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1. Въведение

В този документ под понятието Система се разбира Основна дейност “Въвеждане на

Корпоративна/Институционална  архитектура  на  АМ  по  отношение  на  Модул

“Управление и администриране на Информационните системи в АМ” и реализиране

на общностните функционални изисквания по отношение на Система за директен

достъп на търговците до европейските информационни системи (UUM&DS Unified

user management & digital signature)“– разработване на BCA IAM.

1.1.Цел

Документът  представлява  ръководство  за  външни  потребители  за  работа  със

Системата. Целта на документа е да се опишат функционалностите на системата и

начина на работа с тях.  Представени са менютата и екраните,  подробно е описан

начина на достъп до съответните функции на системата.

1.2.Обхват

Ръководството на потребителя описва в детайли начина на изпълнение на функциите

на BCA IAM. 

1.3.Абревиатури, съкращения и дефиниции
Използваните  в  документа  съкращения  и  термини са  описани в  таблиците,  както
следва:

Абревиатури:

Съкращение Описание

АМ Агенция "Митници"

ЕГН Единен граждански номер
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ИО Икономически оператор

ИС Информационна система

КЕП Квалифициран електронен подпис

ЛНЧ Личен номер на чужденец

МП Митнически представител

ФЛ Физическо лице

ЮЛ Юридическо лице

U2S User-to-system, т.е. потребител взаимодейства със система

S2S System-to_System, т.е. връзка от тип система-система

Дефиниции:

Термин Описание

Браузър Браузърът е приложна програма, която предоставя начин да разгледате 

и взаимодействате с цялата информация в Интернет.

Вписване на лице Регистрация на икономически оператор

Електронни услуги Услуги, които АМ предоставя по електронен път на икономическите 

оператори и гражданите

Електронен 

сертификат

Електронен подпис

е-Портал Единен портал за достъп до електронните услуги, предоставяни от АМ

Законен 

представител

Управител на фирмата (за ЮЛ) 

Кредентъли КЕП и пин код, потребителско име и парола

Лице - външен 

потребител

Икономически оператор

Обикновен 

потребител

Служител на регистриран ИО, който няма права за управление на 

регистрацията и служителите на ИО
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Собственик на 

регистрация

Собственик на регистрацията е самият ИО или лицето, което го 

представлява в Регистъра на BCA IAM.

Супер потребител Служител на ИО или самият ИО, който има права по отношение на 

регистрацията на ИО, за извършване на дейности, свързани с 

разпределение на права за достъп до ИС на други служители на ИО 

или митнически представители.

Токен Буквено-цифров код

Упълномощено лице Лице, което е упълномощено да регистрира икономически оператор

1.4.Статуси
В таблицата са показани статусите, които можете да срещнете при работата си със 
системата и техните описания.

Статус Описание на статуса
Очаквана намеса на МС BCA IAM очаква намеса на МС
Създадено Създадено упълномощаване (митническо представителство)  
Прието Прието упълномощаване (митническо представителство)  
Потвърдено Потвърдено упълномощаване (митническо представителство)   
Валидно Упълномощаване влязло в сила (митническо представителство)
Отхвърлено Отхвърлено упълномощаване (митническо представителство)  

Върнато за промяна
Върнато  за  промяна  упълномощаване (митническо
представителство)  

Анулирано Анулирано упълномощаване (митническо представителство)  

Изтекло
Изтекла  валидност  на  упълномощаване (митническо
представителство)  

Оттеглено Оттеглено упълномощаване (митническо представителство)  

2. Работа с BCA IAM

2.1.Контроли

2.1.1. Показване на получената информация
Отделните елементи във формата се показва по следния начин:

 Етикет на поле: черен цвят с нормален шрифт:
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 Стойност на поле: черен цвят с нормален шрифт

 Неприложимо поле: сив цвят:

2.1.2. Поле за попълване

 Незадължително поле: Полето е бяло, без звездичка.  Попълването не е
задължително:

 Задължително поле: Полето е със звездичка, този тип полета трябва да
бъдат попълнени:

 Не  попълнено  задължително  поле  –  етикета  на  полето  се  оцветява  в
червен цвят.

2.1.3. Поле за въвеждане на дата
Полетата за въвеждане на дата, имат календар от дясната си страна:

Всяка  дата  се  попълва  чрез  избор  от  календар.  Отваряне  на  календара  става  с
единично щракване с ляв бутон на мишката върху календара или върху полето за
дата. Форматът на датата е dd.m.yyyy.
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2.1.4. Поле за въвеждане на стойност от номенклатура
Полетата  за  въвеждане на стойност от номенклатура  са  маркирани със  стрелка  в
дясно на полето:

2.2.Бутони и връзки за Движение

  - изпраща данните въведени от потребителя.

  - потребителят отказва действието.

  - преминава на следваща страница

  - преминава на следващ екран

  - проверява въведения код

  - връща потребителя една стъпка назад

  - създава регистрация

2.2.1. Главна навигационна лента
Главната навигационна лента съдържа:

 Операция за връщане на главната страница;
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 Операция за изход от системата.

2.2.2. Списък с операции
 Таб Управление на идентичност

Списъкът с работни процеси, които може да извършвате, се извежда след клик върху
“Работни процеси” от менюто в ляво на работния портал .

Отваря се екран, даващ възможност да изберете категория на заявка.

Изберете „Всички“ и натиснете бутон .

Извежда се списък с всички заявки, които можете да ползвате.
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 - показва списък с възможност за търсене на задачи, за които се
очаква намесата Ви.

 - - показва списък с възможност за търсене на заявки направени 
от Вас.

 - показва списък с възможност за търсене на заявки, 
изпратени към Вас.

 Таб Работен панел

В този таб се извежда информация за статуса, датата и коментари  относно „Заявки 
за задачи“, „Задаване на ресурси“, „Назначаване на роли“ и „Заявка за статус“.

08/12/2017
 „Гравис България“ АД

стр. 10/75



                                         
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

За да видите съответната информация, кликнете на съответния етикет, напр. „Заявка 
за статус“.

Чрез бутон  в дясната част на екрана се отваря списъкът с 
работни процеси.

