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Документален контрол 
 
Списък на промените 

Дата Автор Версия Направени промени 

29.08.2012 С.Сираков 0.1 Създаване на документа 

29.08.2012 Д.Христов 1.0 Версия за предаване 

10.12.2012 Д.Христов 1.1 Промени след коментари на Възложителя 

13.12.2012 Д.Христов 2.0 Промени след коментари на Възложителя 

Таблица 1 Списък на промените 

Прегледано за качество от 
Име Одобрена версия Позиция Дата 

Н. Гайдаров 1.0 Старши експерт по осигуряване на 
качеството 

29.08.2012 

Н. Гайдаров 1.1 Старши експерт по осигуряване на 
качеството 

10.12.2012 

Н. Гайдаров 2.0 Старши експерт по осигуряване на 
качеството 

13.12.2012 

Таблица 2 Прегледано за качество 

Списък на разпространение 
Име Позиция 

д-р Весела Будинова Ръководител на проекта; директор на дирекция „Медицински 
изделия” 

маг.фарм. Тодор Даракчиев Координатор на проекта, гл. инспектор в дирекция 
„Медицински изделия” 

Милко Дребов Гл. експерт,  дирекция „Административно стопанско 
обслужване” 

Панайот Кондов Гл.експерт в отдел „Информационни технологии”,  дирекция 
„Административно стопанско обслужване” 

Таблица 3 Списък на разпространение 

Параметри на документа 
Пункт Детайли 

Име на документа Ръководство на потребителя 
Автор С.Сираков 
Дата на създаване 29.08.2012 
Последно допълнени данни 13.12.2012 

Таблица 4 Параметри на документа 
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1 Въведение 
1.1 Предназначение на документа 
Документа е създаден като помагало и наръчник за работа на потребителите на външната 
(публична) част на Електронната база данни на медицински изделия, заплащани с обществени 
средства. 

 

2 Обхват на публичната част 
Публичната част осигурява достъп до следните секции: 

• Контакти – данни за ИАЛ; 
• Вход – секция за вход в системата за оторизирани потребители; 
• Регистрация на заявител – позволява подаване на заявление за регистрация в системата 

на неоторизиран потребител; 
• Профил – включва данни за заявителя, заявления за регистрация/ промяна на 

регистрация/ заличаване на регистрация на заявителя, заявления за добавяне/ промяна/ 
заличаване на медицински изделия на заявителя, медицински изделия добавени от 
заявителя, управление профили на потребители (служители), които използват системата 
от името на заявителя, функционалност за промяна на парола; 

• Правила за ползване – данни за ползване на системата; 
• Медицински изделия – списък с всички медицински изделия, които са налични в системата; 
• Шаблони и документи – списък с всички шаблони и документи, които са добавени през 

административния панел на системата (СУС) в рубрика „Шаблони и документи“ и са 
активни; 

• Нормативна уредба – списък с всички касаещи нормативната уредба документи, които са 
добавени през административния панел на системата (СУС) в рубрика „Новини“ и са 
активни; 

• Новини и съобщения – списък с всички новини, които са добавени през административния 
панел на системата (СУС) и са активни. 

Публичната част осигурява достъп на следните потребители: 

• Неоторизирани потребители – потребители, които не са регистрирани в системата. Имат 
достъп до всички секции с изключение на „Профил“; 

• Оторизирани потребители на публичната част – потребители, които имат регистрация в 
системата и са влезли в профила си. Имат достъп до всички секции. 
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3 Основни полета и функционалности 
3.1 Основни полета, използвани в екранните форми 
За работа с всеки от компонентите са разработени екранни форми, които предоставят възможност 
за търсене, въвеждане, редактиране, преглеждане и публикуване на информация от различен вид. 

В екранните форми се използват стандартни полета за въвеждане и редактиране, като: 

Поле от тип Дата (  ) - за въвеждане на дата 
или избор на дата от системен календар. 

Полета от тип падащ списък ( ) - за избор на 
елемент от заредена номенклатура. 

