявление. От статус „редакция“ в зависимост от следващите стъпки Заявлението може да премине в 

статуси „предоставяне на документи“, „готовност за подаване“ и „подаден“ 

предоставяне на документи 
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Приложение 2 

Статус „предоставяне на документи“ получава Заявление, когато потребителят е избрал да 

предостави Уведомление за упълномощаване (Образец 4) подписано с електронен подпис по електронен 

път. След като потребителят прикачи електронно подписаното Уведомление за упълномощаване, може 

да избере подаване (Заявлението преминава в статус „подаден“).  

готовност за подаване 

Статус „готовност за подаване“ получава Заявление, когато потребителят е избрал да предостави 

Уведомление за упълномощаване (Образец 4) на хартиен носител, или когато потребителят е прикачил 

подписан Образец 4 в електронен вариант, но все още не е избрал подаване на Заявлението. 

подаден 

Статус „подаден“ получава коректно попълнено и подадено към ИСИС на БНБ Заявление, чието 

обслужване се извършва от служител на БНБ. 

потвърден 

„Потвърден“ статус се дава автоматично от системата при подадено Заявление с избран 

стандартен достъп (в случай че идентификаторът на автора в КУКЕП е ЕГН/ЛНЧ) или от служител на 

БНБ при обслужване на Заявление, след проверка на представителната власт на автора на КУКЕП, 

съгласно представени допълнителни документи (в случай че такива са необходими) или друга публична 

официална информация. 

очаква документи 

Статус „очаква документи“ се дава от служител на БНБ на Заявление, когато е необходимо 

заявителят да предостави документ за упълномощаване или допълнителни документи, удостоверяващи 

представителната власт на автора на КУКЕП. 

деактивиран 

 Статус „деактивиран“ получава Заявление, когато в продължение на повече от 30 календарни 

дни не е имало движение по обслужването му, например не е предоставено Уведомление за 

упълномощаване (Образец 4). 

некоректни документи 

 Статус „некоректни документи“ се дава от служител на БНБ на Заявление, когато 

предоставеният Образец 4 не отговаря на изискванията, описани в Глава Пета от Указанието.   

изтекъл срок 

Статус „изтекъл срок“ получава Заявление, когато са минали 2 години от датата на 

потвърждаване на пълен или специфичен достъп в ИСИС. За да получи отново достъп, потребителят 

трябва да подаде ново Заявление, съответно нов Образец 4 при необходимост. 

отхвърлен 
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Приложение 2 

Статус „отхвърлен“ получава заявление, за което заявеният достъп не може да бъде потвърден 

след проверка на представителната власт на автора на КУКЕП, съгласно представени допълнителни 

документи (в случай че такива са необходими) или друга публична официална информация. Причината 

за отхвърляне се описва в полето „Коментар на експерт на БНБ“. 

отменен 

Статус „отменен“ получава заявление, за което е подадено Уведомление за отнемане на 

упълномощаване (Образец 5) или Заявление за преустановяване на достъп до индивидуални 

статистически данни и получаването на официална кореспонденция (Образец 6). Уведомлението по 

Образец 5 и Образец 6 се подава от отчетната единица, съответно потребителя по електронен път чрез 

портала на ИСИС или на хартиен носител на място в БНБ. 

Заявленията за достъп по Образец 2 се обработват от служител на БНБ в срок от 5 работни дни: 

- от датата на подаването им, в случай че не е необходимо подаване на придружаващи документи; 

- от датата на входиране на изрядни придружаващи документи в Деловодството на БНБ, в случай 

че се изискват такива. 
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Регистрация чрез Заявление по Образец 2 (титулярят на КУКЕП е различен от отчетната 

единица): 

Вид 

КУКЕП 

Автор на 

КУКЕП 
Вид достъп Обслужва се от 

Необходим 

документ за 

упълномощаване 

Забележка 

П
ер
со
н
ал
ен

 

законен 

представител 

на отчетната 

единица  

Стандартен 

Автоматично от 

системата 

(в случай че 

идентификаторът на 

автора в КУКЕП е 

ЕГН/ЛНЧ)  

не 

Упълномощаващи документи се 

изискват, само ако авторът на 

КУКЕП не е единствен или 

самостоятелно представляващ 

отчетната единица.    