2.2.3. Други изисквания за работа със системата
Преди да започнете работа със системата,  трябва да инсталирате електронният си
подпис  на  компютъра.  Ако  издателят  на  подписа  препоръчва  да  направите
конкретни настройки на  браузъра,  за  да може подписът  Ви да  работи с  него,  то
трябва да  направите  тези  настройки преди да  започнете  работа  със  системата  на
Агенция „Митници“. За информация как да инсталирате електронният си подпис и
какви настройки са нужни за правилната му работа, моля проверете в уеб сайта на
неговия издател.

Браузърите,  с  които  може  да  работи  системата,  както  и  настройките  им,  които
изисква системата, са показани в следващата таблица:

Уеб браузъри  Apple Safari 9

 Google Chrome 51 или по-нов

 Microsoft Internet Explorer 11 или по-нов, Edge

 Mozilla Firefox 46 или по-нов

iPad: (като минимум)

Safari 9 или по-нов на iOS 9, 10

Настройки 1. За достъп до идентификационните приложения, браузърът 
трябва да има активни „бисквитки” (cookies). Ако 
бисквитките са изключени, продуктът не работи.

2. За да излизат съобщенията на български език, браузерът 
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трябва да е настроен на български език.

2.2.4. Стъпки за инсталиране на NexU
Тази точка описва стъпките за инсталиране на NexU. Това е софтуер нужен за 
пописване на данните, които се изпращат към системата.

Изпълнението на тези стъпки се налага, само ако NexU не е инсталиран на Вашия 
компютър.

Ако трябва да инсталирате NexU, ще видите следното предупреждение, в долната 
част на екрана, при регистриране на лицето (точка III.3).

 Инструкция за инсталиране на NexU

1. Кликнете на „тук“.

Ще започне изтегляне на инсталационният файл.

2. След като изтеглянето завърши, отворете папката, в която е запазен.

3. Разархивирайте сваленият файл (предпочитана програма за раз-архивиране е 
7-zip):
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4. Кликнете два пъти върху NexU-Startup.bat (Windows Batch File):

5. Инсталирайте сертификата, като натиснете бутона „Yes”:
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6. Появява се икона на NexU в лентата (toolbar) на Windows:

 

Затворете си браузера и го отворете отново.

След това продължете с регистрирането на лицето.

      6а. САМО за MOZILLA FIREFOX:

След като иконката на NexU се появи в tool bar-а, изпишете https://localhost:9895 в 
адресната лента на браузъра и натиснете бутон „Enter“ от клавиатурата.

Ще се отвори страницата, показана по-долу.

Натиснете „Advanced”:
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След това кликнете на „Add exception”:

Кликнете на “Confirm Security Exception”:
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На екрана трябва да се появи следното:

ЗАТВОРЕТЕ БРАУЗЪРА, отворете го отново и се върнете в страницата на Агенция
„Митници“ за да регистрирате Икономически Оператор.

Резултата в Mozilla Firefox, е че бутона „Създаване“ в екрана на регистрацията става 
активен и няма съобщение от браузера, че NexU не е разпознат.
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7. След попълване на данните и клик на бутон „Създаване“, излиза следния 
екран, в който трябва да изберете разпознатия карточетец и да натиснете 
„Next”:
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8. Кликнете на бутон „Advanced configuration”:
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9. Изберете MSCAPI, или ако не се получи– изберете PKCS#11, след което 
кликнете на бутон “Next”.
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9а. Ако използвате PKCS#11, кликнете на радио-бутона за тази опция и кликнете на 
„Next“:

Кликнете на бутон “Select”:
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Посочете драйвера (.dll файла) на Вашият подпис. Пътят обикновено е This PC > 
Local Disk (C:) > Windows > System 32 > посочвате .dll файла, например cmP11.dll.

След като посочите драйвера, кликнете на бутон „Next“:
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Въведете пин кода на подписът си и кликнете на бутон “Next”:

Ще се покажат данни за намерените подписи. Кликнете на имената си, за да се 
покажат подробни данни за подписа и кликнете на бутон “Select”.
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10. Кликнете на бутон „Remember”:

11. Показва се съобщение, че сертификата е успешно изтеглен, на което трябва да
натиснете бутон „ОК“:
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12. Въведете PIN кода на Вашия подпис и натиснете бутон „Login“:

13. Показва се съобщение, че подписването е извършено успешно, натиснете 
бутон „ОК“:
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14. Показва се съобщение, че операцията е завършила успешно, натиснете 
„Продължаване“:

15. Показва се подкана да затворите браузъра:
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С това процеса по регистрация на Икономически Оператор завършва и данните са 
успешно подписани.

3. Вписване на лице - външен потребител в регистър 
- Електронно подаване

Икономически оператор може да бъде както юридическо,  така  и физическо лице.
Вписването  на  лице  (Икономически  оператор)  по  електронен  път  може  да  бъде
направено  от  самото  физическо  лице,  от  законен  представител  (за  ЮЛ),  или  от
упълномощено лице.

Вписването на всеки икономически оператор се състои от 3 стъпки, като започва с
регистрация на потребител, който ще направи вписването и ще има права на Супер
потребител над регистрацията, преминава през добавяне на сертификат (електронен
подпис)  за  Супер  потребителя  и  завършва  с  регистрацията  на  икономическият
оператор.

3.1.Стъпки за вписване на лице
Влезте в уеб сайта на Агенция „Митници“ на адрес www.customs.bg.
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Кликнете на елемент „Електронни митници“ от менюто, в лявата част на екрана.

Ще  се  отвори страницата  на  е-Портала  на  Агенция  „Митници“.  Намерете  бутон
„Регистрация“ в горната дясна част на екрана и кликнете на него.

Ще се отвори страница,  на която ще откриете линкове към трите последователни
стъпки за регистрация.
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3.2.Стъпка1: Създаване на потребителски акаунт
Кликнете  на  линк  „Създаване  на  потребителски  акаунт“  (Стъпка  1,  показана  на
горната картинка).

Отваря се екран:

Кликнете еднократно в квадратчето „Не съм робот“.

Възможно е (но не е задължително) да се покаже проверка, подобна на тази:

08/12/2017
 „Гравис България“ АД

стр. 28/75



                                         
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Ако  видите  подобен  прозорец,  следвайте  инструкциите  в  горната  му  част.  В
примерния  случай,  трябва  да  кликнете  на  всички  квадратчета  в  изображението,
които съдържат улични знаци. След като изображението вече не съдържа нито един
от търсените символи, кликнете на бутона в долната дясна част,  който вече ще е

.

