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2. ОБЩ ПРЕГЛЕД 

 

2.1. Въведение 

Настоящият документ цели да представи операциите в графичния интерфейс и 

възможностите за работа с информационна система (ИС) „Статистика на околната 

среда“, разработена от АСАП ЕОДД за нуждите на Националния статистически 

институт (НСИ). 

 

ИС "Статистика на околната среда" улеснява и автоматизира процеса по попълване 

и подаване в НСИ на годишните отчети в областта на околната среда, чиято дейност 

има отношение към предмета на съответното изследване. Системата предоставя на 

респондентите и счетоводните къщи възможности за: 

 Създаване, въвеждане, редактиране на годишни отчети 

 Извършване на логически контрол и валидиране на данните в отчетите 

 Обработване (приключване) и подаване на годишните отчети към НСИ 

 Търсене и преглед на подадени годишни отчети 

 Експортиране на въведени годишни отчети 

 

ИС "Статистика на околната среда" е достъпна чрез квалифициран електронен 

подпис (КЕП). Всеки респондент или счетоводна къща (наричани в настоящото 

ръководство още "външен потребител") може да регистрира профил, като избере линк 

„Регистрация с КЕП“ от началната страница на системата.  

Забележка: Под понятието „външен потребител” се разбира респондент или 

счетоводна къща. Ако в едно предприятие има повече от един служител, който ще 

работи със системата, те НЕ трябва да се регистрират като отделни потребители. За 

работа със системата служителите трябва да ползват валиден КЕП с ЕИК на фирмата. 

 

Регистрираните потребители имат достъп до всички свои отчети от годишните 

изследвания в областта на  околната среда. За да се регистрира, потребителят трябва да 

попълни задължителните данни в регистрационната форма и да потвърди заявката за 

регистрация. След подаването на заявката, системата изпраща тоукън (линк) с 

временна валидност за потвърждение на направената заявка на електронната поща на 

потребителя, попълнена в заявката. Потребителят трябва да потвърди заявката в 

посочения в съобщението срок, за да активира профила си. След успешното 

активиране на профила потребителят може да достъпва всички дейности в ИС 

„Статистика на околната среда“. 
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2.2. Технически изисквания 

За да използва ИС "Статистика на околната среда", потребителят следва да 

разполага с персонален компютър или лаптоп с инсталирана операционна система, 

която е в поддръжка от производителя и с предварително инсталиран софтуер за 

работа с електронен подпис – BISS (Browser Independent Signing Service). BISS  е 

софтуер за подписване с електронен подпис при извършване на операции в Интернет 

браузъра. 

 

Поддържани операционни системи: 

 Windows 10 (32bit и 64bit) 

 Linux (32bit и 64bit) 

 OSX (64bit) 

 

Поддържани уеб браузери: 

 Firefox – версия 68 или по-нова 

 Chrome – версия 76 или по-нова 

 Edge 

 

2.3. Регистрация 

Потребителите на системата се регистрират посредством КЕП. Потребителят  

трябва да притежава удостоверение (цифров сертификат) за КЕП, издаден от доставчик 

на удостоверителни услуги (ДУУ). 

 

Допълнителна информация може бъде открита и в секция Регистрация на 

настоящия документ. 

 

За регистрация и вход в система е необходимо потребителят да разполага с 

предварително инсталиран на устройството си софтуер за работа с електронен подпис 

– BISS . Инсталационен файл за BISS може да бъде изтеглен от един от 

долупосочените линкове: 

MS WINDOWS: B-TRUST BISS.EXE 

MS WINDOWS: B-TRUST BISS.MSI 

MAC OS: B-TRUST BISS 

LINUX UBUNTU: B-TRUST BISS  

https://store.borica.bg/bg/b-trust/certificates/biss
https://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/22/docs/BissSetup.exe
https://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/64/docs/BISS.msi
https://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/23/docs/BISS.dmg
https://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/24/docs/B-TrustBISS.tar
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Инструкции за работа с BISS  

Има две възможности за регистрация като външен потребител - респондент и 

счетоводна къща. Разликата е, че респондентът може да подава отчети само за себе си, 

а счетоводната къща със собствения си КЕП (или цифров сертификат) - за всички 

респонденти, които обслужва. 