Поле от тип Текст ( ) – за въвеждане на 

текстово описание. 

Поле от тип “textarea” ( ) - за въвеждане на по-дълги 

текстови описания. 

Поле от тип „Чекбокс”  ( )– поле за избор на стойност от тип Да/Не. 

Поле от тип „Избор на файл” ( ) -  поле, в което от файловата система на 
потребителя може да се прикачи готов документ/картинка като файл. 

При въвеждане на нови данни в системата или при редакция на вече съществуващи, потребителя 
може да запише данните като избере един от двата бутона „Запази” или „Продължи”: 

• При добавяне на нов запис: 

o Запази: Запазва въведени данни, и зарежда форма за въвеждане на нов запис от същия 
тип, с празни полета. 

o Продължи: Запазва въведените данни и връща потребителя на екрана със списъка от 
записи. 

• При редакция на вече съществуващ 

o Запази: Запазва редактираните данни и оставя потребителя на същия екран, с вече 
коригираните данни. 

o Продължи: Запазва въведените данни и връща потребителя на екрана със списъка от 
записи. 
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3.2 Допустими формати 
Системата позволява качване на различни файлове които да се прикачват към заявленията. 

Форматите позволени за добавяне са: 

Формати за Документи: doc, docx, pdf, ppt, xls, zip, rar, rtf 

Формати за Изображения, Карти и Thumbnail: jpeg; jpg, png, bmp 

 

3.3 Сортиране 
В системата се позволява сортиране на даден списък по избрана от потребителя колона. 

Като знак за възможно сортиране по колона е поставена иконата . 

За сортиране по колоната е нужно само и единствено да се натисне наименованието й. При първо 
натискане данните се сортират възходящо, а при повторно натискане низходящо. 
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4 Вход 
4.1 Вход в системата 
Системата позволява на потребител (на който е предоставено потребителско име и парола) да 
влезе в профила си в системата чрез въвеждане на следните данни: 

• Потребителско име 
• Парола 

Фигура 1 Вход в системата 

При влизане в системата трябва да се следват следните стъпки: 

Стъпки 
1. Избор на бутон „Вход“ от лентата над главното меню: 

 
2. Попълване на „Потребителско име“ и „Парола“. 

3. Избор на бутон „Вход“. 

При некоректно въведени данни, несъответстващи си потребителско име и парола или 

непопълнени данни, системата уведомява потребителя със съобщение и не допуска влизане в 

профила. 
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4.2 Забравена парола 
В случай на забравена парола системата позволява на потребителя да използва функционалност 
за забравена парола (линка от Фигура 1 Вход в системата). Системата изисква от потребителя да 
въведе „Потребителско име“ и да натисне бутон „Изпрати“ (показани на фигурата по-долу). При 
коректно въведени данни системата изпраща парола на E-mail от профила на потребителя: 

 

Фигура 2 Забравена парола 
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5 Регистрация на заявител 
Системата позволява на потребител (който не е влязъл в профила си в системата) да изпрати 
заявление за регистрация в системата: 

За изпращане на заявление за регистрация трябва да се следват следните стъпки: 

Стъпки 
1. Избор на бутон „Регистрация на заявител“ от хедъра (или от линка показан на Фигура 1 

Вход в системата): 

 

2. Системата отваря форма за попълване на следните данни в секция „Заявление“ : 

• Тип на заявлението: 

o Първо предоставяне на информация. 

• Съгласие за получаване на кореспонденция по електронен път; 

• Тип заявител. 
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фигура 3 Регистрация на заявител – „Заявление“ 
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След попълване на данните на български и на английски език, потребителят ги записва с бутона 
„Запази” или „Продължи” и преминава към следващата стъпка. 