Щом видите екрана по-долу, кликнете на бутон „Sign in“.
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Ще се  отвори формата за регистриране  на потребителя,  който в  последствие,  ще
регистрира икономическия оператор.

По време на попълване на данните, на екрана се извеждат подсказки, например:
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Показана е проверка за сложността на въведената парола 

Знак  показва, че символите от второто въвеждане на парола съвпадат с тези от
първото. 

Знак показва, че символите от второто въвеждане на парола не съвпадат с тези от
първото.

След попълване на полетата, натиснете бутон .

BCA IAM изпраща защитен код на e-mail адреса, посочен от потребителя и показва
екран за въвеждане на кода.

Въведете кода и натиснете бутон .

В следващият екран сложете отметка в чек-бокс   и натиснете  бутон

.
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Показва се съобщение за конфигуриране на акаунта на потребителя.

Следва съобщение за успешно създаден акаунт.

Бутон  Ви отвежда на следния екран:
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3.3.Стъпка 2: Асоциация на Квалифициран Електронен Подпис 
(КЕП) към създадения в стъпка 1 потребител.

Включете  електронният  си  подпис  в  компютъра,  след  това  отворете  браузъра,  с
който ще работите.

От е-Портала на Агенция „Митници“, в която са показани линкове към 3-те стъпки
за  регистрация,  кликнете  на  линка  за  стъпка  2  „Асоциация  на  Квалифициран
Електронен Подпис (КЕП) към създадения в стъпка 1 потребител.“.

Ще се покаже прозорец с данните за електронният Ви подпис:
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Кликнете на бутон „ОК“ след което ще се покаже прозорец, в който да въведете пин
кода на електронният подпис.

Въведете пин кода и натиснете бутон ОК.

Ще се отвори екран,  в който да въведете потребителското име и паролата,  които
създадохте на стъпка 1.

Показват се данните, съдържащи се в КЕП, например:

За да асоциирате подписа, трябва да натиснете бутон .

Показва се съобщение за успешно обновена потребителска информация.
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Бутон  Ви отвежда на следния екран:

3.4.Стъпка 3: Регистрация на лицето (икономически оператор) – 
след успешно преминаване на стъпка 1 и стъпка 2

Върнете се в страницата на е-Портала на Агенция „Митници“ и кликнете на линка за
стъпка  3  „Регистрация  на  лицето  (икономически  оператор)  –  след  успешно
преминаване на стъпка 1 и стъпка 2“.

Посочете електронният си подпис и въведете пин код.

Отваря се екран за избор на типа регистрация, като в горния десен ъгъл се показва
потребителското Ви име:
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Кликнете върху избраният вид регистрация:

 Регистриране на икономически оператор – физическо лице

 Регистриране  на  икономически  оператор  –  физическо  лице  –  от
упълномощено лице

 Регистриране  на  икономически  оператор  –  юридическо  лице  –  от  законен
представител

 Регистриране  на  икономически  оператор  –  юридическо  лице  –  от
упълномощено лице

Разгръща се  регистрационна  форма,  според избрания  вид регистрация. Например
„Регистриране на икономически оператор – физическо лице“:
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Трябва да попълните всички задължителни полета.

Натиснете бутон , след което ще се покаже съобщение за успешно заявена
регистрация.
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След  преминаване  на  всички  проверки,  потребителят  получава  e-mail с
потвърждение за успешна регистрация на лицето.

При открити грешки системата уведомява потребителя.

Забележка:  В  случай  че  видите  този  надпис:

Кликнете на „тук“ и следвайте инструкциите в точка II.4 „Стъпки за инсталиране на
NexU“. След което продължете с регистрацията.

4. Заявяване достъп до системите (национални/ 
централни на EK).

След  като  регистрирате  икономически  оператор,  за  да  използвате  услуга  или
система, трябва да заявите достъп до централна/национална услуга или система.

За  целта,  влезте  в  системата  с  електронният  подпис  на  потребителя, който
създадохте в стъпка 1. 

Кликнете на бутон „Работен портал“.

Ако това е първото Ви влизане в системата, ще се появи екран, в който трябва да
изберете езика, на който искате да виждате работния портал:
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От падащото  меню под „Налични езици“,  изберете  желаният  език  и  кликнете  на
бутон . Избрания език ще се покаже в прозорчето под „Езици по реда на
предпочитанията“. Кликнете на бутон .

Отваря се основния екран на Работния портал. От менюто в ляво изберете „Работни
процеси“.

Кликнете на бутон .

Показва се списък на всички работни процеси, които можете да използвате:
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Кликнете на “01. Заявяване достъп до системите (национални/ централни на EK)”.

Отваря се заявката, за ползване на централна/национална услуга:

Изберете профил от „Налични профили“, с двоен клик върху името му.

Избраният профил ще се покаже в поле „Добавен профил“.

Натиснете бутон .

Профилът вече е добавен към регистрацията Ви.
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ВАЖНО: Профилите се избират и изпращат един по един. Ако искате да заявите
повече от един профил, например 5, то трябва да изпратите съответния брой заявки.

Забележка:  Някои  профили  (системи/услуги),  изискват  регистрацията  на  ИО  да
съдържа ЕОРИ номер (БСУТ-транзит, МИСИ-износ, СКВ-ОДВ) или Акцизен номер
(БАЦИС), ако такъв  не наличен,  няма да можете да заявите  тези профили. За да
добавите  ЕОРИ/Акцизен  номер  в  регистрацията  на  ИО,  трябва  да  минете  през
работен процес „Редактиране на регистрацията на лицето“.

4.1.Заявяване на обща гаранция по транзит:
Общата  гаранция  по  транзит  се  заявява  също  от  процеса  „Заявяване  достъп  до
системите (национални/ централни на EK)“

Изберете профил от „Налични профили“, с двоен клик върху името му.

Избраният профил ще се покаже в поле „Добавен профил“.

Натиснете бутон .

Профилът вече е добавен към регистрацията Ви.
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5. Редактиране на данни за регистрираните служители на 
лицето

5.1.Създаване на потребители-служители на ИО
Супер потребител влиза във формата за създаване на потребители от „Добавяне на
служители  на  лицето  и  Суперпотребител  (когато  Регистратора  е  служител  на
лицето)“.

След  което  въвежда  данни  за  новия  потребител  (служител  на  фирмата),  както  е
показано на екрана по-долу:

Слага отметка на чек-бокс  и изпраща формуляра. След
което получава уведомление за успешно въведения служител.

