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1. Въведение 

Информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове е създадена 

в изпълнение на чл. 56а от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Тя съдържа 

информация за номерата на банковите и платежните сметки, техните титуляри и 

упълномощените да се разпореждат със сметките лица, действителните собственици на 

титулярите на сметки, данни за наличие на запори по сметки, както и за лицата наематели 

на сейфове в банките. Органите и институциите, за които в ЗКИ е предвидено да имат 

достъп до системата, ще могат да получават информация чрез електронни услуги. Тези 

услуги са два вида - за едно лице или за списък от лица. Услугите за едно лице 

предоставят информацията във формат MS Word, MS Excel, HTML или PDF, а услугите 

за списък от лица - в Еxcel и XML формат. 

За достъп до системата е необходимо квалифицирано удостоверение за квалифициран 

електронен подпис (КУКЕП), който да е регистриран в браузъра на операционната 

система. КУКЕП задължително трябва да съдържа ЕГН на потребителя. 

2. Общо описание на потребителския интерфейс 

2.1 Вход в системата 

Информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове е достъпна на 

адрес https://regbas.bnb.bg. 

Потребителят на системата трябва предварително да е инсталирал своя КУКЕП в 

браузъра на операционната система. Преди влизане в Регистъра на банковите сметки 

потребителят трябва да постави своя КУКЕП в съответното устройство и тогава да 

избере линка към системата. Ако верификацията на КУКЕП премине успешно системата 

дава възможност за въвеждане на потребителско име и парола: 

https://regbas.bnb.bg/
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Ако верификацията на КУКЕП е неуспешна се визуализира екран със съобщение за 

грешка. 

След успешен вход в системата, потребителят получава достъп до функционалностите 

на системата, за които има права според ролите, които са му предоставени. 

При определен брой последователни неуспешни опита за вход в системата с 

невалидна парола, съответния потребителски профил ще бъде заключван и ще бъде 

изпращана нотификация на администратор за опит за неправомерен достъп. 

Всеки успешен или неуспешен опит за вход в системата ще се записва в журнал, който 

ще бъде достъпен за преглед от администраторите на системата. 

2.2 Бутони за управление 

Графично изображение Текстово описание 

 
Бутон за извършване на 

действие. 
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Бутоните имат специфични 

имена, в зависимост от 

функцията, която 

изпълняват. 

 

Списък за избор. 

При позициониране на 

мишката върху стрелката 

на полето и натискане на 

левия й бутон се 

визуализира списък на 

допустимите стойности за 

това поле. Потребителят 

избира едно от тях като го 

позиционира с мишката. 

 
Поле за отметка. 

Избор на условие с 

възможни отговори „Да” и 

„Не”. 

 
Избор на дата от календар. 

 Идентификация за 

задължително поле. 

 Бутон опция за преглед на 

въведени данни. 

 Бутон опция за редакция на 

въведени данни. 

 

Групов избор от списък. 

 

Преместване на една 

избрана допустима 

стойност от групата на 

наличните към избраните и 

обратното. 

 
Опция, която дава 

възможност за сваляне на 

данни на локалния 

компютър. 

 Опция „Журнал“. 
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2.3 Общи правила за системата 

Имената на банките, органите и институциите и българските лица ще бъдат изписани 

с главни букви на кирилица.  

Имената на чуждестранните лица ще бъдат изписани с главни букви от латинската 

азбука. 

Всяко поле, което е задължително, в системата се означава със звездичка, за да бъде 

лесно разпознаваемо.  

Действието, с което се записват промените е бутон „Запис“. 

В случай, че избраното действие е „Отказ“, системата не записва направените 

промени. 

2.4 Смяна на парола 

След успешен вход в системата на екрана се показва началния прозорец на 

приложението: 

 

Ако потребителят няма администраторски права той ще вижда само меню „Услуги от 

РБСС“. 

Всеки потребител може по всяко време да смени своята парола като кликне с левия 

бутон на мишката върху иконата  или върху своето име, изписано в горния десен край 

на прозореца: 

 

На екрана ще се появи формата за смяна на потребителска парола: 
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В полето „Парола“ се въвежда текущата парола, а в полета „Нова парола“ и „Потвърди 

новата парола“ се въвежда новата парола. След това се кликва върху бутон „Запис“. 

Паролата трябва да отговаря на следните изисквания: 

 Минимална дължина – 8 символа 

 Максимална дължина – 32 символа 

 Може да съдържа само латински букви, цифри и специални символи 

 Трябва да съдържа поне една главна латинска буква 

 Трябва да съдържа поне една малка латинска буква 

 Трябва да съдържа поне една цифра 

 Трябва да е различна от предишната парола 

Примери за коректни пароли: 

Qwerty12 

trW1bv#7 

A123456b 

Примери за некоректни пароли: 

qwerty12 - липсва главна буква 

A123456B - липсва малка буква 

Password - липсва цифра 

 

3. Подаване на регистрационни формуляри 

При достигане на екрана за вход, системата предоставя на потребителя възможност да 

достъпи функционалност за подаване на регистрационен формуляр. Това е възможно 

след избор на бутон „Подаване на регистрационен формуляр“.  
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3.1 Подаване на регистрационен формуляр от органи и институции (с изключение 

на ЧСИ). 

След избор на бутон „Подаване на регистрационен формуляр“ системата зарежда екран 

за избор на вида формуляр, който ще бъде подаван, както и данни за институцията, от 

която е потребителят с тип „Администратор“. 