Системата предоставя регистрационна форма, чрез която респондентите и 

счетоводните къщи да се регистрират като потребители на ИС. При регистрирането 

системата изисква въвеждане на следните данни: 

- ЕИК* 

- Наименование* 

- ЕКАТТЕ* 

- Адрес: 

- Телефон* 

- Имейл* 

- Лице за контакт* 

- Вид потребител: Респондент/Счетоводна къща* 

 

http://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/25/docs/Instruktsiya-za-instalirane-i-nastroyka-na-BISS.pdf
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Основната разлика между респондент и счетоводна къща, като вид потребител, е, 

че респондентът може да подава само отчет за себе си, а счетоводната къща може да 

подава отчети на всички фирми, които са я упълномощили за тази дейност. 

Респондент, достъпил системата чрез електронен подпис, издаден на юридическото 

лице, може сам да извършва заявки за упълномощаване и преупълномощаване на 

счетоводна къща, която да подава отчетите му. Чрез присвояване на отделно право към 

потребител могат да се оторизират счетоводните къщи. 

 

2.4. Поддържани КЕП 

ИС "Статистика на околната среда" работи с вписаните доставчици в Регистъра на 

доставчиците на удостоверителни услуги в България, поддържан от Комисията за 

регулиране на съобщенията (КРС). Вписаните от КРС в националния доверителен 

списък доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги са:  

 „Борика“ АД 

 „Евротръст Технолъджис“ АД 

 „Инфонотари“ ЕАД 

 „Информационно обслужване“ АД  

 „СЕП България“ АД.   

 

2.5. Регистрация на респонденти - стъпка по стъпка 

За да се регистрирате, е необходимо: 

 да сте изпълнили инструкциите за инсталиране на КЕП на избрания доставчик 

на удостоверителни услуги 

 да сте изтеглили и стартирали услугата BISS 

 

Стъпки: 

1. Свържете КЕП с компютъра и избере линк „Регистрация с КЕП“ от началната 

страница на системата. 

2. Натиснете бутон „Изберете подпис и подпишете тестови данни“, който зарежда 

информация за текущите свързани електронни подписи. 

3. Зарежда се BISS и дава възможност за избор на сертификат за електронно 

подписване. Следва да изберете сертификата и да кликнете върху бутон 

„Изберете сертификат“. 

https://www.b-trust.org/
https://www.evrotrust.com/landing/bg
https://www.infonotary.com/?
https://www.stampit.org/
https://www.esign.bg/bg/
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4. Зарежда се BISS екран с тестови данни, които следва да бъдат подписани и 

следва да изберете бутон „ОК“. 

5. Зарежда се BISS екран „Избран сертификат за подписване“, където следва да 

въведете Вашия ПИН код за достъп и изберете бутон „Подпиши“. 

6. Ако сертификатът, който използвате, е валиден, автоматично се извлича и 

попълва информация  в полетата за регистрация в системата. 

7. Следва да попълните останалите полета, които се изискват при регистрация в 

системата, и да изберете бутон „Регистрация“. 

8. На посочения от Вас имейл системата изпраща тоукън (линк) с временна 

валидност за потвърждение. Последвайте линка в получения имейл, за да 

потвърдите регистрацията. 

 

2.6. Вход в системата - стъпка по стъпка 

За да достъпите система, е необходимо: 

 да разполагате с регистрация като респондент/счетоводна къща в ИС 

"Статистика на околната среда" 

 да сте изпълнили инструкциите за инсталиране на КЕП на избрания доставчик 

на удостоверителни услуги 

 да сте изтеглили и стартирали услугата BISS 

Стъпки: 

1. Свържете КЕП с компютъра и избере линк „Вход с КЕП“ от началната страница 

на системата. 