Текста  на  декларацията  за  отговорност,  е  достъпен  за  четене  от  линк
.
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ВАЖНО: За да работи със системите на Агенция „Митници“, служителят, на който
е създаден потребител, трябва да добави електронният си подпис. За целта трябва да
мине през  стъпка 2 „Асоциация на Квалифициран Електронен подпис (КЕП) към
регистрирания в стъпка 1 потребител“.

5.2.Добавяне на Суперпотребител (когато Регистратора не е 
служител на лицето)

Отворете формата на заявката от „Добавяне на Суперпотребител (когато 
Регистратора не е служител на лицето)“.

Изберете икономически оператор, въведете данни за потребителя, който искате да 
създадете и натиснете бутон „Изпрати“.
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5.3.Коригиране/Изтриване на потребители-служители на ИО
Супер потребител  отваря формуляра за управление  на  потребители-служители  на
ИО от „Редактиране на данни за регистрираните служители на лицето“.

Супер потребителят намира служителя, чрез въвеждане на част от името му в поле
 и щраква на бутон .

В  поле  „Списък  с  потребители“  се  извежда  списък  с  намерените  съвпадения  от
търсенето.
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С двойно щракване,  върху името на служителя,  в екрана се зареждат данните му
(Име, потребителско име, статус и др.).

На  промяна  подлежат  стойностите  на  всички  полета,  с  изключение  на
потребителското име.

Изтриването на потребител от регистрацията на ИО, става с присвояване на статус
„Неактивен“ от падащото меню.

Изпращане на заявката става чрез бутон .

Отказ от изпращане се прави с щракване на бутон 

6. Редактиране на права на регистрираните служители на 
лицето

Правата, които могат да се присвоят на служителите са два типа:

- Права  за  самата  IAM система  -  администраторски  права,  право  на
упълномощаване  като  упълномощаващ,  право  на  упълномощаване
като упълномощено лице;

- Оперативни права - свързани с действия в националните и централни
услуги и системи. 

Когато регистрираното лице е МП, на неговите служители трябва да се присвоят и
делегираните права (правата по упълномощаване).

6.1.Даване на права
Супер  потребител  отваря  заявката  за  права  от  “Редактиране  на  права  на
регистрираните служители на лицето”.
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Избира служител и профил, който да му назначи и слага отметка в квадратчето на
„Декларирам отговорността си“.

Заявката се изпраща с натискане на бутон .

С бутон  се отказва изпращането на заявката.

След  изпращане,  Супер  потребителят  получава  съобщение  за  успешно
даване/коригиране  на  права  или  съобщение  за  грешка,  съдържащо  описание  на
грешката.

6.2.Отнемане на права
Супер потребителя отваря заявката за отнемане на права и я попълва.
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Има възможност да изпрати заявката  или да се откаже .

При изпращане на заявката,  Супер потребителят получава съобщение за успешно
отнети права или съобщение за грешка.

7. Промяна на данни по вписване за лицето 
Промяна на данните по вписване на лице (Икономически оператор) може да се прави
от Супер потребител или Собственик регистрация.

Промяна на данни по вписване
Потребител със съответните права отваря формата за промяна на вписване на ИО от 
„Редактиране на регистрацията на лицето“.
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Бутон  - добавя още едно поле от същия вид.

Изпращане на заявката става с натискане на бутон .

Изпращачът на заявката получава уведомление за успешна/неуспешна промяна.
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Промяната на Законен представител е разгледана в точка VIII - Промяна на законен
представител.

8. Промяна на законен представител
Промяната  на  законен  представител  е  приложима,  само  когато  регистрираният
Икономически оператор е Юридическо лице.

Заявката за промяна на законен представител, може да бъде подадена по електронен
път от законният представител на ИО или от упълномощено лице.

1. Промяна на законен представител
Потребител на ИО, имащ съответните права, отваря формата за промяна на законен
представител от „Промяна на законен представител на лицето“.

В поле „Икономически оператор“, потребителят вижда данни за ИО, на който може
да стане законен представител.

Изпраща заявката с натискане на бутон .

Може да се откаже от изпращане на заявката чрез бутон .

9. Прекратяване на регистрация на лице 
Заявката за прекратяване на регистрацията може да се подаде по електронен път от
Собственика на регистрацията (Законен представител / Упълномощено лице).

2. Прекратяване на регистрация
Отворете формата за прекратяване на регистрация от „Прекратяване на регистрация
на лице “, въведете причина за прекратяването и я изпратете.
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BCA IAM уведомява Собственика на регистрацията за успешното прекратяване на
регистрацията или изпраща съобщение за грешка.

10.Управление на кредентъли на потребител
Кредентълите на потребител представляват потребителско име, парола и електронен
подпис (КЕП). 

Потребителското  име  и  паролата  се  задават  при  създаването  на  потребителя
(служител) от Супер потребител на Икономическия оператор.

При  добавяне  на  нов/преиздаден/подновен  електронен  подпис,  служителят  първо
трябва  да  включи  електронният  си  подпис  в  компютъра  и  след  това  да  отвори
браузърът, през който ще работи с BCA IAM.

10.1. Асоцииране на електронен подпис
Включете  електронният  си  подпис  в  компютъра,  след  това  отворете  браузъра,  с
който ще работите.

От е-Портала на Агенция „Митници“, в която са показани линкове към 3-те стъпки
за  регистрация,  кликнете  на  линка  за  стъпка  2  „Асоциация  на  Квалифициран
Електронен подпис (КЕП) към регистрирания в стъпка 1 потребител“.

Ще се покаже прозорец с данните за електронният Ви подпис:

08/12/2017
 „Гравис България“ АД

стр. 50/75



                                         
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Кликнете на бутон „ОК“ след което ще се покаже прозорец, в който да въведете пин
кода на електронният подпис.

Въведете пин кода и натиснете бутон ОК.

Ще  се  отвори  екран,  в  който  да  въведете  потребителското  име  и  паролата  на
потребителя.

Показват се данните, съдържащи се в КЕП, например:
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За да асоциирате подписа, трябва да натиснете бутон .

Показва се съобщение за успешно обновена потребителска информация.