 

Полето „Вид заявление“ е за избор от падащ списък, със следните възможности: 
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 Регистрационен формуляр за включване;  

 Регистрационен формуляр за промяна на информация; 

 Регистрационен формуляр за деактивиране. 

В зависимост от вида регистрационен формуляр, избран в поле „Вид заявление“, 

системата ще зареди съответна секция за попълване на данни. 

 При избор на „Регистрационен формуляр за регистрация на потребител“ -  

системата зарежда екран за въвеждане на данни за създаване на нов 

администратор 

 

 При избор на „Регистрационен формуляр за деактивиране“ -  системата зарежда 

екран за въвеждане на информация за администратор, който трябва да бъде 

деактивиран. 
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 При избор на „Регистрационен формуляр за промяна на информация“ -  

системата зарежда екран за въвеждане на данни за съществуващ администратор, 

които трябва да бъдат променени. 

 

 

 

3.2 Подаване на регистрационен формуляр за бизнес потребител на ЧСИ 

След избор на бутон „Подаване на регистрационен формуляр“ системата зарежда екран 

за избор на вида формуляр, който ще бъде подаван, както и данни за институцията, от 

която е потребителя. 

 

Полето „Вид заявление“ е за избор от падащ списък, със следните възможности: 

 Регистрационен формуляр за включване 

 Регистрационен формуляр за промяна на информация 

 Регистрационен формуляр за деактивиране 
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В зависимост от вида регистрационен формуляр, избран в поле „Вид заявление“ 

системата ще зареди съответна секция за попълване на данни. 

 При избор на „Регистрационен формуляр за регистрация на потребител“ -  

системата зарежда екран за въвеждане на данни за създаване на нов бизнес 

потребител. 

 

 При избор на „Регистрационен формуляр за промяна на информация“ -  

системата зарежда екран за въвеждане на данни за съществуващ бизнес 

потребител, които трябва да бъдат променени. 
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 При избор на „Регистрационен формуляр за деактивиране“ -  системата зарежда 

екран за въвеждане на информация за бизнес потребител, който трябва да бъде 

деактивиран. 
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4. Услуги от РБСС 

4.1 Услуги по предоставяне на информация за едно лице 

 „Услуги от РБСС“ включва всички дейности, които предоставят информация под 

формата на справки на органи и институции. Институциите с ограничен достъп имат 

възможност да извършват услуги по предоставяне на информация за едно лице, само за 

лица, които са налични в Регистъра на проверяваните лица. 

Достъпва се при избор на меню „Услуги от РБСС“ – подменю „Услуги по 

предоставяне на информация за едно лице“. 

 

 

Системата зарежда екран за изготвяне на справка след избор на стойности в полетата 

„Вид услуга“ и „Формат на справката“ и след попълване на полето „Основание“:  
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 Справка за услуга - В зависимост от вида на избраната справка, системата променя 

автоматично необходимите за попълване полета;  

 Формат на справката - Възможните стойности са word, excel, HTML и pdf. 

 Основание – Избор от падащо меню 

 Номер на документ – Попълва се номер на документ. Допустимия максимален 

брой символи при попълване на полето е 30. 

 Дата на документ – Попълва се дата на документ. 

Възможните стойности на полето „Справка за услуга“ са: 

r131 Банкови сметки на физическо или юридическо лице 

r132 Банкови сейфове на физическо или юридическо лице 

r133 Банкови сметки и банкови сейфове на физическо или юридическо лице 

 

4.1.1 Справка „r131 Банкови сметки на физическо или юридическо лице“  

 

Поле „Вид лице“ е падащо меню, от което може да се избере вида на търсеното 

лице - физическо или юридическо. Спрямо този избор, системата отваря екран за 

попълване на характеристиките на търсеното лице. 
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1)  За физически лица  

 

        Ако е избран чек бокс „Данни за други лица“, в справката ще се визуализират и 

данни за упълномощени лица или титуляри по сметка/сейф. 

2) За юридически лица  
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Ако е избран чек бокс „Данни за други лица“, в справката ще се визуализират и данни за 

упълномощени лица или титуляри по сметка/сейф. 

 

Забележка: Подробно описание на особеностите при въвеждане на характеристиките в 

полета „Дата от “ и „Дата до“ е описано в т.3.1.4 

 

След попълване на полетата на екран „Услуги по предоставяне на информация за едно 

лице“ се избира бутон „Изготвяне на справка“. 

В случай че институцията е с ограничен достъп, ще може да изготвя справки само за 

лица, които са вписани в Регистъра на проверявани лица. При опит за изготвяне на 

справка за лице, чийто данни не са налични в Регистъра системата извежда следното 

съобщение: 
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Системата генерира справката във формат, който е избран в поле „Формат на 

справката“. Възможните формати са : excel, word, HTML, pdf . 

 Генериране на справка във формат excel:  
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  Генериране на справка във формат Word: 

 

 Генериране на справката в HTML формат  
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 Генериране на справката в pdf. формат 
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4.1.2 Справка „r132 Банкови сейфове на физическо или юридическо лице“  

 

          Поле „Вид лице“ е падащо меню, от което може да се избере вида на търсеното 

лице - физическо или юридическо. Спрямо този избор, системата отваря екран за 

попълване на характеристиките за проверяваното/търсеното лице. 

След попълване на полетата на екрана „Услуги по предоставяне на информация за 

едно лице“ се избира бутон „Изготвяне на справка“. 