2. Натиснете бутон “Изберете подпис за вход“, който зарежда информация за 

текущите свързани електронни подписи. 

3. Зарежда се BISS екран „Изберете сертификат за електронно подписване“, 

където следва да изберете сертификата и да кликнете върху бутон „Изберете 

сертификат“. 

 

2.7. Оторизация на счетоводна къща 

Ако респондент желае счетоводна къща да подава отчетите от негово име в ИС 

"Статистика на околната среда", той следва да изпрати заявление за оторизация, тоест 

да я оторизира през потребителския си профил. Задължително условие за оторизиране 

на дадена счетоводна къща е тя предварително  да има активна регистрация в ИС 

"Статистика на околната среда". 
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2.7.1. Оторизация чрез КЕП - стъпка по стъпка 

1. Следва да сте регистрирани в ИС "Статистика на околната среда" като 

респондент. В профила на фирмата от горното дясно меню за управление на 

потребителския профил изберете опция „Оторизирани счетоводни къщи и 

заявки“. 

2. В търсачката започнете да вписвате ЕИК или име на счетоводната къща, която 

желаете да оторизирате1.  

3. След като изберете счетоводната къща,  изберете бутон „Оторизация“. 

Оторизацията на счетоводната къща е успешно извършена и тя има възможност 

да подава документи от Ваше име. 

 

 

 

                                                 

1 Задължително условие за оторизиране на дадена счетоводна къща е 

предварително тя да има активна регистрация в ИС "Статистика на околната среда"! 
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3. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС 

 

3.1. Общ преглед 

При достъп до  ИС "Статистика на околната среда" се отваря началната й страница. 

Там респондентите могат да се регистрират като потребител, ако все още не са 

регистрирани. Вход в системата от респондентите се извършва  посредством 

идентифициране чрез КЕП (или цифров сертификат).  

 

 

 

3.2. Тестово подписване  

За да проверите, дали имате техническа готовност за подписване, използвайте 

функционалността за тестово подписване на системата. Преди да подпишете 

стартирайте B-Trust BISS и свържете към компютъра смарт картата, на която се намира 

Вашият сертификат за електронен подпис. За да подпишете успешно, трябва: 

 да разполагате с инсталиран и валиден КЕП; 

 да сте настроили браузъра, чрез който достъпвате системата, съгласно 

инструкцията на доставчика на удостоверителни услуги, който е издал 

Вашия КЕП. 

При неуспешно подписване  е необходимо да потърсите техническа помощ от 

доставчика на удостоверителни услуги, който е издал Вашия КЕП. 
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3.3. ЕКАТТЕ панел  

Полетата за избор на населено място позволяват както директно въвеждане, така и 

търсене по част от името. За целта има възможност в полето  да се въведе част от името 

на населеното място. Ако повече от един запис отговаря на въведеното име (или част 

от име), се отваря прозорец за търсене, в който са извлечени намерените записи, 

съдържащи въведения символен низ. Ако нито един запис не отговаря на въведеното 

име (или част от име), се отваря прозорец за търсене, в който трябва да се въведе 

условие за търсене и да се избере запис. 

Въвеждането на населено място се извършва директно, без предварително указване 

на област и община за филтриране на избора. Ако респондентът желае да направи 

търсене (филтриране) по област или община, може да го направи в диалогов прозорец 

за търсене и избор на населено място. 

 

3.4. Преглед на потребителски профил 

Системата предоставя потребителски интерфейс за преглед и промяна на данните в 

профила на регистрираните външни потребители. Всички попълнени данни за даден 

респондент могат да се редактират единствено от самия него, с изключение на полето 

ЕИК/ЕГН. 
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3.5. Дейности с отчети - общи указания 

Настоящата точка описва общите дейности, които се извършват по всички отчети в 

ИС "Статистика на околната среда". В нея са представени и общите действия (чрез 

описание на бутоните в системата), които се извършват в хода на работата по 

попълване на данните от респондентите. 