 

3. Попълване на данни в секция „Производител“: 

• Име на производителя, пълно; 

• Manufacturer name, long; 

• Име на производителя, кратко; 

• Manufacturer name, short; 

• Код; 

• Code; 

• Код на страната; 

• Код на област; 

• Община; 

• Град; 

• City; 

• Пощенски код; 

• Улица, номер; 

• Street, number; 

• Пощенска кутия; 

• Лице за контакт; 

• Contact person; 

• Телефон; 

• Факс; 

• E-mail. 
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фигура 4 Регистрация на заявител – „Производител“ 

След попълване на данните на български и на английски език, потребителят ги записва с бутона 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
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„Запази” или „Продължи” и преминава към следващата стъпка от регистрацията. 

 
4. Попълване на данни в секция „Заявител“; 

• Име на физическо или юридическо лице; 

• Name of natural or legal person; 

• Вид код; 

• Код; 

• Code; 

• Код на страната; 

• Код на област; 

• Община; 

• Град; 

• City; 

• Пощенски код; 

• Улица, номер; 

• Street, number; 

• Пощенска кутия; 

• Лице за контакт; 

• Contact person; 

• Телефон; 

• Факс; 

• E-mail; 

• Номер на разрешение за търговия на едро с мед. изделия; 

• Дата на разрешение за търговия на едро с мед. изделия. 
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фигура 5 Регистрация на заявител – „Заявител“ 
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След попълване на данните на български и на английски език, потребителят ги записва с бутона 
„Запази” или „Продължи” и преминава към следващата стъпка от подаване на заявлението. 

 
5. Попълване на данни в секция „Мед. изделия“: 

• Код на категориите изделия; 

• Медицински изделия; 

• История; 

• Информация за търговеца на едро; 

• Приложени документи. 
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фигура 6 Регистрация на заявител – „Мед. Изделия“ 

След попълване на данните, потребителят ги записва с бутона „Запази” или „Продължи” и 
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преминава към последната стъпка за потвърждаване. 

 
6. Попълване на данни в секция „Потвърждение“ : 

• От екрана Потвърждение, потребителя може да потвърди заявката си и да прегледа/ 

съхрани генерирания PDF файл с данните на заявката.  

 
фигура 7 Регистрация на заявител –  „Потвърждение“ 

Ако по време на някоя от стъпките потребителя въведе некоректни данни, системата извежда 
подходящо съобщение за грешка и подканя потребителя да изчисти грешките. 
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6 Профил 
При успешно влизане в системата (виж: т. 4.1 Вход в системата), потребителят влиза  в профила 
си при което системата визуализира следния прозорец с данни за заявителя и възможните 
действия до които, регистрирания потребител има достъп: 
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фигура 8 Профил на регистриран заявител 

6.1 Права на заявители и служители 
На заявителите, които са влезли в профила си се предоставя достъп до следните линкове: 
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• Профил на заявител; 

• Медицински изделия; 

• Данни за мед. изделия; 

• Заявления? за регистрация; 

• Профили; 

• Промяна на парола. 

На потребителите (служители), на които е даден достъп от заявител се предоставя достъп до 

следните линкове: 

• Медицински изделия; 

• Данни за мед. изделия. 

 

6.2 Профил на заявител 
От линк „Профил на заявител“ системата позволява на потребителя да прегледа данните си в 
системата. Данните се взимат от заявлението за регистрация на заявителя и се обновяват при 
одобряване на заявление за промяна на регистрация. Системата визуализира следните данни за 
потребителя (фигура 8 Профил на регистриран заявител): 

• Данни за записа; 

• Данни за заявлението; 

• Данни за производителя; 

• Данни за категориите изделия, подлежащи на въвеждане в списъка; 

• Информация за търговеца на едро. 

 

6.3 Медицински изделия 
От линк „Медицински изделия“ системата предоставя достъп до списък с всички медицински 
изделия, които са добавени от заявителя в системата и към момента и статусът им е 
„Регистриран“ или „Променен“. За всяко изделие системата показва следните данни: 

• Наименование; 

• Код; 

• Име на производител; 

• Име на заявител; 
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• Действия: 

o бутон  позволява преглед на всички данни за медицинското изделие; 

o бутон позволява копиране на данните за медицинското изделие и 

автоматичното им зареждане във формата за заявление за добавяне на медицинско 

изделие в списъка (виж т. 6.4 Данни за мед. изделия). Потребителят трябва да 

попълни допълнително данните, които са индивидуални за всяко заявление. 