Пълен Служител на БНБ 
да 

Специфичен Служител на БНБ 

друг 

Стандартен 

Автоматично от 

системата 

(в случай че 

идентификаторът на 

автора в КУКЕП е 

ЕГН/ЛНЧ) 

не 

Пълен Служител на БНБ да 

В БНБ се подава Уведомление 

пo Образец 4 по един от 

следните начини: 

     ○ на хартия, нотариално 

заверено, освен в случаите, 

когато БНБ разполага със 

спесимени на представляващите 

отчетната единица лица; 

     ○ по електронен път, като се 

попълва наличния в ИСИС 

шаблон, подписва се с КУКЕП 

на представляващите отчетната 

единица и се подава заедно със 

Заявлението за достъп в ИСИС. 

Специфичен Служител на БНБ да 

П
р
о
ф
ес
и
о
н
ал
ен

 

  

Стандартен 

Автоматично от 

системата 

(в случай че 

идентификаторът на 

автора в КУКЕП е 

ЕГН/ЛНЧ) 

не 

Пълен Служител на БНБ да 

В БНБ се подава Уведомление 

пo Образец 4 по един от 

следните начини: 

     ○ на хартия, нотариално 

заверено, освен в случаите, 

когато БНБ разполага със 

спесимени на представляващите 

отчетната единица лица; 

     ○ по електронен път, като се 

попълва наличния в ИСИС 

шаблон, подписва се с КУКЕП 

на представляващите отчетната 

единица и се подава заедно със 

Заявлението за достъп в ИСИС. 

Специфичен Служител на БНБ да 
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Приложение 3 

Образец 3 

 

Заявление за промяна на регистрация при преобразуване 

 

Указания за попълване и подаване 

 

 

 

I. ПОПЪЛВАНЕ 

Заявлението за промяна на регистрация при преобразуване се състои от четири 

части: 

1. Информация за титуляр на КУКЕП: 

Първата част на заявлението съдържа информация за името и ЕИК/Код по 

Булстат/ЕГН/ЛНЧ на титуляря на КУКЕП, с който се подава заявлението по Образец 3. 
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Заявлението може да се подаде с КУКЕП на задълженото лице (отчетна единица), което 

се преобразува, или с КУКЕП на упълномощено лице. 

2. Информация за потребителя - автор на КУКЕП 

Във втората част от заявлението се попълват данните (три имена и ЕГН/ЛНЧ) на 

физическото лице - автор на КУКЕП.  

3. Информация за задълженото лице (отчетна единица) - упълномощител 

Секцията се попълва, когато заявлението се подава с КУКЕП на упълномощено 

лице, с информация за задълженото лице (отчетна единица), което се преобразува. 

Попълват се име/наименование и ЕИК/Код по Булстат.  

4. Информация за настъпила промяна 

Попълват се дата, от която промяната е в сила, и причина за промяната (напр. 

вливане, сливане, разделяне, промяна на правна форма, др.). 

Посочват се субектите, които са свързани с преобразуването, като за всеки 

поотделно се попълват ЕИК/код по БУЛСТАТ и Име и се натиска бутон . 

 

II. ПОДАВАНЕ 

Порталът на ИСИС позволява: 

1) да запишете попълнено заявление без да го подавате (бутон ). 

При следващо отваряне на линка към съответния вид заявление, се 

визуализират последно записаните данни) 

2) да проверите попълненото заявление без да го подавате (бутон ). 

Проверява се коректността на попълнените данни. За да може да подадете 

заявлението, е необходимо при проверка да получите следното съобщение: 

Въведените данни са коректни! 

3) да подадете попълненото заявление (бутон ). Позволява се 

подаването само на правилно попълнено заявление. 