Страницата „Дейности с отчети” е основната екранна форма за работа с отчетите. 

Страницата предоставя възможност за създаване на нов отчет, търсене на 

съществуващи отчети в базата данни на системата, въвеждане и редактиране на отчети, 

преглед на констатирани проблеми, валидиране и приключване на отчети. Страницата 

се отваря автоматично след успешно разпознаване на потребителя от системата (след 

извършване на „Вход в системата“).  



 

________________________________________________________________________

 02/907 84 46   @ issos_tech@nsi.bg     issos.nsi.bg 

 стр. 14 

 

 

 

3.5.1 Навигация 

Бутон Описание 

 

 

Дава възможност за стартиране на нов 

отчет  от Респондент. 

 

 

 

 

Дава възможност за  попълване на отчет  

за дадено ЕКАТТЕ от Респондент 

 

  

Модулни бутони за превключване 

между разделите.  

 

 

 

 

Индикатор, който обозначава за коя 

година е даден отчет 

 

 

 

 

 

Дава възможност за запазване на 

съответната информация. 

Изпълнява проверка на въведените 

данни и съхраняване на информацията в 

база данни. В случай, че има проблеми в 

данните, системата извежда съответни 

съобщения.  
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При успешна промяна на данните 

системата визуализира информативно 

съобщение. 

 

 

 
 

 

Дава възможност за търсене в 

съответната страница/категория/модул. 

 

 

 

 

     Дава възможност за валидиране на 

въведените данни в  отчета.  

     Позволява потребителят да провери, 

дали въведеният отчет е валиден (т.е. е 

преминал всички заложени логически 

контроли в системата). Валидирането не 

приключва попълването на отчета 

автоматично!  

     За приключване на отчета е наличен 

отделен бутон (виж по-долу). 

Последователността на действията е 

валидиране, запазване и приключване на 

отчета. 

 

      След като всички данни са въведени 

коректно, чрез бутон „Приключване“ 

потребителят може да извърши финална 

валидация и да приключи отчета. 

 

 
 

 

Дава възможност за експорт на данните. 

 

 

 

 

Дава възможност за премахване на 

съответната информация/оторизация. 

 

 

 

 

Дава възможност за добавяне на 

допълнителен ред във формуляра на 

отчета. 
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      Дава възможност за преглед на 

съответната информация. 

     Дава достъп до указанията за попълване 

на отчета. 

 

    Дава възможност за изход от системата. 

 

Забележка:  

 Ако при валидацията на данните не бъдат открити никакви проблеми, може да 

се приключи отчета.  

 Ако при валидацията на данните бъдат открити проблеми, класифицирани като 

„задължителен контрол” (несъответствия в данните), отчетът няма да може да 

бъде приключен и ще трябва да бъдат редактирани данните, за да бъдат 

отстранени проблемите в тях.  

 Ако при валидацията на данните бъдат открити само проблеми, класифицирани 

като „препоръчителен контрол” (т.е. само предупреждения), те ще бъдат 

изведени на екрана и потребителят ще трябва да укаже дали отчетът да бъде 

приключен или да редактира данните.  

 

3.5.2 Стартиране и попълване на нов отчет 

За стартиране на нов отчет, следва да се избере „Активиране на нов отчет“ , след 

което се избира ЕКАТТЕ. 
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При натискане на бутона „Търсене“ се визуализира екран с наличните ЕКАТТЕ за 

съответното изследване.  

 

След това системата се връща в основния екран и може да се премине към 

попълване на отчета чрез избор върху някое от наличните ЕКАТТЕ (Напр: „За 

ЕККАТТЕ: 00062/ с.Аврамово“). Зарежда се формулярът за конкретния отчет, което 

позволява да се премине към неговото попълване от респондента.  