В случай че институцията е с ограничен достъп, ще може да изготвя справки само за 

лица, които са вписани в Регистъра на проверявани лица. При опит за изготвяне на 

справка за лице, чийто данни не са налични в Регистъра системата извежда следния 

екран: 

 

 

Системата генерира справка според избрания формат в поле „Формат на справката“: 

excel, word, HTML или pdf. 
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 Генериране на справка във формат excel:  

  

 

 Генериране на справка във формат word: 
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 Генериране на справката в HTML формат  
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 Генериране на справката в pdf. формат 
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4.1.3 Справка „r133 Банкови сметки и банкови сейфове на физическо или 

юридическо лице“ 

 

Забележка: Подробно описание на особеностите при въвеждане на характеристиките в 

полета „Дата от “ и „Дата до“ е описано в т. 3.1.4 

След попълване на полетата на екрана „Услуги по предоставяне на информация за 

едно лице“ се избира бутон „Изготвяне на справка“. 

В случай че институцията е с ограничен достъп, ще може да изготвя справки само за 

лица, които са вписани в Регистъра на проверявани лица. При опит за изготвяне на 

справка за лице, чийто данни не са налични в Регистъра системата извежда следния 

екран: 
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Системата генерира справката във формат, който е избран в поле „Формат на 

справката“: excel, word, HTML или pdf. 

 

 Генериране на справка във формат excel: 
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 Генериране на справка във формат word: 
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 Генериране на справката в HTML формат  
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 Генериране на справката в pdf. Формат 
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4.1.4 Особености при попълване на полета „Дата от“ и „Дата до“ 

При попълване на характеристиките в полета „Дата от“ и „Дата до“  за изготвяне на 

справка трябва да се има предвид, че правилата, по които се определя дали дадена 

банкова сметка/договор за наем на сейф попадат в периода на справката са следните: 

 Датата на откриване на сметката/дата на начало на договора за наем на сейф да е 

преди (<=) „Дата до“ на периода и няма дата на закриване/дата край на договора 

за наем или датата на закриване е след „Дата до“ на периода ; 

 Датата на откриване на сметката/дата на начало на договора за наем на сейф да е 

преди (<=) „Дата до“  на периода и датата на закриване/дата край на договора за 

наем е между „Дата от“ и „Дата до“ на периода ; 

 Датите на откриване и на закриване на сметката/дата на начало и край на 

договора за наем на сейф са в периода на справката . 

 

 

4.2 Услуги по предоставяне на информация за много лица 

Работният процес „Услуги по предоставяне на информация за много лица“ дава 

възможност да се търси информация за много лица едновременно чрез задаване на 

списък от идентификатори на лица. Освен това може да се преглежда и вече намерена 

информация от предишни търсения. Институциите с ограничен достъп ще имат 

възможност да извършват услуги по предоставяне на информация за много лица, само за 

лица, които са налични в Регистъра на проверяваните лица. 

От меню „Услуги на РБСС“ се избира подменю „Услуги по предоставяне на 

информация за много лица “. 

 

 

Системата отваря екран с възможност за търсене на съществуваща информация от 

предишни търсения, както и добавяне на нови услуги (търсения). 

Търсене на съществуващи в системата услуги може да се осъществи по следните 

критерии: 
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 Вид услуга - Може да се избере една от услугите в списъка; 

 Дата към - Ако датата, зададена в това поле, попада в периодите на предишни 

търсения, то те се показват в резултата от търсенето; 

 Основание - Може да се зададе основание за търсене или част от него;  

 Дата на подаване - Конкретна дата на изпълнени предишни търсения; 

 Статус - Може да се избере един от статусите в предложения списък. 

Критериите за търсене не са задължителни и в случай, че не е зададено ограничение 

по нито един от тях, системата визуализира списък с всички съществуващи резултати от 

предишни търсения. 

За да се въведат данни за нова услуга в системата се избира бутон „Нова услуга“. 

Системата отваря екран за добавяне на данни за нова услуга. 

 

 

Попълват се следните полета : 

 Вид услуга - Избира се от следните справки: r131 Банкови сметки на физическо 

или юридическо лице, r132 Банкови сейфове на физическо или юридическо лице, 

r133 Банкови сметки и банкови сейфове на физическо или юридическо лице; 

 Дата от - Въвежда се началната дата на периода, за който се търси информация; 

 Дата до - Въвежда се крайната дата на периода, за който се търси информация; 

 Файл - Бутонът „Избор на файл“ служи за посочване на файла, в който са записани 

идентификаторите на лицата, за които се търси информация. 

Изпълнението на услугата се инициира чрез бутона „Запис“. Бутонът „Отказ“ служи 

за отказ от изпълнение на избраната услуга. 

При институция с ограничен достъп, в случай че всички идентификатори, посочени 

във файла са налични в Регистъра на проверяваните лица след обработката,  потребителя 

ще получи резултат за всички тях. В случай че във файла има идентификатори, които не 

са налични в Регистъра на проверяваните лица, след обработката на файла за тези лица 

няма да бъде генериран резултат като във файла има подходящо съобщение. Проверката 

за тези лица няма да бъде таксувана. 
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4.2.1 Структура на входен файл за предоставяне на информация за много 

лица 

Входният файл, който се посочва при създаване на нова услуга, е текстов файл в 

кодировка Windows Cyrillic 1251. Разширението на името му е.txt. Той съдържа 

идентификационни данни за търсените лица. На всеки ред от файла се записва вида на 

идентификация на лице според номенклатурата „Видове идентификация на лица“, 

последван от самия идентификатор на лицето. Между вида на идентификация и 

идентификатора се поставя символа ; (точка и запетая). 

Извадка от номенклатурата „Видове идентификация на лица“ с допустимите за 

използване кодове е показана по-долу: 

Код Описание 

100 ЕГН (Единен граждански номер)  

110 ЛНЧ (Личен номер на чужденец) 

... ... 