4) да изтриете попълнената информация и самото заявление, ако е записано в 

редакция (бутон  ). При успешно изтриване се връщате на 

началната страница и получавате съобщение: 

Заявлението беше изтрито успешно! 
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5) да се върнете директно на началната страница (бутон  ) 

Подаването  на коректно попълнено заявление преминава през следните стъпки: 

1. Сваляне на PDF за подписване (генерираният PDF не се отваря

преди да бъде записан на локалния компютър и не се записва отново, ако 

бъде отворен); 

2. Подписване на PDF-а със софтуер на издателя на КУКЕП

(задължително е създаването на подпис отделно от файла (detached signature) 

– файл с разширение p7s);

3. Прикачване на подписа в системата.

Допълнителна информация относно подаването на информация в ИСИС, както и 

примерни екрани, можете да откриете в приложението ”Подаване на информация в 

ИСИС - описание с примерни екрани” към Указанията. 

III. ОБСЛУЖВАНЕ

Обслужването на подадените заявления може да се проследи в страницата 

„Подадени заявления“. Заявления по Образец 3 могат да имат следните статуси: 

редакция 

В статус „редакция“ е заявление, което е записано в системата. За да бъде 

обслужено, то трябва да бъде в статус „подаден“. Системата позволява записване само 

на едно заявление в статус „редакция“. 

подаден 

Статус „подаден“ получават всички коректно попълнени и подадени към ИСИС 

на БНБ заявления, чието обслужване се извършва от служител на БНБ. 

потвърден 

„Потвърден“ статус се дава от служител на БНБ при обслужване на заявление, 

след проверка на коректността на попълнената информация и представителната власт 

на автора на КУКЕП спрямо отчетната единица, от името на която се подава 

заявлението, съгласно представени допълнителни документи (в случай че такива са 

необходими) или друга публична официална информация.  

отхвърлен 

Статус „отхвърлен“ получават заявленията, които не могат да бъдат потвърдени. 

Причината за отхвърляне се описва в полето „Коментар на експерт на БНБ“. 
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Приложение 4 

Образец 4 

Уведомление за упълномощаване 

за достъпване на статистическа информация по електронен път и ползване 

на електронни услуги, предоставяни от БНБ чрез Портал за подаване на 

статистическа информация (Портала)  

Указания за попълване и подаване

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Уведомление по Образец 4 се подава като придружаващ документ при 

регистрация за достъп до Портала за подаване на статистическа информация за 

удостоверяване на упълномощаване или представителна власт на автора на КУКЕП, с 

който е подадено Заявление за достъп (Заявлението) до Портала (Образец 1 и Образец 

2). 

Уведомление по Образец 4 се попълва и подписва от отчетната единица за 

подаване на статистическа информация по чл. 7, чл. 8 и чл. 10 от Валутния закон и чл. 

42 от ЗБНБ и може да се предостави на БНБ по електронен път чрез Портала, 

подписано с КУКЕП на лицето/лицата представител/и или  на хартия, нотариално 

заверено, освен в случаите, когато БНБ разполага със спесимени на представляващите 

отчетната единица лица.

 При избран пълен или специфичен достъп от лицето, подаващо заявление 

(Образец 1 или Образец 2), на екрана стават активни бутоните за подаване на Образец 

4. Бутоните са – за електронно подаване и

 - за подаване на хартия.  

II. ПОПЪЛВАНЕ

Уведомлението се състои от две части: 

1. Информация за отчетната единица – упълномощаващ:

Първата част на уведомлението съдържа информация за отчетната единица, за 

която ще се подава статистическа информация. Посочват се трите имена на неин 

представител (поне един, максимум трима), а ЕИК/ Булстат/ЕГН/ЛНЧ, наименование 

на отчетната единица, пълен адрес, телефон и електронна поща автоматично се извлича 

от подаденото заявление за достъп. При разпечатване на бланка на Образец 4 всички 

полета трябва да бъдат попълнени ръчно.
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2.  Информация за упълномощаване:

В тази част на заявлението е информацията за физическото лице (три имена и 

ЕГН/ ЛНЧ), което ще достъпва Портала и ще подава статистическата информация, 

автор на КУКЕП, както и информация за упълномощеното лице - титуляр на 

КУКЕП, в случай че той е различен от упълномощаващия. Извлича се автоматично от 

подаденото заявление за достъп. При разпечатване на бланка на Образец 4 всички 

полета трябва да бъдат попълнени ръчно 

III. ПОДАВАНЕ

1. По електронен път

За подаване на Образец 4 по електронен път, след попълването му, се избира 

бутон . Системата генерира Уведомление за упълномощаване 

в PDF формат, което трябва да бъде изтеглено и подписано с КУКЕП от 

представителя/представителите на отчетната единица с опцията „подпис заедно с 

файла“ (attached). Подписаният Образец 4 се прилага към Заявлението за достъп с 

избора на бутон . 