При стартирането на отчет, преди потребителят да започне да въвежда 

необходимите данни, се отваря Раздел Адрес. В тази част е задължително да се 

попълнят  всички полета, обозначени със специален символ . След това се натиска 

бутон „Запази“  
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Когато потребителят е приключил с адресната част, може да пристъпи към попълване 

на  формуляра за съответния отчет.  

Отваряйки, следващия „Раздел“ , е необходимо потребителят да натисне върху 

колоната „Шифър“, за да се визуализира отделен екран, от който да избере подходящия 

шифър на съоръжението.  

 

 

 

Раздел „Бележки от респондента“ – в това поле потребителят има възможност 

в свободен текст да записва пояснения към отчетените данни или причини за липсата 

на данни.  
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3.5.3 Преглед на попълнени отчети 

Позволява преглед на вече приключените отчети, като не позволява на 

респондентите/счетоводните къщи да правят промени по тях. 

 

ВАЖНО! 

ОПИСАНИТЕ ПО-ГОРЕ ДЕЙНОСТИ С ОТЧЕТИ И ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗ 

БУТОНИ СА ПРИЛОЖИМИ ЗА ВСИЧКИ ОТЧЕТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИС 

"СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА". НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ 

ОСОБЕНОСТИ В РАЗЛИЧНИТЕ ОТЧЕТИ, НА КОИТО РЕСПОНДЕНТЪТ 

ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ, СА ПРЕДСТАВЕНИ В СЛЕДВАЩАТА 

ТОЧКА.  

 

4.  ВАЖНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ОТЧЕТИТЕ  

По-долу са предоставени указания относно някои специфични особености, на които 

респондентът трябва да обърне внимание при попълването на отчетите по 

изследванията в областта на околната среда.   

 

4.1. „Източници на емисии в атмосферата“ 

„Раздел 1“ – при попълване на този раздел е необходимо чрез бутона 

„Изберете“ да се въведе съоръжението от предходния раздел - "Съоръжения".  

 

В колона 5 „Шифър гориво“ е необходимо да се натисне върху клетката, след 

което ще се визуализира нов екран, от който потребителя ще има възможност да 

изберете начин на попълване: „Собствени измервания или Използване на референтни 

стойности., както и вида и шифъра на горивото  
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 „Раздел 2“ – натискайки върху празната клетка от колоната „Номер от Раздел 

Съоръжения“ се визуализира прозорец, от който се избира шифъра на съоръжението от  

раздел "Съоръжения". 

Същата функция е налична и за колона „Шифър пречиств. съоръж./мярка“  – 

чрез натискане на празната клетка се визуализира прозорец с падащо меню, от който се 

избира шифър за съоръжението.  
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4.2. „Водопотребление“ 

За да се стартира изследване, следва да се избере „Активиране на нов отчет: , след 

което се въвеждат чрез следните данни:  

 Ако фирмата, за която се подава отчета, участва в наблюдението с една 

площадка - чрез избор на нов код ЕКАТТЕ  

 Ако фирмата участва в наблюдението с няколко площадки - чрез избор от 

падащото меню „Брой отчети ЕККАТТЕ“  
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В основната таблица в „Раздел 1“е необходимо да се попълнят съответните данни, 

като за целта от падащото меню 001 се избира мястото на водовземането.  

 

 

След попълване на основната таблица се отварят следваща - за използваната 

минерална вода, както и допълнителни клетки, в които е необходимо да се попълнят 

данни за използвана оборотна/рециркулационна вода; поляти земеделски площи, дка; 

ЕИК на предприятието, от което се получава сурова вода, и ЕИК на предприятието, от 

което се получава отпадъчна/отработена вода)  

 

   

  След въвеждане на необходимата информация в Раздел 1, за да се запазят 

промените, е необходимо задължително да се натисне бутон „Запази“.  
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„Раздел 2“ – особеността при попълването на тази част е, че в клетките, за които са 

визуализирани стрелки от дясно има възможност за отваряне на падащо меню и избор 

на определена информация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когато потребителят приключи с попълването на основната таблица в раздел 2, под 

нея е необходимо да впише следната информация: ЕИК на предприятието, от което се 

приемат отпадъчни води, и ЕИК на предприятието, на което се подава отпадъчна вода 

за пречистване или използване. 