11.Прекратяване на права на служител на лице - външен 
потребител (системно)

Автоматично прекратяване на правата на потребител се извършва от системата само
след  изтичане  на  6  месечен  период,  в  който  потребителят  не  е  използват
информационните  системи  на  Агенция  „Митници“.  Преди  да  бъдат  прекратени
правата на потребител, системата уведомява Супер потребителят на Икономическия
оператор, за предстоящото прекратяване.

Автоматичното  прекратяване  на  права  не  обхваща  потребители  с  роля  Супер
потребител и Собственик на регистрация. 
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3. Прекратяване правата на служител
BCA IAM уведомява Супер потребителят на ИО за предстоящото прекратяване. 

При изтичане на таймера за прекратяване на правата, без да са налични действия от
страна на служителя, системата прекратява регистрацията му.

12.Статус на регистрацията
Отворете формата за проверка на състоянието от „Статус на регистрацията“.

Показват се актуални данни за Икономическия оператор и за служителите му.
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13.Данни за изграждане на връзка от тип "система-система"

Влезте в електронният портал на Агенция „Митници“ на адрес 
https://ecustoms.bg/eportal/index.jsp 

Кликнете на „Управление на потребители и достъп“.
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Кликнете на бутон  и кликнете на „Вход с КЕП“.

След това въведете пин кода на подписа.

Кликнете на бутон „Работен портал“.

От менюто в ляво изберете „Работни процеси“.
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Кликнете на бутон .

Показва се списък на всички работни процеси, които можете да използвате:

Кликнете на „Данни за изграждане на връзка от тип система-система“.
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Въведете/изтрийте данните и изпратете формуляра с бутон „Изпрати“.

14.Приключване на пререгистрация
Отворете формата от „Приключване на пререгистрацията на лицето“.

Сложете отметка на „Сигурен съм“ и кликнете на бутон „Приключвам 
пререгистрацията“.
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15.Създаване на заявка за митническо представителство
Упълномощаващият  влиза  във  формата  за  създаване  на  упълномощаване  от
„Създаване на заявка за митническо представителство“ и въвежда:

- Икономически оператор, който ще бъде упълномощен;

- Име на упълномощаването;

- Тип на упълномощаването (Пряко или Косвено);

- Описание на упълномощаването;

- Период на валидност на упълномощаването (От – До) или безсрочно;

- Бизнес профили, които да бъдат делегирани на упълномощеното лице. 

Системата генерира уникален идентификатор (токен) за еднозначно идентифициране
на конкретната заявка за упълномощаване.
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Търсене на икономически оператор се прави с натискане на бутон .

Данните за Икономическия оператор се зареждат с клик върху името му.

Въвеждат се име на делегацията, тип на делегацията, описание, избират се профили
и се въвежда валидност.

Упълномощаващият натиска бутон „Отпечатване на формата“ за да принтира токена
на заявката и след това натиска бутон Изпрати. 

На заявката се присвоява статус „Създадено“.

15.1. Делегиране на обща гаранция по транзит:
Извършва се чрез създаване на Заявка за митническо представителство, като са в 
сила  и се използват всички останали функции свързани с процеса на митническото 
представителство (точки от 16 до 22 от Ръководство за външни потребители)

От работни процеси, избираме процес:“Създаване на заявка за митническо 
представителство“

08/12/2017
 „Гравис България“ АД

стр. 59/75



                                         
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 Избираме Икономическият оператор който желаем да упълномощим да ни
представлява. 

 С „двоен клик“ го избираме и той се появява в полето “Избран Икономически
оператор“

 След това задаваме име на упълномощаването за наша лична информация в
полето:“ име на упълномощаването“

 Избираме „Типа на упълномощаване“ – пряко или косвено;

 Задаваме  валидност  „от  –  до“.Можем  да  не  отбелязваме  крайна  дата,  но
начална задължително.

 От профили избираме профил „право за ползване на обща гаранция“, който с
двоен клик след това ни се появява в „избрани профили“.

 Изпращаме  заявката,  която  генерира  уникален  токен,  който  впоследствие
бива получен от фирмата,  която сме избрали да упълномощим и служи за
приемане на упълномощаването.

08/12/2017
 „Гравис България“ АД

стр. 60/75



                                         
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

16.Приемане на упълномощаването от упълномощеното 
лице (митническото представителство)

Упълномощеното  лице  отваря  заявката  за  упълномощаване.  Въвежда  токена  на
заявката, получен от упълномощаващото лице в поле Токен.

Упълномощеното лице приема упълномощаването. Статусът на заявката се променя
на „Прието“.

Другите  възможни опции  на  този  етап  са  връщане  за  корекция  и  отхвърляне  на
упълномощаването.
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4.

17.Потвърждаване на упълномощаването (митническото 
представителство)

Упълномощаващото  лице,  отваря  приетата  от  упълномощеното  лице  заявка  за
упълномощаване и потвърждава упълномощаването.

На упълномощаването се присвоява статус „Потвърдено“ до датата, от която става
валидно.

При настъпване на датата,  от която е валидно упълномощаването,  статусът му се
променя на „Валидно“.

18.Отхвърляне на упълномощаването (митническото 
представителство)

Упълномощеното  лице  отваря  заявката  за  упълномощаване  и  въвежда  токена  на
заявката, получен от упълномощаващото лице.

Въвежда  причина/коментар  за  отхвърлянето  и  отхвърля  заявката.  Статусът  на
заявката се променя на „Отхвърлено“.

След  отхвърляне  на  заявката  от  упълномощеното  лице,  единственото  възможно
действие на упълномощаващия по тази заявка е анулиране.

19.Подаване на искане за промяна на упълномощаването 
(митническото представителство)

Упълномощеното  лице  отваря  заявката  за  упълномощаване  и  въвежда  токена  на
заявката, получен от упълномощаващото лице.

Въвежда причина/коментар, поради която връща упълномощаването за промяна и я
изпраща. Статусът на заявката се променя на „Върнато за промяна“.

20.Променяне на упълномощаването (митническото 
представителство)

Упълномощаващото  лице,  отваря  заявката  с  искане  за  промяна  на
упълномощаването.
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Преглежда причините за искането,  коригира нужните данни,  въвежда коментар и
приема искането.

Статусът на заявката се променя на „Създадено“.

За влизането в сила на упълномощаването се продължава със стъпките по приемане
и потвърждаване на упълномощаването, описани по-горе.