Важно! При генериране на Уведомление за упълномощаване, системата го маркира с 

уникален код, съответстващ на подаденото заявление и точно този документ трябва да 

бъде прикачен след подписването му обратно в Портала. В противен случай Порталът 

няма да го разпознае и ще отчете грешка.  

При правилно подаване на Образец 4 по електронен път системата показва 

Заявлението, към което е приложен и се извежда съобщение: 

Така подаденото Уведомление може да бъде намерено в секция Приложени документи 

на Заявлението. 

Порталът също позволява: 

• да се запише попълнен Образец 4 без да се изтегля (бутон ). При 

следващо отваряне се визуализират последно записаните данни.

• да се върне вече изтеглен Образец 4 в статус Редакция (бутон ) и да се 

направят корекции. Изтегленият Образец 4 вече е невалиден!
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• да се изтрие попълнената информация и самото Уведомление, ако е записано в 

редакция (бутон  ). При успешно изтриване се връща на страница на 

Заявлението за достъп и се получава съобщението: 

 

• да се върне директно на страница на Заявлението  за достъп (бутон ) 

2. На хартия 

За подаване на Образец 4 на хартия може да се ползва генериран от системата 

формуляр в PDF формат с избирането на бутон  или изтеглен от 

Интернет страницата на БНБ формуляр за попълване. 

Попълненото уведомление се заверява нотариално (с изключение на случаите, в 

които БНБ разполага със спесимени на представляващите отчетната единица лица) и се 

подава в един екземпляр на хартиен носител.  

Уведомлението може да се подаде на място в Деловодството на БНБ или чрез 

пощенските и куриерски служби. 
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Приложение 5 

 

Образец 5 

 

Уведомление за отнемане на права на  

 достъп до статистическа информация по електронен път и ползване на 

електронни услуги, предоставяни от БНБ чрез Портал за подаване на 

статистическа информация (Портала) на лице предоставящо статистическа 

информация/упълномощено лице  
 

Указания за попълване и подаване 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Уведомление по Образец 5 се подава като самостоятелен документ при отнемане 

на права на достъп до Портала за подаване на статистическа информация. 

Уведомление по Образец 5 се попълва и подписва от отчетната единица за 

подаване на статистическа информация по чл. 7, чл. 8 и чл. 10 от Валутния закон и чл. 

42 от ЗБНБ и може да се предостави на БНБ по електронен път чрез Портала, 

подписано с КУКЕП на лицето/лицата представител/и или  на хартия. 

. 

II. ПОПЪЛВАНЕ 

Уведомлението се състои от две части: 

1. Информация за отчетната единица –отнемащ  упълномощаването: 

Първата част на уведомлението съдържа информация за отчетната единица, 

която отнема упълномощаването. Посочват се трите имена на неин представител (поне 

един, максимум трима), а ЕИК/ Булстат/ЕГН/ЛНЧ, наименование на отчетната единица, 

пълен адрес, телефон и електронна поща. При разпечатване на бланка на Образец 5 

всички полета трябва да бъдат попълнени ръчно.  

2.  Информация за отнемане на  упълномощаване: 

В тази част на заявлението е информацията за физическото лице (три имена и ЕГН/ 

ЛНЧ), на което се отнемат права на достъп до статистическа информация чрез Портала, 

автор на КУКЕП, както и информация за упълномощеното лице - титуляр на 

КУКЕП, в случай че той е различен от упълномощаващия. При разпечатване на бланка 

на Образец 5 всички полета трябва да бъдат попълнени ръчно. 
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III. ПОДАВАНЕ

1. По електронен път

За подаване на Образец 5 по електронен път, след попълването му, се избира 

бутон . Системата генерира Уведомление за отнемане на права на достъп в 

PDF формат, което трябва да бъде изтеглено и подписано с КУКЕП от 

представителя/представителите на отчетната единица с опцията „подпис заедно с 

файла“ (attached). Подписаният Образец 5 се прилага в Портала с избора на бутон 

  и с бутон  се завършва подаването. 