 

За да се запазят промените, е необходимо задължително да се натисне бутон 

„Запази“. 

„Раздел 3“ – в този раздел няма специфики и респондентът има възможност да 

попълни самостоятелно необходимата информация.  

 

4.3. „Разходи за опазване и възстановяване на околната среда“ 

В този отчет специфика има в Раздел 2. При натискане на празна клетка в колоните 

„Шифър“ или “Шифър по ЕКАТТЕ“ се визуализират отделни прозорци, в които чрез 

бутона „Избери“  потребителят може да избере съответния шифър от номенклатура. 
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4.4.  „Битови и строителни отпадъци “ 

„Раздел 1“ - съдържа четири таблици, данните в които могат да се въвеждат ръчно. 

Допълнително е предвидена възможност за импорта на данни, както следва:  чрез 

натискане на бутона „Импорт“ в горният десен ъгъл на основния прозорец се 

импортира предварително подготвен Excel файл.  

 

При избиране на бутона се зарежда pop-up екран, в който подробно е описано каква 

информация е необходимо да съдържа Excel таблица.  

Празен шаблон за Excel файлa може да бъде свален чрез „Примерен файл сваляне“  

Бутонът „Choose file” дава възможност за прикачване на вече попълнения excel файл, 

след което са натиска бутона “Импорт“  
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 Раздел 2 – в този раздел също има допълнителна функционалност за импорт на 

файл. Чрез бутона „Choose file” се прикачва желания от потребителя файл, след което 

се натиска бутона „Импортиране на файл“ За да бъде успешно импортиран в 

системата, всеки файл е необходимо да има правилната структура, която трябва да 

бъде свалена от „Структура на файл за импорт“  

 

 

При попълването на този раздел е необходимо от падащото меню да се 

отбележи годината на извършения анализ.  
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„Раздел 3“ – особеността на този раздел е, че необходимата информация се 

попълва чрез падащото меню.  

 

„Раздел 4“ –  при попълването на този раздел в колоната „Вид на инсталацията“ 

в клетките със стрелка от дясно  има възможност за избор на определена информация 

от падащо меню.  

 

 

4.5.  „Пуснати на пазара опаковки“  

„Раздел 1 и 2“ – в тези раздели потребителите имат възможност да попълват данни в 

някои колони чрез избор от падащо меню - клетки със стрелки от дясно. 
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4.6.  „Водоползване за производство на хидроенергия (ВЕЦ/ПАВЕЦ)“ 

„Раздел 1“ се характеризира със следната особеност: в колона „Код ЕКАТТЕ“ е 

необходимо потребителят да натисне върху празната клетка, за да се отвори отделен 

екран, от който да избере подходящия шифър за подаваните данни.  

Има възможност за експорт на попълнените данни в еxcel файл, чрез бутона 

„Експортиране“  

 

 

4.7. „Обществено водоснабдяване, канализация и пречистване“ 

При попълването на „Раздел Адрес“  е необходимо чрез „✔“ да се изберат 

дейностите на предприятието. След избора на дейност отстрани със сини букви ще 

бъде изписано кои раздели е необходимо да се попълнят.  
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Разделите се попълват стандартно без допълните спецификации.  

„Раздел 5“ в този раздел има допълнителна функционалност за импорт на файл, в 

който фигурира списък с населени места. За успешно импортиране на файла в 

системата е необходимо той да бъде с определена структура. Структурата трябва да се 

изтегли чрез бутона „Структура на файл за импорт“  

 

При наличие на файл за импорт е необходимо да се натисне бутона „Choose file” , 

след което да се изберете файл от  компютъра на респондента. За импортиране в 

системата се натиска бутона “ Импортиране на списък с населени места“ 

При подаване на данни чрез файла за импорт за всеки ред с налични данни 

задължително: 