В случай, че упълномощаващият не е съгласен с исканите промени, анулира заявката
за упълномощаване, като задължително трябва да въведе коментар.

21.Анулиране на (митническото представителство)

5.
Упълномощаващото лице може да анулира заявка за упълномощаване в следните
случаи:

- Не е съгласен с искането за промяна на упълномощаването;

- Упълномощеното лице е отхвърлило заявката за упълномощаване;

- Анулирането е приложимо само преди упълномощаването да получи
статус „Валидно“.

Упълномощаващото лице отваря формата за анулиране на упълномощаване, въвежда

причина за анулирането и натиска бутон  .
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BCA IAM променя статуса на упълномощаването на „Анулирано“.

Другата възможна опция в този екран е отказ , чрез бутона .

22. Оттегляне на митническо представителство
При  изтичане  валидността  на  упълномощаването,  то  автоматично  преминава  в
статус „Изтекло“.

Както  упълномощаващото,  така  и  упълномощеното  лице  могат  да  оттеглят
упълномощаването, след като то вече е валидно (активно) и все още не е изтекло. 
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6. Оттегляне на митническо представителство
Лицето оттеглящо митническото предствавителство, влиза във формата за оттегляне,
избира делегация, вписва причина за оттеглянето, изпраща заявката за оттегляне с

натискане на бутон .

BCA IAM променя статуса на упълномощаването на “Оттеглено”.

23.Достъп до централна услуга на DG TAXUD (U2S)
Потребител  въвежда  URL на  избраната  централна  услуга  в  адресната  лента  на
браузъра си. Въвежда кредентъли. Достъпва централната услуга,  в случай, че има
нужните права за достъп до нея.

В случай на недостатъчно права, достъпът до услугата е отказан.
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24.Достъп до национални услуги - външни потребители
Потребителят (Икономически оператор или Митнически представител) достъпва е-
портала на АМ.

Въвежда електронен подпис и пин код. Избира приложение от наличните в  BCA
IAM. След това избира ЕОРИ/Акцизен номер (в случай, че приложението изисква
такъв) и работно пространство.

BCA  IAM допуска  потребителя  до  работното  пространство,  когато  има  нужните
права.

В случай, че потребителят няма съответните права, достъпът е отказан.

25.Съобщения за грешки
Тази точка е кратко ръководство по отношение на грешките, с които могат да се
сблъскат потребителите на системата.

Работата на потребителите със системата е свързана с попълване и изпращане на
различни формуляри, според правата, които имат.

Контролите на всеки формуляр са така направени, че като цяло обхващат грешките,
които  би  могъл  да  допусне  един  потребител.  Съобщенията  за  грешки,  които  се
появяват  на  екрана  на  потребителя,  под  формата  на  подсказки  и  изскачащи
прозорци, са лесно разбираеми за обикновените потребители.

В таблицата по-долу са описани съобщения за грешки, които потребителите могат да
срещнат при взаимодействието си със системата.

7. Грешки, които потребителите могат да срещнат:

Съобщение за грешка Причина/Решение

The Web Browser experienced an 
error that did not allow it to 
successfully initiate the request.

Причина: Случва се при "Вход с КЕП", 
когато потребителят е забравил да включи 
подписа в компютъра.

Решение: Потребителят трябва да затвори 
браузъра, след което да включи 
електронният си подпис в компютъра и 
отново да опита, да влезе в системата.

Please enter values for the user name 
and password.

Причина: Случва се при „Вход“ с 
потребителско име и парола, когато 
потребителят не е попълнил поле 
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Съобщение за грешка Причина/Решение

„Потребителско име“ и/или „Парола“.

Решение: Потребителят, трябва да въведе 
стойност в съответното поле.

testam-ids.test.customs.bg *не прие 
сертификата ви за вход или е 
възможно да не е предоставен 
такъв.

Свържете се със системния 
администратор.

(*URL адреса може да се 
различава)

Причина: 

При опит за асоцииране на КЕП:

- потребителят не е поставил подписа в 
компютърът си.

- включил е подписа, след като е влязъл в 
системата. Решение: Трябва да затвори 
всички прозорци на браузъра, след което да 
включи подписа и да влезе отново в 
системата.

Session expired

Your session has expired. Click the 
close button to be redirected back to 
the login page.

Причина: Сесията на потребителя е изтекла.

Решение: Трябва да затвори всички 
прозорци на браузъра и да влезе отново.

Паролите не съвпадат Причина: При опит за промяна/въвеждане 
на парола. Стойностите в първото и второто 
поле за въвеждане на парола, не съвпадат.

Решение: Потребителят трябва отново и 
внимателно да въведе паролата в двете 
полета.

Оцветяване на името на поле в 
червен цвят

Причина:

Може да се случи при:

- въвеждане на недопустими стойности
в поле;

- опит за изпращане на формуляр. 

Обикновено в горната част на екрана има и 
описание на грешката. Например: 

Решение:

- Потребителят трябва да въведе само 
допустими стойности в полето.

- Полето е задължително за попълване и 
формуляра не може да бъде изпратен преди 
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Съобщение за грешка Причина/Решение

потребителят да въведе стойност в него.

 

Имейл адрес не е валиден имейл 
адрес:

Причина: Случва се, когато в полето за e-
mail адрес:

-  въведената стойност не съдържа 
символ @;

- стойността съдържа друг символ, 
например %;

- някоя от буквите е на кирилица.

Решение: Потребителят трябва да въведе 
правилен e-mail адрес.

Приемат се само латински букви и 
цифри

Причина: В съответното поле са въведени 
символи, различни от латински букви и 
цифри.

Решение: Потребителят, трябва да въведе 
стойност, съдържаща само цифри и латински
букви.

Невалиден ЕГН Причина: Въведената стойност не е на 
валиден ЕГН или съдържа повече или по-
малко цифри.

Решение: Трябва да се въведе валиден ЕГН.

Невалиден ЛНЧ Причина: Въведената стойност не е на 
валиден ЛНЧ или съдържа повече или по-
малко цифри.

Решение: Трябва да се въведе валиден ЛНЧ.

Login failed, please try again. Причина: Потребителят не успява да влезе в
системата, тъй като е въвел невалидни 
кредентъли за вход.

Решение: Трябва да въведе валидни 
кредентъли.

Service unavailable! Причина: Случва се при 
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Съобщение за грешка Причина/Решение

The server is temporarily unable to 
service your request due to 
maintenance downtime or capacity 
problems. Please try again later.