200 ЕИК/БУЛСТАТ 

210 ПИК 

215 Юридическо лице с ЛНЧ (свободна професия) 

... ... 

 

Максималният брой редове във файла е 2000. 

Форматът на всеки ред от входния файл е следният:  

Вид идентификация на лице; Идентификатор на лице;Код на основание; Номер 

на документ; Дата на документ 

По-долу е показано съдържанието на примерен .txt файл за търсене на 

информация за много лица: 

100;87---7---9;028;1234567;20190504 

110;100------8;031;565884;20190504 

200;12136528;030;5625558;20190504 

 

 



 
 

С т р а н и ц а  37 | 62 

 

4.2.2 Изтегляне на входен файл за предоставяне на информация за много 

лица 

От меню „Услуги на РБСС“ се избира подменю „Услуги по предоставяне на 

информация за много лица “. Системата зарежда списъка с резултатите от предишни 

търсения. В колоната „Опции“ се намира иконата , с помощта на която използваният 

файл за търсене може да бъде записан на локалния диск на работната станция и след това 

разгледан с текстов редактор. 

 

4.2.3 Изтегляне на изходен файл с резултат от изпълнение на услугата  

От меню „Услуги на РБСС“ се избира подменю „Услуги по предоставяне на 

информация за много лица“. Системата зарежда списъка с резултатите от предишни 

търсения. В колоната „Опции“ се намира иконата , с помощта на която резултатът 

от търсенето в XML формат може да бъде записан на локалния диск на работната 

станция. 

 

4.2.4 Описание структурата на изходния файл в XML формат, резултат от 

изпълнение на услугата 

          Регистърът на банковите сметки и сейфове предоставя търсената информация за 

много лица във файл с XML формат. Този файл може да бъде записан на работната 

станция на потребителя за по-нататъшно разглеждане и обработка. 
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Информацията в XML файла има следния формат: 

В началото на файла в таг <report> се показва обща информация за услугата. В 

следващата част, в таг <person>, са включени данни за лицето, за което е извършена 

справката. В таг <account> се показва информация за намерена банкова сметка. В таг 

<safe> се показва информация за намерен договор за наем на сейфове. 

Име на полето Тип на 

данните 

Описание 

<report>  Информация за 

искането  
dateFrom date Начална дата на 

периода 
dateTo date Крайна дата на периода 
serviceType string (4) Вид услуга  
reason string 

(150) 

Основание  

   
<person>  Информация за лице 

identity_type integer Вид идентификатор 
identity string (20)  Идентификатор 
reason string (3) Код на основание 
doc_num String (30) Номер на документ 
doc_date date Дата на документа 
processed_status integer Статус при обработка 
processed_time date Дата и час на подаване 

на файла 
   
<account>  Данни за банкова 

сметка и роля на 

лицето  
"unit_code" integer Код на банка, в която е 

сметката 
"unit_name" string(200) Име на банката  
"name" string(200) Име на лицето, чиято е 

сметката 
"account_num" string(32) Номер на сметка  
"type_code" integer Код на вида банкова 

сметка 
"type_name" string(3) Име на вида банкова 

сметка 
"currency_code" string(3) Код на валута 
"open_date" date Дата на откриване  
"close_date" date Дата на закриване  
"role_code" integer Код на роля на лицето  
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"role_name" string(100) Име на роля на лицето  
"entity_valid_from" date Начална дата  
"entity_valid_to" date Крайна дата  
"bank_upd_date" date Дата на актуализация 

на сметката в 

информационната 

система на банката 
   

<transforms>  Данни за сметка, 

която се  прехвърля 
"transform_unit_name" String 

(200) 

Име на банката 

прехвърляща сметката 
"transform_transfer_date" date Дата на трансформация 
"transform_old_account_num" String (32) Номер на стара сметка 

   
<attachment>  Данни за наложени 

запори на банкова 

сметка 
"attachment_num" string(35) Идентификационен 

номер на запора 
"attachment_valid_from" date Дата на налагане на 

запор на банкова сметка 
"attachment_valid_to" date Дата на вдигане на 

запор на банкова сметка 
"attachment_upd_date" date Актуализация на запор 

на банкова сметка 

   
<safe>  Данни за договор за 

наем на сейфове и роля 

на лицето 
"unit_code" Integer Код на банка, в която е 

сейфа 
"unit_name" string(200) Име на банката 
"unit_branch_code" string(5) Клон на банка – код 
"unit_branch_name" string(200) Клон на банка 
"name" string(200) Име на наемателя на 

сейфа 
"contract_num" string(20) Номер на договора за 

наем 
"contract_date" date Дата на договора за 

наем 
"safe_count" integer Брой сейфове 
"safe_valid_from" date Начална дата на 

ползване на сейф 
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"safe_valid_to" date Крайна дата на 

ползване на сейф 
"role_code" integer Код на роля на лицето 
"role_name" string(100) Име на роля на лицето 
"entity_valid_from" date Начална дата  
"entity_valid_to" date Крайна дата 
"bank_upd_date" date Дата на актуализация 

на данните за банков 

сейф в 

информационната 

система на банката 
   

<transforms>  Данни за договор за 

наем на сейф, който се 

прехвърля 
"transform_unit_name" string(200) Име на прехвърлящата 

банка 
"transform_transfer_date" date Дата на 

трансформиране 
"transform_old_contract_num" string(5) Стар номер на договора 

за наем на сейф 
"transform_old_contract_date" date Стара дата на договора 

за наем на сейф 

 