Важно! При генериране на Уведомление за отнемане на права на достъп, системата го 

маркира с уникален код, съответстващ на подаденото заявление и точно този документ 

трябва да бъде прикачен след подписването му обратно в Портала. В противен случай 

Порталът няма да го разпознае и ще отчете грешка.  

При правилно подаване на Образец 5 по електронен път системата извежда съобщение: 

Така подаденото Уведомление може да бъде намерено на страница на „Моите 

заявления за спиране на достъпа“. 

Порталът също позволява: 

• да се провери попълнен Образец 5 без да се подава (бутон ). Проверява 

се коректността на попълнените данни. За да може да се подаде Уведомлението,

е необходимо при проверка да се получи следното съобщение:

• да се запише попълнен Образец 5 без да се изтегля (бутон ). При 

следващо отваряне се визуализират последно записаните данни.

• да се върне вече изтеглен Образец 5 в статус Редакция (бутон ) и да се 

направят корекции. Изтегленият Образец 5 вече е невалиден!

• да се изтрие попълнената информация и самото Уведомление, ако е записано в

редакция (бутон  ).  
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• да се върне на страница със списъка с уведомления за отнемане на права на 

достъп, без да се записва въведената информация (бутон ) 

 Допълнителна информация относно подаването на информация в ИСИС, както и 

примерни екрани, можете да откриете в приложението ”Подаване на информация в 

ИСИС - описание с примерни екрани” към Указанието. 

 

Попълненото уведомление се подписва с КУКЕП от представителя/представителите на 

отчетната единица и се прикача в системата. 

2. На хартия 

Попълненото уведомление се подписва от представителя/представителите на 

отчетната единица и се подава в един екземпляр на хартиен носител в Деловодството 

на БНБ.  

 

IV. ОБСЛУЖВАНЕ 

Обслужването на подадено Уведомление може да се проследи в страницата 

„Моите заявления за спиране на достъп“. Уведомленията по Образец 5 могат да имат 

следните статуси: 

редакция 

В статус „редакция“ е Уведомлението, което е записано в системата. За да 

стартира обработката на уведомлението, то трябва да бъде в статус „подаден“. Статус 

„редакция“ се използва от потребителя до подаване на Уведомлението за корекции в 

попълнените данни, както и когато реши да изтрие създаденото Уведомление. От 

статус „редакция“ в зависимост от следващите стъпки Уведомлението може да премине 

в статуси „очаква подпис“, „получен подписан“ и „подаден“. 

очаква подпис 

Статус „очаква подпис“ получава Уведомление, когато потребителят е избрал да 

предостави Уведомление за отнемане на права на достъп (Образец 5) подписано с 

електронен подпис по електронен път. След като потребителят прикачи електронно 

подписаното Уведомление за отнемане на достъпа, може да избере подаване 

(Заявлението преминава в статус „подаден“).  

получен подписан 
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Статус „получен подписан“ получава Уведомление, когато потребителят е 

избрал да предостави Уведомление за отнемане на права на достъп (Образец 5) или 

когато потребителят  прикачил подписан Образец 5 в електронен вариант, но все още 

не е избрал подаване на Уведомлението. 

подаден 

Статус „подаден“ получава коректно попълнено, подписано и подадено към БНБ 

Уведомление, чието обслужване се извършва от служител на БНБ. 

потвърден 

„Потвърден“ статус се дава от служител на БНБ при обслужване на подадено и 

одобрено Уведомление, след проверка на представителната власт на автора на КУКЕП 

при необходимост. 

отхвърлен 

Статус „отхвърлен“ получава Уведомление, за което заявеното отнемане на 

достъпа не може да бъде потвърдено след проверка на представителната власт на 

автора на КУКЕП. Причината за отхвърляне се описва в полето „Коментар на експерт 

на БНБ“. 