неработоспособност на услугата, която 
потребителят се опитва да достъпи. 

Решение: Обърнете се към служителите в 
Service Desk.

HTTP Status 404 - /IDMProv Причина: Случва се при 
неработоспособност на услугата, която 
потребителят се опитва да достъпи. 

Решение: Обърнете се към служителите в 
Service Desk.

Error when calling super of 
JUICE.DNDisplayCtrl.onRenderDon
e

След клик на ОК съобщението за 
грешка се променя на:
An error 'Expected string value for parameter 
''dn'' of function ''idvault.get()''.' was encountered 
while executing the script 'in IDVault.get()'
An error 'Expected string value for parameter 
''dn'' of function ''idvault.get()''.' was encountered 
while executing the script 'initializeScript(form, 
IDVault) var queryName = 'bcaUser-
pEconOperatorDN' var queryKey = 
'pEconOperatorDN' var assigned_prof = [] var 
availible_prof = [] /** * Super users for the 
specific Economical operator. **/ var 
SuperUserDN = [] /*** * **/ var 
RegistrationOwnerDN = [] /** * Initial State. */ var
initial_state = [] var inactive_prof = [] var 
added_prof = [] var selected = ''; var hasEORI = 
'' var hasExcise = '' glbInitiator = {} glbInitiator.DN
= form.getValue( 'Initiator' ) 
glbInitiator.bcaProperty = 
String( npshIDVault.get( null, glbInitiator.DN, 
'user', 'bcaEconOperatorDN' ) ) /** * 
@description test if the string array contains the 
test variable * @param {Array} ar * @param 
{type} test * @returns {Boolean} */ function 
arrayContains(ar, test) { for (var i=0; i<="" 1="" 
("Нямате="" назначени="" профили="" you="" 
do="" any=""

Причина: Случва се при отваряне на 
работен процес, когато регистрацията на ИО,
все още не е одобрена, в случаите на 
регистрация чрез упълномощено лице. 

Решение: Регистрацията трябва да бъде 
одобрена. Обърнете се към служителите в 
Service Desk.

Изходът е успешен. Моля, 
затворете браузъра си за 
окончателно прекратяване на 
сесията.

Причина Ако съобщението се е показало 
при работа със системата, без да сте 
кликнали на „Изход“, то това означава, че 
сте извършили действие, което е изисквало 
рестартиране на браузъра, преди да 
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Съобщение за грешка Причина/Решение

продължите с работата си. Действие, което 
изисква рестартиране на браузъра е 
например „Асоцииране на КЕП“.

Решение: Затворете всички прозорци на 
браузъра, отворете нов и продължете с 
работата си в системата.

Възникна грешка при създаването 
на Вашия нов потребителски 
акаунт. Моля, обърнете се към 
сървис деск-а на Агенция 
"Митници".

Причина: Съобщението се показва при 
Регистриране на икономически оператор, 
когато вече има съществуваща регистрация 
на ИО.

Решение: Обърнете се към сървис деск-а за 
проверка на регистрацията – налични данни 
за ИО, статус -активна/неактивна.

В случай, че сте прекратили регистрацията 
на ИО, тя може да бъде възстановена от 
митнически служител. Не можете да 
регистрирате два пъти един и същи ИО.

Необходима ви е валидна Акцизна 
и ЕОРИ регистрация // You need a 
valid Excise and EORI registration.

Причина: Показва се при „Заявка за 
използване на централна/национална 
услуга“, когато посочените системи/услуги 
изискват ЕОРИ и Акцизен номер.

Решение: 

В регистрацията на ИО, трябва да има 
валиден Акцизен и ЕОРИ номер, за да бъде 
заявена за ползване системата/услугата.

Необходима ви е валидна Акцизна 
регистрация // You need a valid 
Excise registration.

Причина: Показва се при „Заявка за 
използване на централна/национална 
услуга“, когато посочената система/услуга 
изисква Акцизен номер.

Решение: 

В регистрацията на ИО, трябва да има 
валиден Акцизен номер, за да бъде заявена 
за ползване системата/услугата.

Необходима ви е валидна ЕОРИ 
регистрация // You need a valid 
EORI registration.

Причина: Показва се при „Заявяване 
достъп до системите (национални/ 
централни на EK)“., когато посочената 
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Съобщение за грешка Причина/Решение

система/услуга изисква ЕОРИ номер.

Решение: 

В регистрацията на ИО, трябва да има 
валиден ЕОРИ номер, за да бъде заявена за 
ползване системата/услугата.

Нямате назначени профили//You do
not have any assigned profiles.

Причина: Инициатора няма назначени 
профили при „Редактиране на права на 
регистрираните служители на лицето“ и 
„Заявяване достъп до системите 
(национални/ централни на EK)“.

Решение: Назначаване на профили.

Нямате назначен икономически 
оператор//You do not have a 
registered economical operator.

Причина: Възниква при „Редактиране на 
права на регистрираните служители на 
лицето“, когато потребителят няма назначен
икономически оператор.

И при „Промяна на законен представител“,
когато потребителят няма назначен 
икономически оператор или няма назначен 
ел. подпис. 

Решение: Назначаване на ИО/ел. подпис.

Възникна грешка в уеб браузъра, 
която възпрепятства заявката. //The
Web Browser experienced an error 
that did not allow it to successfully 
initiate the request.

Причина: Проблем с потребителския 
браузър.

Решение:Рестартирайте браузъра и опитайте
отново.

Достъп до заявения ресурс не е 
разрешен. (HTTP 401) (Ако 
удостоверяването е прекъснато или
е било неуспешно, моля изберете 
нов удостоверителен метод.) 
//Access to the requested resource 
was not allowed. (HTTP 401) (If a 
browser based authentication was 
cancelled or failed, please select a 
new authentication method.)

Причина: Опит за достъп до неразрешен 
ресурс.

Решение:Заявете си права за достъп.

Заявеният ресурс не беше намерен Причина: Опит за достъп до 
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Съобщение за грешка Причина/Решение

от уеб сървъра. (HTTP 404)// The 
requested resource was not found by 
the Web Server. (HTTP 404)

несъществуваща страница/функция от 
сайт/система.

Възникна неочаквана грешка в уеб 
сървъра. (HTTP 500)// An 
unexpected error was encountered by 
the Web Server. (HTTP 500)

Причина: Недостъпен сайт/система.