Пример за представяне на информацията в XML формат: 

Избрани атрибути за услугата: 

„Вид услуга“ - r133 Банкови сметки и банкови сейфове на физическо/ 

юридическо лице 

„Основание“ - Проверка № 103 

„Дата от“ - 31.10.2016 

„Дата до“ - 25.07.2019 

„Файл“ - съдържащ следните редове: 

200;2—-21-—74;028;255555;20190709 

200;8—-74-—87;028;658755;20190710 

200;2—-27-—92;030;9876543;20190710 

200;123456789;030;655474;20190711 

Първите два реда съдържат реални ЕИК на юридически лица. Предпоследният 

ред съдържа ЕИК, който не фигурира в Регистъра на проверяваните лица (за 

институцията е с ограничен достъп), а последният - невалиден ЕИК идентификатор. При 

генериране на справката се проверяват въведените идентификатори за валидност и 

тогава се изпълнява търсенето. Поради това в предпоследния и последния ред, полето 

processed_status в таг <person> ще е равно на "Access denied". В случай, че институцията не 
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е с ограничен достъп за предпоследния идентификатор ще бъде генериран резултат, в 

зависимост дали е намерена информация в базата данни. За ред 200;8--74--87 няма да бъде 

намерена информация за сметки в базата данни, но идентификатора е наличен в 

Регистъра на проверяваните лица (за институция с ограничен достъп) и полето 

processed_status в таг <person> ще съдържа "No data found". 

 

 

 

 

 

4.2.5 Изтегляне на файл в XLS формат  

От меню „Услуги на РБСС“ се избира подменю „Услуги по предоставяне на информация 

за много лица“. Системата зарежда списъка с резултатите от предишни търсения. В 

колона „Опции“ се избира иконата ,.чрез която резултатът може да бъде записан 

локално във формат на MS Excel (формат XLS). 
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Името на файла е образувано от името на входния файл като му е добавен уникален 

номер. В началото на името е вмъкнат префикс „Р“.  Визуализацията на информацията е 

същата като тази за едно лице. 

Пример за резултат във формат XLS: 

 

 

4.2.6 Изтегляне на файл в XLS формат за обработка (с много колони) 

            От меню „Услуги на РБСС“ се избира подменю „Услуги по предоставяне на 

информация за много лица“. Системата зарежда списъка с файлове от изпълнени 

търсения. В колона „Опции“ се избира иконата ,.чрез която резултатът може да 

бъде записан локално във формат на MS Excel (формат XLS) с много колони. 

 

 

Името на файла е образувано от името на входния файл като му е добавен уникален 

номер. В началото на името е вмъкнат  префикс „А“.  

Пример за резултат във формат XLS с много колони: 
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5. Фактури 

5.1 Електронни фактури 

        Работния процес „Електронни фактури“ дава възможност за търсене и изтегляне на 

издадени фактури. 

Достъпва се при избор на меню „Фактури“ – подменю „Електронни фактури“. 

 

5.1.1 Търсене на съществуващи в системата фактури 

Търсенето може да се осъществи по следните критерии: 

- Номер на документ; 

- Дата на фактура от. 

 

Критериите за търсене не са задължителни и в случай, че не е зададен нито един от тях, 

системата визуализира списък в табличен вид с всички фактури. 
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5.1.2 Изтегляне на фактура 

              От меню „Фактури“ се избира подменю „Електронни фактури“. Системата 

зарежда списъка с фактури. В колона „Опции“ се избира иконата . 

 

 

5.1.3 Изтегляне на електронен подпис на фактура 

            От меню „Фактури“ се избира подменю „Електронни фактури“. Системата 

зарежда списъка с фактури. В колона „Опции“ се избира . 

 

5.1.4 Изтегляне на избрани фактури 

          От меню „Фактури“ се избира подменю „Електронни фактури“. Системата 

зарежда списъка с фактури. Фактурите се маркират като избрани чрез поставяне на 

отметка в чек бокса в първата колона на таблицата и се избира бутон „Изтегли 

избраните“. 
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6. Справки  

        Системата предоставя възможност за изпълнение на справка „Извършени услуги по 

предоставяне на информация от РБСС“. Тя се избира от меню „Справки“ -> „Оперативни 

справки“. 

 

           За въвеждане на параметрите на справката в колона „Опции“ се избира иконата 

: 
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           След избиране на параметри на справката се избира бутон „Изпълни “. 

           Резултатът от изпълнението на справката се записва във файл с избрания формат, 

който може да се съхрани на работната станция на потребителя.  

 

7. Специфични файлове 

7.1 Списък с Активни потребители 

Работният процес по подаване на списък с активни потребители се осъществява чрез 

меню „Специфични файлове > Активни потребители“. 

 

След избор на менюто системата зарежда екран с периодите на подаване на файлове 

със списък с активни потребители.  

За периодите, в статус „Отворен“ са налични следните опции за избор: 

 Преглед – след избор на опцията системата зарежда екран за детайлен преглед; 



 
 

С т р а н и ц а  47 | 62 

 

 

 Прикачване – след избор на опцията системата зарежда екран за прикачване 

на файл със списък с активни потребители. 

 

 Изтегляне – системата дава възможност потребителя да изтегли на локалната 

си машина прикачения файл със списък с активни потребители. 

 Журнал -в случай, че при прикачване на файла възникнат грешки, потребителя 

има възможност да ги прегледа като избере опцията за изтегляне на журнал от 

обработка. 

Забележка*- за периодите в статус „Затворен“ опцията за прикачване на файл с 

активни потребители не е активна. 