 

6.4 Данни за мед. изделия 
От линк „Данни за мед. изделия“ системата предоставя достъп до списък с всички  формуляри за 

медицински изделия, за които са добавени данни от заявителя (фигура 9 Списък с формуляри за 

медицински изделия). За всеки формуляр системата показва следните данни: 

• Дата; 

• ИД; 

• Файл; 

• Име на изделие; 

• Код на изделие; 

• Статус; 

• Действие  

o бутон  позволява преглед на всички данни за медицинското изделие; 

o бутон позволява редактиране на чернови. 
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фигура 9 Списък с формуляри за медицински изделия 

 

От линка „Добавяне на данни“ системата позволява да се попълнят и изпратят нови формуляри  от 

един от следите типове: 

• Добавяне на медицинско изделие в списъка; 

• Информиране за промяна – необходимо е потребителя да посочи номер на предишен 

формуляр за медицинско изделие. което ще бъде променяно; 

• Заличаване с посочване на основанията– необходимо е потребителя да посочи номер 

на предишен формуляр за медицинско изделие, което ще бъде променяно. 

Типът се определя от избраната стойност в поле „Тип формуляр“: 

 

 

фигура 10 Избор на тип формуляр за медицинско изделие 

6.5 Заявления за регистрация 
От линк „Заявления за регистрация“ системата предоставя достъп до списък с всички заявления за 

регистрация/промяна на регистрация/заличаване на регистрация, които са добавени от заявителя 
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в системата (фигура 11 Списък със заявления за регистрация). За всяко заявление системата 

показва следните данни: 

• Дата; 

• ИД; 

• Файл; 

• Тип заявление; 

• Тип заявител; 

• Статус; 

• Действия 

o бутон  позволява преглед на всички данни за медицинското изделие; 

o бутон позволява редактиране на чернови. 

 

 

фигура 11 Списък със заявления за регистрация 

От „Добавяне на заявление“ системата позволява да се попълни и изпрати ново заявление от един 

от следите типове: 

• Информиране за промяна – системата автоматично попълва номер на предишно 

заявление; 
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• Заличаване с посочване на основанията – системата автоматично попълва номер на 

предишно заявление. 

Типът се определя от избраната стойност в поле „Тип заявление“: 

 

 

фигура 12 Избор на тип формуляр за регистрация 

Системата не позволява изпращане на заявление за промяна на (при необходимост от промяна на 

тези данни потребителят е необходимо да изпрати ново заявление за регистрация): 

• Заявител; 

• Код (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК)на производителя; 

• Стойност на код на производителя; 

• Код (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК) на представителя; 

• Стойност на код на представителя; 

• Код (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК) на физическото или юридическото лице; 

• Стойност на код на физическото или юридическото лице. 

 

6.6 Профили 
От линк „Профили“ системата предоставя достъп до списък с всички потребители (служители), на 

които е даден достъп до системата от името на заявителя (фигура 13 Списък със потребители 

(служители), на които е предоставен достъп от заявителя). За всеки заявител системата показва 

следните данни: 

• Дата на създаване; 

• Номер на сертификат; 

• Име; 

• Фамилия; 

• Активен – показва дали потребителят (служителят) е активен или не; 
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• Действия - позволява редактиране на данни за потребител (служител) чрез натискане 

на бутон  

 

фигура 13 Списък със потребители (служители), на които е предоставен достъп от заявителя 

 

От линка „Добавяне на профил“ системата позволява да се добавят данни за нов потребител 

(служител), на който заявителят предоставя достъп. За добавяне на служител се попълват 

следните данни: 

• Номер на сертификат; 

• Издател на сертификат; 

• Име; 

• Презиме; 

• Фамилия; 

