Блок „ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА на БЮЛ“ инструкция за потребителя

След натискането на бутона виждате следната форма

Този бутон е за първоначално регистриране на
потребител в електронната с-ма на ЦПРС
След като се регистрирате в системата
достъпа до нея се осъществява като попълните
тази форма и натиснете бутона „Въведи“.

Фиг 1.
При избиране на бутона Вход се показва формата от фиг. 2.
Полетата в нея имат следните значения:
- „Потребителско име на заявителя“ –това е името, на латиница, което от тук насетне
потребителя ще ползва при работата със системата
- „Парола“ – заедно с потребителското име служи за удостоверяване самоличността на
потребителя при работата със системата
- „Имена“ – Име, презиме и фамилия на извършващия регистрацията, това не е задължително
името на собственика на фирмата, може да бъде и секретарката, натоварена да въвежда данни
в системата.
Останалите полета са обозначени достатъчно ясно. Всички полета, изобразени в червен
цвят и със звездичка, както и числото показано в синия правоъгълник са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ и
регистрацията не може да се извърши докато не бъдат надлежно попълнени.
След въвеждане на необходимата информация се натиска бутона „Въведи“ за да бъде
извършена регистрацията.

Фиг. 2

Фиг. 3.
Ако видите екрана от фиг. 3, това означава че потребителското име което сте въвели вече е
заето. Трябва да натиснете връзката | назад | и да пробвате с друго потребителско име.
При успешна регистрация ще видите следния екран:

След успешна регистрация излизате от системата и отново влизате с натискане на бутона
„Вписване в регистъра“ но този път попълвате потребителското име, което сте въвели във формата от
фиг.2 в полето заявител, а паролата в полето парола. Попълвате и цифрите от синия правоъгълник и
натискате бутона „Въведи“. По този начин ще трябва да се регистрирате в системата всеки път,
докато въведете всички необходими данни за да бъде обработено вашето заявление от комисия в
ЦПРС и получите вашата регистрация. С това процеса на вписване приключва и следващите години
ще използвате вече отделните бутони за различните блокове за да потвърдите регистрацията си.
При регистриране в системата от формата „ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ“ се
показва следния екран“

Данни за заявителя, така като са
попълнени в формата за регистрация

Позволява да се променят данните на
заявителя, без ЕИК по Булстат, той се
визуализира на формата но е заключен за
промени. Фиг.5

Позволява да се скрие карето с личните
данни за да не заема место на екрана. Фиг.6
Оставащ брой дни в който кандидата
трябва да приключи въвеждането на данните и
да отпечата окончателното заявление за подпис,
след което започва обработката в ЦПРС.

Позволява да се прегледат въведените
данни в браузер с цел проверка на липси и
корекции на неточности.
Създава PDF документ идентичен с
окончателното заявление, съдържащо въведените
до момента данни, без да приключва работата по
кандидатстването

Фиг.4.

Фиг. 5

Фиг. 6
При въвеждане на информация в който и да е от блоковете горната фигура се променя по
следния начин:

Създава PDF документ заявление за
вписване, и приключва работата по
кандидатстването !!.

Фиг. 6а
Следва от списък с връзки към форми за попълване на отделните категории информация,
който ще бъде разгледан по – долу.

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО ФИРМАТА КАНДИДАТСТВА
1. ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО ФИРМАТА КАНДИДАТСТВА

Фиг. 7
На фиг. 7 са показани първите 3 от общо 5 групи. С помощта на радиобутоните се избира
категория от съответната група за която ще кандидатствате. Със стрелките се променя приоритета на
дадена група. За да се запишат направените промени се натиска бутона „Запиши“.
Пета група е по-особена и е показана на фиг. 8

Фиг.8

Тук не се избира една от няколко категории както е при групи от 1 до 4 а могат да се посочат
няколко или всички дейности изброени в списъка. При избор на първата опция „Не кандидатства в
тази група“ всички други се изчистват и групата не участва в кандидатстването.
СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ
РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ
1. Обща информация за Строителя

С този бутон се връщат стойностите,
както са били преди последното
натискане на бутона „Промени“

2. Начин на управление

С бутона „Промени“ се записват
направените промени

3. Начин на представителство

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

В тази форма (фиг.9) се въвеждат лицата представляващи строителя. След попълване на
данните за едно лице се натиска бутона „Добави“. Това води до създаване на нов ред в таблицата с

представляващите. При наличие на записи в таблицата (фиг.10) в края на всеки ред са достъпни 2
бутона „Изтрий“ и „Промени“.
При натискане на бутона „Изтрий“ се изисква потвърждение на операцията и ако то е
положително (натиснат е бутона „ОК“) данните за съответния представител се изтриват.
При натискане на бутона „Промени“ (фиг.11) данните от съответния ред се зареждат в
горната част на формата и могат да бъдат редактирани. В този случай бутона „Добави“ се променя на
„Промени“ и с неговото натискане се записват направените промени.