 трябва да има код ЕКАТТЕ; 

 съставните колони да са равни на общия сбор. 
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4.8. „Водоснабдяване, чрез напоителни системи“ 

 „Раздел 1“ – при отварянето на този раздел се визуализира формулярът за 

конкретното изследване под формата на няколко отделни таблици. Препоръчително е 

данните да се попълват в цели числа. Попълват се данни в белите клетки, а в сивите - 

данните се изчисляват автоматично. Водните количества се попълват в хил.м3. Накрая 

се натиска бутон „Запази“ 

 

Продължава се с попълването на „Раздел 2“ в който няма допълнителни специфики 

или особености.  

 „Раздел 3“ - има допълнителна функционалност за импорт на файл със списък с 

населени места. За спешен импорт в системата е необходимо файлът да бъде с 

определена структура. Структурата трябва да се изтегли чрез бутона „Структура на 

файл за импорт“  

При наличие на файл за импорт се натиска бутона „Choose file”, след което се 

избира файл от компютъра на респондента. За успешно импортиране в системата се 

натиска бутона „Импортиране на списък с населени места“ 

При подаване на данни, чрез файла за импорт за всеки ред с налични данни 

задължително: 

 трябва да има код ЕКАТТЕ; 

 съставните колони да са равни на общия сбор. 
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4.9. „Дълготрайни материални активи с екологично предназначение 

(ДМА с ЕП)“   

„Раздел 1“ се попълва стандартно без да има допълнителни особености или 

спецификации. След като е попълнен успешно отново се натиска бутона „Запази“ и се 

преминава към „Раздел 2“. 

„Раздел 2“ - при натискане на празните клетки в колоните „Шифър“ и „Код 

ЕКАТТЕ“ се визуализира отделен екран, от който  да се избере  съответния шифър от 

номенклатура. 
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4.10. „Отпадъци от икономическата дейност“ 

 „Раздел 1“ при натискане на празните клетки в колоните „Код“ и „Операции“ се 

визуализира отделен екран, от който се избира съответния шифър от номенклатура. 

 

 

В „Раздел 2 и 3“ принципа за функционалност в полетата „Код“ и „Операции“ 

остава непроменен. Допълнително е включено поле с падащо меню в колона 

„Произход на отпадъците“. 
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4.11.  „Приходи и разходи за битови отпадъци и разходи за 

водоснабдителна инфраструктура“ 

В този вид отчет няма допълнителни функционалности при попълването на 

разделите.  

 

 

 

 

4.12.  „Подземни запаси“ 

Разделите в този вид отчет се попълват последователно, без да имат 

допълнителни спецификации или функционалности. В „Раздел 4“ при натискане на 

празните клетки на колоните „Код на продукта“ и „Наименование на продукта“ се 

визуализира отделен екран за избор на съответния шифър от номенклатура. 
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4.13.  „Екологични стоки и услуги“ 

„Раздел 2“ при натискане на празните клетки в колоните „Код“ се визуализира 

отделен екран за избор на   съответния шифър от номенклатура. 

 

 

 

 

 

5.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Настоящото ръководство предоставя указания за респондентите - потребители на 

ИС "Статистика на околната среда", относно нейните функционалности и начин на 

работа. 

Указания за информацията, която трябва да се предоставя по изследванията в 

областта на околната среда, са налични към всеки отчет в системата. 

За допълнителна информация респондентите могат да посетят интернет страницата 

на НСИ, рубрика "За респондентите" - ИС "Статистика на околната среда". Там са 

публикувани общи указания, както и контакти на експертите в отделите 

"Статистически изследвания" (ОСИ) към Териториалните статистически бюра (ТСБ), 

които отговарят за съответното изследване. 

При необходимост от съдействие или допълнителни указания респондентите могат 

да се обръщат към ОСИ, да посетят секцията "Често задавани въпроси" в системата, 

както и да се обадят на телефона за техническа помощ или да изпратят запитване по 

електронна поща. 
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