 

7.1.1 Структура на списък с активни потребители 

Зарежданият файл за активни потребители трябва да бъде в текстов формат и стандарт 

на кодиране - Windows Cyrillic 1251. Разширението на файла трябва да бъде .txt. Името 

на файла трябва да е ACTIV_USERS_[код на институцията]. Кодът на институцията са 

цифрите, с които автоматично се формира началото на потребителско име за системата 

на РБСС. Всеки файл трябва да съдържа заглавен ред и записи, описващи данните на 

активните потребители. Полетата се подават в определена последователност и се отделят 

едно от друго със символа ; (точка и запетая). 

Заглавният ред трябва да съдържа информация за кода на институцията, която подава 

списъка и датата, към която се отнасят данните. 

Пример: 
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100000;20200531 

Следващите редове трябва да съдържат записите, описващи данните на активните 

потребители. Информацията, която се подава за тях е: 

 

Описание Тип на данните 

Потребителско име String (20) 

Име String (20) 

Презиме String (20) 

Фамилия String (20) 

Администратор  char (1) 

 

Ако потребителят е тип „Администратор“, в поле „Тип на данните“ се посочва 

стойност 1, ако е тип „Бизнес потребител“ се посочва стойност 0. 

 

Пример: 

100000_Ralica;РАЛИЦА;МИЛАДИНОВА;МИЛАДИНОВА;0; 

 

7.2  Реконсилация на специални регистри 

Работният процес по реконсилация на данните се осъществява чрез меню 

„Специфични файлове > Реконсилация на специални регистри“. 

 

След избор на менюто системата зарежда екран с периодите на подаване на файлове 

с данни.  

За периодите, в статус „Отворен“ са налични следните опции за избор: 
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 Преглед – след избор на опцията системата зарежда екран за детайлен преглед; 

 

 Прикачване – след избор на опцията системата зарежда екран за прикачване 

на файл със специални регистри. 

 

 Изтегляне – системата дава възможност потребителя да изтегли на локалната 

си машина прикачения файл с данни. 

 Журнал -в случай, че при прикачване на файла възникнат грешки, потребителя 

има възможност да ги прегледа като избере опцията за изтегляне на журнал от 

обработка. 

Забележка*- за периодите в статус „Затворен“ опцията за прикачване на файл с активни 

потребители не е активна. 

 

7.2.1 Структура на списък специални регистри 

Списъците с данните от специалните регистри трябва да се подават в 

структуриран файл, който трябва да  бъде в текстов формат и стандарт на кодиране - 

Windows Cyrillic 1251. Разширението на файла трябва да бъде  формат .xml или .txt . 

Няма изискване за името на файла. 

Структурата на файл, във формат .xml трябва да бъде следната: 

Име на полето Тип на 

данните 

Описание 

<serviseInfo>  Информация за 

искането  
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   serviceType String (4) Вид услуга  
   countryIssuedID String (2) Държава, издала 

идентификатор или 

документ за 

самоличност 
   identity_type integer Вид идентификатор 
   identity String (20)  Идентификатор 
   name String(200) Име на лицето, чиято е 

сметката 

   IDNum String (50) Номер на документ за 

самоличност 
   VAT_Num String (30) Данъчен номер 
   dateOfBirth date Дата на раждане 
   countryOfBirth String (2) Държава по 

месторождение 
   reason String (3) Код на основание 
   doc_num String (30) Номер на документ 
   doc_date date Дата на документа 
   user String (20) Потребител, изготвил 

справката 
   date_generated       date Дата на изготвяне на 

справката 

 

Примерен xml за подаване на данните: 

<?xml version="1.0" encoding="windows–1251"?> 

<persons> 

 <person> 

  <field name= "service_type" value="r131"/> 

  <field name= "country_issued_id" value="BG"/> 

  <field name= "identity_type" value="100"/> 

  <field name= "identity" value="8707196773"/> 

  <field name= "name" value="АННА ИВАНОВА ДЖУНЕВА"/> 

  <field name= "id_num" value=""/> 

  <field name= "vat_num" value=""/> 

  <field name= "date_of_birth" value=""/> 

  <field name= "country_of_birth" value=""/> 
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  <field name= "reason" value="121"/> 

  <field name= "doc_num" value="10002548"/> 

  <field name= "doc_date" value="06.01.2018"/> 

  <field name= "user" value="9999_Ani"/> 

  <field name= "date_generated" value="10.01.2018"/> 

 </person> 

 <person> 

  <field name= "service_type" value="r131"/> 

  <field name= "country_issued_id" value="BG"/> 

  <field name= "identity_type" value="100"/> 

  <field name= "identity" value="8802025555"/> 

  <field name= "name" value="НЕЛИ ПЕТРОВА НАЧЕВА ПЕШЕВА"/> 

  <field name= "id_num" value=""/> 

  <field name= "vat_num" value=""/> 

  <field name= "date_of_birth" value=""/> 

  <field name= "country_of_birth" value=""/> 

  <field name= "reason" value="121"/> 

  <field name= "doc_num" value="10002548"/> 

  <field name= "doc_date" value="06.01.2018"/> 

  <field name= "user" value="9999_Ani"/> 

  <field name= "date_generated" value="10.01.2018"/> 

 </person> 

</persons> 

 

Структурата на файл, във формат .txt трябва да бъде следната: 

Всеки файл трябва да съдържа записи, описващи данните за извършената услуга. 

Полетата се подават в определена последователност и се отделят едно от друго със 

символа ; (точка и запетая).  



