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Издаване на Удостоверение за наличието или липсата на задължения към 

община Пловдив, установени към определена дата, по искане от възложител по 

чл. 5 от Закона за обществените поръчки или от лице, което организира 

процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените 

поръчки, както и от компетентни органи за целите на комплексното 

административно обслужване (КАО). 

Началната страница на електронната услуга ви запознава с условията за нейното ползване. 

 

За да проверите дали системата поддържа вашия тип сертификат за онлайн изпращане на 

вашето искане към общинската администрация на община Пловдив е необходимо да 

извършите тестово подписване, чрез линк „Тестово подписване”.  

 

 

Регистрация 
Заинтересованите от електронната услуга лица следва да се регистрират ,чрез предвидената за 

целта форма: 
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След попълване на формата и потвърждаване на  въведените данни на заявения електронен 

адрес (имейл адрес) ще получите съобщение за потвърждение на въведените от вас 

данни.След  потвърждение, чрез кликване върху линк „Активирай” 

 

При необходимост данните за регистрираното лице могат да бъдат променени, чрез кликване 

върху линк „Промяна” 
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Този линк е достъпен само при идентифициране на регистрирано вече лице . 

След  успешна регистрация  можете да подавате многократно искания към общинската 

администрация за лица попадащи в обхвата на предлаганата електронна услуга. 

Подаване на искане  към общинската администрация 

Кликването върху линк  визуализира страницата с необходими за 
попълване данни. 

 
 

В зависимост от избраната опция формата за въвеждане на данни се променя. 
 

Искане по чл.87,ал10 от ДОПК 
 

1. Въведете данни за упълномощеното лице 

 
2. Изберете вида възложител  

 
За улеснение е дадена възможност да прегледате класифицирането на отделните 
видове публични възложители, чрез кликване върху знак „+”, на съответния линк: 
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Не се допуска да остане маркиран избора „Неизбран” 

3. Попълнете данни в съответните полета от формата: 
 

 
4. Въведете данни за до 10 лица, за които искате издаването на удостоверение, като 

последователно кликвате върху бутон „Добави лице” 
 

 
 
 
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ се проверяват за коректност.При некоректно или непълно въведени данни в 
зависимост от вида лица се визуализира информация за съответната грешка. 

 
5. Изберете срочност на услуга 

 

 
6. Приложете при необходимост един или повече документи към искането, чрез бутон 

„Прикачи документ” 
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7. Потвърдете въведените данни , чрез бутон „Потвърди въведеното” 

 

 
При констатирани грешки или непопълнени данни се визуализира съответната грешка. 
 
При коректно попълнени данни се визуализира форма съдържаща въведените до 
момента данни, които да бъдат подписани от заявителя. 
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Когато услугата попада в обхвата на служебно извършвани проверки такса не се дължи 
и полето „Такса за плащане в лева” се посочва изрично стойност 0 лева или текст 
„Услугата се извършва служебно” 
Можете да подпишете данните, както и да ги разпечатате при необходимост. 

 
След успешното подписване на данните се визуализира форма от вида: 
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Когато такса не се дължи не се визуализират данни за номер на заявка за плащане, както и 
данни за банкова сметка.Тези данни се изпращат съответно на имейл адреса на лицето 
подаващо искането. 
 

Искане по чл.87, ал.11 от ДОПК 
 
За тази електронна услуга следва да въведете данни в поле „Във връзка с” и да въведете данни 
за едно или повече лица за които искате издаване на удостоверение/я по посочения по горе 
начин. 
Изберете желан от вас срок за извършване на услугата, както и прикачете при необходимост 
един или повече документи към вашето искане. 
След проверка от приложението на въведените от вас данни останалите действия са 
аналогични на по горе описаните:Преглед преди визуализация,печат на данните при нужда, 
електронно подписване на въведените данни и известяване на имейл адреса на заявителя. 
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Удостоверения 
 
Чрез кликването върху линк „Удостоверения” се визуализира таблична форма съдържаща 
всички заявени искания от регистрирано лице, както и резултатите от изпълнението на 
електронната услуга. 
При издадени едно или повече удостоверения по отделните искания  полето „Статус” има  
стойност „Издадено удостоверение” 
 За да ги изтеглите(свалите) кликнете върху знак „+” разположен в началото на всеки ред и 
кликнете върху линк „Свали удостоверението” 
Възможно е общинската администрация при посочени в искане повече от едно(до 10 макс.) 
лица за издаване на удостоверение да издаде отделни удостоверения за всяко едно от лицата 
за които се иска такова или всички удостоверения да бъдат записани в един електронно 
подписан файл(pdf формат).Когато удостоверенията за наличие или липса на финансови 
задължения са индивидуално издадени в отделни PDF файлове линковете за сваляне ще са 
кратни на броя лица. 
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Всички  постъпили искания заедно с резултатите от електронните услуги са достъпни по всяко 
време за регистрираните лица. Освен това на имейл адреса на заявителя се изпращат данни за 
издадено/и  удостоверени/я с линк за директно изтегляне от пощенската кутия. 
 
 

 
 
Важно! 
 
Електронно подписаното удостоверение от упълномощени лица на общинската 
администрация е PDF цифрово подписан файл.В долният ляв ъгъл на последната 
страница(ако съдържа повече от 1 страници) се визуализира информация свързана с 
електронно подписания файл, като данните могат да бъдат проверени от самия Adobe 
Reader, като кликнете с десен клавиш на мишката върху сигнатурата. 
 

 

Промяна на данни на регистрирано лице 
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Когато дадено регистрирано лице е влязло в системата в панела с навигационни елементи в 

лявата част на формата се визуализира елемент „Промяна” 

 

Чрез него можете да промените вашата парола или други декларирани факти във вашия 

профил. 

Когато не сте влезли в системата на мястото на този елемент се визуализира елемента 

„Забравена парола” 



11 
 

 

За да въведете данни за нова парола щракнете върху този линк. 

1.Въведете вашият имейл адрес с който сте регистриран в системата и кликнете върху бутон 

„Вход/Промени” 

.  

2.Влезте във вашата пощенска кутия с указания адрес. 

 

3. Щракнете върху линка от полученото съобщение за смяна на парола 
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4.Въведете данни за вашата нова парола и кликнете върху съответния бутон разположен в 

дъното на формата. 

 

 

5.При успешна промяна на вашата парола ще бъдете пренасочени към форма със следното 

съдържание: 

 

6.Кликването върху линка показан на изображението по-горе ще ви пренасочи към страницата 

от услугата за идентификация. Въведете вашият имейл адрес и нова парола за да влезете , като 

регистриран потребител в страницата на услугата. 