Решение:Опитайте по-късно.

Уеб сървърът не е наличен в 
момента. (HTTP 503)//The Web 
Server is currently unavailable. 
(HTTP 503)

Причина: Недостъпен сайт/система.

Решение:Опитайте по-късно.

Уеб браузърът не можа да установи
сигурна връзка с уеб сървъра. 
(HTTP 12157)// The Web Browser 
could not create a secure connection 
to the Web Server. (HTTP 12157)

Причина: Използва се стар браузър, 
неподдържащ сигурни криптиращи 
алгоритми и шифри.

Решение:Опитайте с друг браузър (последна
версия IE, Firefox, Chrome, Safari).

Заявката към уеб сървъра е 
неуспешна. Грешка: (HTTP 
{0})//The Web Server request failed 
with error: (HTTP {0})

Причина: Сайтът/системата не е наличен/а.

Решение:Опитайте по-късно или се 
обърнете към сървис деск-а за проверка 
наличността на сайта/системата.

Не е налична задължителната 
поддръжка на JavaScript.// Required 
JavaScript support is not available.

Причина: Деактивиран JavaScript в 
браузъра.

Решение:Активирайте си JavaScript в 
браузъра.

JavaScript е деактивиран или 
браузъра не го поддържа. 
Използвайте браузър, който 
поддържа JavaScript и/или 
активирайте поддръжката на 
JavaScript в браузъра.// JavaScript 
has been disabled or the browser does
not support JavaScript. Use a 
JavaScript capable browser and/or 
enable JavaScript support in the 
browser.

Причина: Деактивиран JavaScript в 
браузъра.

Решение:Активирайте си JavaScript в 
браузъра.

Вашият акаунт е деактивиран.// Причина: Деактивиран потребителски 
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Your login has been disabled. акаунт.

Решение:Да се заяви активиране на акаунт.

Нямате разрешение за достъп до 
заявената директория. 
Директорията е нечетима или няма 
индекс документ.// You don't have 
permission to access the requested 
directory. There is either no index 
document or the directory is read-
protected.

Причина: Опит за достъп до неразрешен 
ресурс.

Нямате разрешение за достъп до 
заявения обект. Обектът е 
нечетим.// You don't have permission
to access the requested object. It is 
either read-protected or not readable 
by the server.

Причина: Опит за достъп до неразрешен 
ресурс.

Заявката временно не може да бъде
изпълнена от този сървър. Моля, 
опитайте по-късно.// The server is 
temporarily unable to service your 
request due to maintenance downtime
or capacity problems. Please try again
later.

Причина: Сайт/система не е наличен/а.

Решение:Опитайте по-късно.

Заявеният URL не беше намерен на
този сървър.// The requested URL 
was not found on this server.

Причина: Опит за достъп до несъществуващ
ресурс.

Решение:Уверете се, че изписвате правилно 
URL-a.

Вашият браузър (или прокси) 
изпрати заявка, която не може да 
бъде обработена от този сървър.// 
Your browser (or proxy) sent a 
request that this server could not 
understand.

Причина: Проблем с браузъра.

Решение: Опитайте с друг браузър 
(последна версия IE, Firefox, Chrome, Safari).

Прокси сървърът е получил 
невалиден отговор от възходящия 
сървър.// The proxy server received 

Причина: Сайт/система не е наличен/а.

Решение: Опитайте по-късно.
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an invalid response from an upstream 
server.

Приложението не е налично или е в
процес на рестартиране. Ако тази 
грешка се повтаря, моля обърнете 
се към сървис деск-а на Агенция 
"Митници".// The application is 
unavailable or is restarting. If this 
error occurs repeatedly please contact 
the service desk of the National 
Customs Agency.

Причина: Регистрационната система не е 
налична.

Решение: Опитайте по-късно.

Операцията не може да бъде 
завършена, защото приложението е
в процес на спиране.// The operation
can not complete because the 
application is shutting down.

Причина: Опит за регистрация или 
асоцииране на КЕП, докато 
регистрационната система се спира.

Решение: Опитайте по-късно.

Базата от данни не е налична. Ако 
тази грешка се повтаря, моля 
обърнете се към сървис деск-а на 
Агенция "Митници".// Database 
unavailable. If this error occurs 
repeatedly please contact the service 
desk of the National Customs 
Agency.

Причина: Базата от данни не е налична.

Решение: Опитайте по-късно или се 
свържете със сървис деск-а.

Директорийната услуга не е 
налична. Ако тази грешка се 
повтаря, моля обърнете се към 
сървис деск-а на Агенция 
"Митници".// Directory unavailable. 
If this error occurs repeatedly please 
contact the service desk of the 
National Customs Agency

Причина: Директорийната услуга не е 
налична 

Решение: Опитайте по-късно или се 
свържете със сървис деск-а.

Потребителският идентификатор 
не съвпада с идентификатора от 
КЕП.// User's identificator doesn't 
match the QES identificator.

Причина: Използва се чужд или 
неидентифициран КЕП.

Решение: При регистрация на КЕП, 
идентификатора на автора (ЕГН, ЛНЧ) 
трябва да съвпада с въведения 
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идентификатор при регистрацията на 
потребителския акаунт.

Възникна грешка при създаването 
на Вашия нов потребителски 
акаунт. Моля, обърнете се към 
сървис деск-а на Агенция 
"Митници".// An error occurred 
while creating your new user account.
Please contact the service desk of the 
National Customs Agency.

Причина: Проблем при регистрацията.

Решение: Изпратете екранна снимка с 
попълнената форма за регистрация на сървис
деск-а.

Възникна неочаквана грешка. Ако 
тази грешка се повтаря, моля 
обърнете се към сървис деск-а на 
Агенция "Митници".// An error has 
occurred. If this error occurs 
repeatedly please contact the service 
desk of the National Customs 
Agency.

Причина: Проблем с регистрационната 
система.

Решение: Опитайте по-късно.

PWM 5035

Открито е използване на бутон 
"Назад" или на множество сесии на
браузъра. Моля затворете всичките 
си браузъри и опитайте отново.

Причина: Потребителят е кликнал на бутон 
“Назад”/ Back за да се върне в предишен 
екран.

Решение: Затворете всички прозорци на 
браузъра, отворете нов и опитайте отново.

КРАЙ НА ДОКУМЕНТА
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