• Активен – чекбокс, който показва дали потребителят (служителят) да е активен или не. 
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фигура 14 Добавяне на данни за нов потребител (служител), на който заявителят предоставя достъп 

 

6.7 Промяна на парола 
От линк „Промяна на парола“ потребителят може да промени паролата и потребителското си име. 
Формата е показана на фигурата по-долу: 

фигура 15 Промяна на парола и потребителско име 
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7 Медицински изделия 
При избор на линка „Медицински изделия“ от главното меню системата отворя форма за търсене, 
в която могат да се дефинират следните критерии за търсене на медицински изделия налични в 
списъка (системата позволява въвеждането на един или повече критерия едновременно): 

 

• Наименование – наименование на медицинско изделие; 

• Текст – свободен текст добавен в данните за медицинско изделие; 

• Категория – избор на категория медицинско изделие; 

• Потенциален риск при употреба – избор на риск класификатор на медицинско изделие; 

• Анатомична група – избор на анатомична група на медицинско изделие; 

• Тип код – избор на тип код на медицинско изделие; 

• Каталожен номер на МИ – каталожен номер на медицинско изделие: 

• Модел – модел на медицинско изделие; 

• Код – код на медицинско изделие; 

• Име на производител – име на производител на медицинско изделие; 

• Държава на производител – избор на държава на производител на медицинско изделие; 

• Код на производител – код (ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/друг код) на производител на медицинско 

изделие; 

• Име на заявител - име на заявител на медицинско изделие; 

• Държава на заявител – избор на държава на заявител; 

• Код на заявител – код (ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/друг код) на заявител на медицинско изделие. 
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фигура 16 Търсене на медицинско изделие 

След въвеждане на един или повече критерии и натискане на бутон „Търсене“ системата връща 

като резултат списък с всички медицински изделия налични в списъка, които отговарят 

едновременно на всички въведени от потребителя критерии. За всяко изделие системата показва 

следните данни: 

• Наименование; 

• Код; 

• Име на производител; 

• Име на заявител; 
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• Действия 

o бутон  позволява преглед на всички данни за медицинското изделие; 

o бутон позволява копиране на данни от медицинското изделие и зарежда форма 

за ново медицинско изделие. 

фигура 17 Резултат от търсене на медицинско изделие 

Ако не са въведени критерии за търсене, или няма намерени медицински изделия според 

въведените критерии, системата уведомява потребителя. 

Системата позволява достъп до списъка с медицински изделия и през „Начална страница“ → меню 

„Категории медицински изделия“: 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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фигура 18 Меню „Категории медицински изделия“ 

При избор на категория от менюто системата връща като резултат списък с всички медицински 

изделия налични в списъка, за които категорията отговаря на въведената от потребителя 

стойност. 

 

8 Шаблони и документи 
Чрез линка „Шаблони и документи“ от главното меню на системата се позволява на потребителя 

да прегледа и запази наличните шаблони и документи. Системата позволява и търсене на 

шаблон/документ по ключова дума: 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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фигура 19 Общ изглед на меню "Шаблони и документи" 

9 Нормативна уредба 
Чрез избор на линка „Нормативна уредба“ от главното меню на системата потребителя може да 

прегледа и запази наличните документи, свързани с нормативната уредба. Системата позволява и 

търсене на документ по ключова дума: 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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фигура 20 Общ изглед на меню "Нормативна уредба" 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
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10 Новини и съобщения 
Чрез линка „Новини и съобщения“ от главното меню системата потребителя може да прегледа 
наличните в системата новини. Системата позволява и търсене на новини по период на добавяне 
на новината в системата („Дата От“ и „Дата До“) и ключова дума. Новините са подредени по дата 
на добавяне в системата – последната добавена е най-отгоре. За всяка новина системата показва 
следните данни: 

• Заглавие; 

• Снимка – показва се само, ако е добавена при създаването на новината; 

• Кратко описание; 

• цялата новина… - линк, който отваря на нова страница цялото съдържание на 

новината. 

 
фигура 21 Общ изглед на меню "Новини и съобщения" 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
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