 
 

С т р а н и ц а  52 | 62 

 

Описание Тип на данните 

Вид услуга  String (4) 

Държава, издала 

идентификатор или 

документ за 

самоличност 

String (2) 

Вид идентификатор integer 

Идентификатор String (20)  

Име на лицето, чиято е 

сметката 

String(200) 

Номер на документ за 

самоличност 

String (50) 

Данъчен номер String (30) 

Дата на раждане date 

Държава по 

месторождение 

String (2) 

Код на основание String (3) 

Номер на документ String (30) 

Дата на документа date 

Потребител, изготвил 

справката 

String (20) 

Дата на изготвяне на 

справката 

date 

 

Пример: 

r131;BG;100;8802025555;ИВА ИВАНОВА ИВАНОВА 

;;;;;121;10002548;01.06.2018;9999_Ralica;01.10.2018; 

r131;BG;200;103547755;ТРОЙ;;;;;121;10002555;01.02.2018;9999_Ralica;01.10.2018; 

 

 

8. Администриране 

8.1  Потребители 

Органите и институциите изпращат в БНБ информация за своите администратори. 

Администраторите на Регистъра на банковите сметки и сейфове от БНБ създават 

потребителите от тип „Администратор от органи и институции“. Всички останали 

потребители на системата от органите и институциите се създават от техните 

администратори. 
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Потребителят от тип „Администратор“ от органи и институции може да създава нови 

бизнес потребители, да им присвоява роли, да им отнема вече присвоени роли, да 

управлява статуса им - "Активен" или "Неактивен", да актуализира техни атрибути. 

Търсене и преглед на потребители се извършва при избор от меню „Администриране“ 

→ „Потребители“ от потребители от тип - Администратор. При отваряне на този екран 

се извежда списък на всички потребители от съответния орган или институция с 

възможности за редакция на избран потребител, деактивиране и активиране на избран 

потребител и добавяне на нови потребители. 

За редактиране се използва бутон . 

 

Търсенето на потребители може да се извършва по един от следните критерии: 

 Потребителско име; 

 Телефон;  

 Активен; 

 Име; 

 Фамилия; 

 Валиден към. 
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8.1.1 Добавяне на нов потребител се извършва чрез бутон „Добавяне“. 

 

Попълват се полетата във формата и се кликва върху бутон „Запис“. Всички полета, 

обозначени със звездичка, са задължителни. 

Потребителското име се образува от автоматично вмъкнатия код на институцията и 

от въведеното след него име. Паролата трябва да отговаря на изискванията, описани в 

раздела „Смяна на парола“. Полетата „Име“, „Презиме“ и „Фамилия“ се попълват с 

главни букви. В полето „Валиден от“ се попълва началната дата, от която потребителят 

има право да достъпва системата. Когато крайната дата, до която потребителят ще има 

право да достъпва системата, не е известна, полето „Валиден до“ не се попълва. В полето 

„Позиция“ се попълва длъжността на лицето. В полето „Телефон“ се въвежда 

телефонния номер на лицето - допускат се само цифри, без интервали и тирета. В полето 

„Поща“ се попълва адреса на електронната поща на лицето. В полето „Издател на 

сертификат“ се избира оторизирания издател на сертификата на лицето. В полето „Номер 

на сертификат“ се въвежда номерът на сертификата в десетичен вид. В полето „ЕГН“ се 

въвежда единния граждански номер на лицето - този номер трябва да присъства в 

сертификата на лицето. От предложения списък с роли (списък „Налични“) се избират 

ролите, които ще се присвоят на лицето, и с помощта на единичния знак за по-голямо се 

преместват в списъка „Избрани“. Ако искаме да премахнем роля избираме я и я 

преместваме в списъка „Налични“ с помощта на единичния знак за по-малко. Двойните 

знаци за по-голямо и по-малко се използват за преместване на целия списък. На един 

потребител могат да се присвоят една или няколко роли. 
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Важно: Когато едно лице престане да бъде потребител на системата администраторът 

на РБСС от съответния орган или институция е длъжен да въведе датата на прекратяване 

на достъпа му до системата в полето „Валиден до“. 

Опцията „Активен“ се използва да разреши достъпа до системата в периода на 

валидност на потребителя. Когато едно лице отсъства за кратко време администраторът 

може да използва тази опция, за да го деактивира временно. След завръщането му 

администраторът го активира отново чрез включване на опцията. 

Преглед на атрибутите на потребител може да се извърши чрез избор на опция : 
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Редакция на атрибутите на потребител може да се извърши чрез избор на опция  

 

 

Действието, с което се записват промените е бутон „Запис“. В случай, че избраното 

действие е „Отказ“ системата не записва направените промени. 

Забележка: При редакция на потребител се попълва полето „Причина за редакция“. 

Ако в него бъде избрана „Друга причина“, задължително се попълва и поле „Забележка“, 

което ще се появи на екрана. 

8.2  Регистър на проверяваните лица 

В приложението е разработена функционалност за преглед, добавяне и редакция на 

списък с проверявани лица за институция с ограничен достъп. 

За извършване на преглед на списък се избира меню „Администриране > Регистър 

на проверяваните лица“.  

При избор от менюто, системата зарежда екран със списък на съществуващите в 

системата проверявани лица за конкретната институция. 
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Може да се извършва търсене по следните филтри: 

- Идентификатор – попълва се идентификатор на проверяваното лице; 

- Наименование – попълва се наименованието на лицето; 

- Валиден към дата – въвежда се дата, към която лицето е валидно; 

- Активен – избира се активността на лицето. 