Добавя данните от формата като нов
ред в таблицата

Фиг. 9

Фиг. 10

Фиг. 11

5. Седалище на строителя

Фиг. 12
6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

Фиг. 13

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

Фиг. 14
8. Наличие на система за контрол

Наименованието на системата нап.
EN ISO 9001:2000

№ по ред е поредния номер от
списъка. При промяна се променя
реда в който се представят

Фиг. 15
9. Членства в професионални организации

Списък на най разпространените организации.
Ако бъде избрана последната опция „Други,
моля попълнете“ полето наименование става
активно и се въвежда името на организацията

№ по ред е поредния номер от
списъка. При промяна се променя
реда в който се представят

Фиг. 16

10. Застрахователни полици на строителя

Фиг. 17
РАЗДЕЛ II. КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ С ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВОСПОСОБЕН ПЕРСОНАЛ И РАБОТНИЦИ
1. Общи данни. Наети лица по трудово правоотношение по код 41, 42, 43 от КИД-2008 - позиция
"Строителство" за последната финансова година”.

Фиг. 18
2. Технически правоспособен персонал - към момента на подаване
2.1. Технически ръководители с квалификация
"строителен инженер" (ПГС/ССС, ХС, ВиК, ТС)
"строителен техник" или придобита 3-та степен на професионална квалификация.(строителство и
архитектура, водно и транспортно строителство)
"архитект"
"инженер" (геодезист, електро, машинен, ОВ и др.)
"техник" или придобита 3-та степен на професионална квалификация (геодезист, електро, машинен, ОВ и
др.)

квалифициран специалист - архитект за случаите по чл. 15, ал. 4 от Закона за камарата на строителите
2.2. Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
2.3. Контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд
3. Организиране изпълнението на дейности по управление при кризи и други лица, за които с нормативен
акт се изисква да са наети по трудов договор: - към момента на подаване

Фиг. 19 всички форми за кадрите са еднотипни
4. Данни за работниците (изпълнителски кадри), които са в трудово-правни отношения със Строителя - към
момента на подаване

Фиг. 20

5. Данни за притежаваните документи, свързани с изграждането или ползването на съоръжения с повишена
опасност (инсталации под налягане, котлонадзорни съоръжения, подемни съоръжения и др., подлежащи на
технически надзор)

Фиг. 21
6. Данни за работниците, притежаващи документи за изграждане или използване на съоръжения с повишена
опасност (заварчици, кранисти, машинисти и др.)

Фиг. 22

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКО СЪОРЪЖАВАНЕ - към момента на подаване
1. ТЕХНИЧЕСКО СЪОРЪЖАВАНЕ

Фиг. 23
РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОСТВЕН ОПИТ
1. Производствен опит в България.
1.1. Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт
образец № 15 през последните 5 години:

Преди да се въведат данни за поредния обект
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се избере
годината за която се отнася

Фиг. 24

1.2. Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи
през последните 5 години:

Фиг. 25
1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите,
когато не е било издавано разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи,
аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

Фиг. 26
1.4. Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през
последните 5 години:

Фиг. 27
2. Производствен опит извън България.
2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години
извън Р България:

Фиг. 28

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3
ФИНАНСОВИ ГОДИНИ - 2011,2010,2009 година
1. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ

Фиг. 29
След избор на година за която ще се въвеждат данни се отваря първата таблица за въвеждане
на финансова информация.

Фиг.30
Полетата оцветени в жълто се попълват с данни и се натиска бутона „Запиши“. Някои
таблици, като тази показана на примера са дълги и са разделени на няколко отделни форми, така
например „СПРАВКИ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ“ се състои от 6 отделни
форми (фиг.31). Тогава потребителя разполага само с бутоните „Предишна“, „Запиши“ и
„Следваща“. Както подсказват имената им бутоните „Предишна“ и „Следваща“ служат за
придвижване между отделните форми а бутона „Запиши“ за запис на данните, въведени в текущата
форма. При достигане края на дадена таблица към тези бутони се добавят и бутоните „Преглед“ и
„Печат!!“ (фиг.32). С бутона преглед се създава PDF документ еквивалентен на този изискван от
комисията, който може да се използва за проверка на въведените данни и съответно нанасяне на
корекции. Използването на този бутон не предизвиква заключване на данните за редактиране. За
разлика от него бутона „Печат!!“ създава същия документ, но с надпис в долния край „Оригинал за
комисия“ и в същото време заключва данните за ЦЯЛАТА таблица и те стават недостъпни за
редактиране от потребителя. В този раздел е необходимо да се попълнят данните, да се натисне
бутона „Запиши“ и след това бутона „Печат!!“ за всички таблици.

Фиг 31.

Фиг 32.