Уведомленията за отнемане на достъп, се обработват от служител на БНБ в срок 

от 5 работни дни: 

- от датата на подаването им в Портала; 

- от датата на входиране на Уведомлението на хартиен носител в Деловодството 

на БНБ. 
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Образец 6 

 

Заявление за преустановяване на достъпа до индивидуална статистическа 

информация в Портал за подаване на статистическа информация на БНБ 

(Портала) 
 

Указания за попълване и подаване 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Заявление по Образец 6 се подава като самостоятелен документ при желание на 

лице, предоставящо статистическа информация/упълномощено лице да прекрати 

достъпа си до индивидуална статистическа информация и получаването на официална 

кореспонденция във връзка с подадени документи и отчетност към БНБ чрез Портал за 

подаване на статистическа информация на БНБ (Портала). 

Заявление по Образец 6 се попълва и подписва от лице, предоставящо 

статистическа информация/упълномощено лице. 

Заявление Образец 6 може да се предостави на БНБ в оригинал на хартия или по 

електронен път, подписано с КУКЕП на лицето, което достъпва портала. 

II. ПОПЪЛВАНЕ 

Заявлението се състои от две части: 

1. Информация за лицето, предоставящо статистическа 

информация/упълномощеното лице: 

Първата част на уведомлението съдържа информация за името и ЕГН/ЛНЧ на 

лице, предоставящо статистическа информация/упълномощено лице, телефон, 

електронна поща.  

2.  Информация за отчетната единица: 

Попълва се информация за името и ЕИК/ Булстат/ЕГН/ЛНЧ на отчетната единица. 

III. ПОДАВАНЕ 

1. По електронен път 

Попълненото заявление  се подписва с КУКЕП от лице, предоставящо статистическа 

информация/упълномощено лице и се прикача в системата. 
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Подаването  на коректно попълнено Заявление преминава през следните стъпки: 

1. Сваляне на PDF за подписване; 

2. Подписване на PDF-а със софтуер на издателя на КУКЕП 

(задължително е създаването на подпис отделно от файла (detached signature) 

– файл с разширение p7s); 

3. Прикачване на подписа в системата; 

4. Подаване. 

При правилно подаване на Заявлението системата ви връща на началната 

страница на „Моите заявления за спиране на достъпа“ и се извежда следното 

съобщение: 

 

Допълнителна информация относно подаването на информация в ИСИС, както и 

примерни екрани, можете да откриете в приложението ”Подаване на информация в 

ИСИС - описание с примерни екрани” към Указанието. 

2. На хартия 

Попълненото уведомление се подписва от лицето, предоставящо статистическа 

информация/упълномощеното лице и се подава в един екземпляр на хартиен носител в 

Деловодството на БНБ.  

 

IV. ОБСЛУЖВАНЕ 

Обслужването на подадено Заявление може да се проследи в страницата „Моите 

заявления за спиране на достъп“. Заявленията по Образец 6 могат да имат следните 

статуси: 

редакция 

В статус „редакция“ е Заявлението, което е записано в системата. За да стартира 

обработката на заявлението, то трябва да бъде в статус „подаден“. Статус „редакция“ се 

използва от потребителя до подаване на Заявлението, за корекции в попълнените 

данни, както и когато реши да изтрие създаденото Заявление. От статус „редакция“ в 

зависимост от следващите стъпки Заявлението може да премине в статус „подаден“. 

подаден 

Статус „подаден“ получава коректно попълнено, подписано и подадено към БНБ 

Заявление, чието обслужване се извършва от служител на БНБ. 
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потвърден 

„Потвърден“ статус се дава от служител на БНБ при обслужване при подадено и 

одобрено Заявление. 

отхвърлен 

Статус „отхвърлен“ получава Заявление, когато при обработката се установи, че 

заявителят не е лице, предоставящо статистическа информация/упълномощено лице на 

посочената отчетна единица в Заявлението. Причината за отхвърляне се описва в 

полето „Коментар на експерт на БНБ“. 

Заявленията за преустановяване на достъпа, се обработват от служител на БНБ в 

срок от 5 работни дни: 

- от датата на подаването им в Портала; 

- от датата на входиране на хартиен носител в Деловодството на БНБ. 
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