Критериите за търсене не са задължителни и в случай, че не е зададен нито един от тях, 

системата визуализира списък в табличен вид с всички проверявани лица. 

8.2.1. Добавяне на проверявано лице 

При избор на бутон „Добавяне“, системата отваря прозорец, в който потребителят 

може да попълни информация за проверявано лице. 
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Избира се бутон „Запис“, за да се запазят ново въведените данни. В случай, че избраното 

действие е „Отказ“ системата не записва данните. 

 

На всеки ред от таблицата с проверявани лица, потребител разполага с опции за преглед 

на детайли и редакция. 

-   Преглед – извежда допълнителен прозорец, в който има информация за 

проверявани лица; 

 

- Редакция – системата отваря прозорец с всички данни за лицето и 

потребителят има възможност да ги редактира; 

 

Действието, с което се записват промените е бутон „Запис“. В случай, че избраното 

действие е „Отказ“ системата не записва направените промени. 

Забележка: При редакция на потребител се попълва полето „Причина за редакция“. 

Ако в него бъде избрана „Друга причина“, задължително се попълва и поле „Забележка“, 

което ще се появи на екрана. 
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8.2.2 Зареждане на файл с проверявани лица 

Системата позволява прикачване на файл с данни за проверявани лица. Достъпва се при 

избор на бутон „ Зареждане на файл“. 

 

Извършва се търсене по следните критерии: 

- От дата на зареждане 

- До дата на зареждане 

- Статус  

- Потребител  

Критериите за търсене не са задължителни и в случай, че не е зададен нито един от тях, 

системата визуализира списък в табличен вид с всички прикачени файлове. 

Зареждане на нов файл – след избор на бутон „ Зареждане на нов файл“ системата 

зарежда екран за прикачване на файл от локалната машина на потребителя. 

 

Избира се бутон „Запис“, за да се запази файла в системата. В случай, че избраното 

действие е „Назад“ системата не прикачва файла и връща потребителя в предходния 

екран. 
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На всеки ред от таблицата с заредени файлове, потребител разполага с опции за преглед, 

изтегляне на входен файл и  журнал. 

- Преглед на зареден файл – детайлен преглед на данни по зареждането на 

файла в системата. 

 

- Изтегляне на входен файл   – файлът може да бъде записан на локалния 

диск на работната станция и след това разгледан с текстов редактор. 

- Изтегляне на журнал - След записване на файла в системата, той преминава 

през проверка за коректност на въведената информация в него според 

зададените валидационни правила. Резултатът от проверката се записва в 

журнал, който може да бъде изтеглен като се избере икона  от колоната с 

опции. 

8.2.3 Структура на входен файл за проверявани лица 

Файлът за зареждане на информация в Регистъра на проверяваните лица е текстов 

файл в кодировка Windows Cyrillic 1251. Разширението на името му е .txt.  Той съдържа 

информация за списъка с проверявани лица, до който трябва да има достъп съответната 

институция. На всеки ред от файла се записва следната информация,  като между тях се 

поставя символ ; (точка и запетая). За край на реда също се поставя символ ; (точка и 

запетая): 

- Код на отчетната единица; 

- Вид на лицето; 

- Вид на идентификатора на лицето; 

- Идентификатор; 

- Наименование; 
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В поле „Вид на лицето“ са допустими следните кодове: 

Код Описание Потребители, които могат 

да използват кода 

SRC Проверявано лице Потребител от институция 

с ограничен достъп 

Максималният брой редове във файла е 2000. 

Форматът на всеки ред от входния файл е следният:  

Код на отчетна единица; Вид проверявано лице; Вид идентификатор на лице; 

Идентификатор на лице;Наименование 

По-долу е показано съдържанието на примерен .txt файл за търсене на 

информация за много лица: 

666666;SRC;100;87XXXXXXXX;ИВАН ДРАГАНОВ; 

666666;SRC;200; 10XXXXXXX;МБАЛ СВЕТА ПАРАСКЕВА; 

666666;SRC;200; 20XXXXXXX;ФИНАНСИ ГРУП 1; 

 

 

9.3. Роли 

При дефиниране на потребител на Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС) 

трябва да му се присвои една или няколко роли. Наличните роли са следните: 

 INST_ADMIN - за администриране на потребители от органи и институции. 

Потребителите с такава роля могат да създават други потребители, да им 

присвояват роли, да отнемат вече присвоени роли, да правят потребителите 

"Активен" или "Неактивен". 

 INST_REPORTS - за услуги за търсене на информация за банкови сметки и 

банкови сейфове на физически и юридически лица. Тя включва в себе си ролите 

INST_REPORTS_ACCOUNTS и INST_REPORTS_SAFES. 

 INST_REPORTS_ACCOUNTS - за услуги за търсене на информация за банкови 

сметки на физически и юридически лица. 

 INST_REPORTS_SAFES - за услуги за търсене на информация за банкови 

сейфове на физически и юридически лица. 
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 INST_REPORTS_LISTS - за услуги за търсене на информация за банкови сметки 

или за търсене на информация за банкови сейфове на физически и юридически 

лица чрез списък за много лица. Тази роля не може да се използва самостоятелно. 

Валидна е само в комбинация с ролята INST_REPORTS. 

 INST_INVOICES - за преглед и изтегляне на фактури. 

 INST _ACTIVE_USERS - това е роля за зареждане на файл и преглед на списъци 

с активни потребители. Присвоява се от администратор на БНБ. 

 INST _SPEC_REG - това е роля за преглед и подаване на специални регистри. 

Присвоява се от администратор на БНБ. 

 

 


