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1. Стартиране на системата 
Системата (приложението) се стартира от съответния линк от портала за електронни услуги или 

от следния url адрес: 

https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS 

Появява се екранът за подписване. 

2. Подписване 
Екранът за подписване е следния: 

 

Потребителят трябва да въведе изведените шест символа, потребителско си име и парола, 
получени от ИА ГИТ.   
При грешно въведено потребителско име или парола се извежда съответни съобщения за 
грешки: 

  

https://deref-mail.com/mail/client/Yq5rvP4S10o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fednodnevni.gli.government.bg%2FIPSTS
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След успешно подписване се влиза в Начална страница на системата. 

3. Начална страница 
В следващия екран е представена Началната страница на приложението. 

 

 

Предоставят се следните възможности: 

 Чрез бутон „Смяна на паролата“ се презентира форма за смяна на паролата; 

 Чрез линк Тук се отива на начална страница на системата; 

 Горе вдясно от името на потребителя се влиза в профила и могат да се изберат 

Настройки или да се Излезе от системата; 

 От колоната за подменюта се влиза в: 

o Моите настройки – осигурява подменюта, които са база на правата 

дефинирани за потребителя; 
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o Профил – осигурява достъп до Профайла на потребителя; 

В случаите когато не е имало активност на потребителя за определено време, сесията изтича , 

появява се следното съобщение 

 

и потребителят се насочва към екрана за подписване и трябва да се подпише отново.  

3.1. Смяна на паролата 

Чрез бутон „Смяна на паролата“ се презентира форма за смяна на паролата: 

 

Извеждат се съответни съобщения при грешна стара парола или при несъвпадение при 

повторението на новата парола. 

3.2. Профил на потребителя 

В профила на потребителя се влиза от горе вдясно през името на потребителя или от подменю 

Профили при което се презентира форма за влизане в Настройки или Излизане от системата 
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Моите настройки – осигурява връщане в Начална страница на системата, с подменюта, 

дефинирани на база на правата на потребителя. 

3.3. Моите настройки 

Подменюто Моите настройки – осигурява връщане в Начална страница на системата, с 

подменюта, дефинирани на база на правата на потребителя 

4. РЗОТД 
От РЗОТД се влиза в обслужването на всички функционалности за еднодневните договори  

След избор на РЗОТД се презентира началната страница на модула. 

 

Подменю  

 РЗОТД осигурява изчисляване на броя на договори по култури (землища) на база 

платените суми за осигуровки, заверяване, както и поддържане на работниците за 

всеки договор; 

 Работници осигурява поддръжка на регистър Работници; 

 Справки – справочна функционалност; 

 Калкулатор за изчисляване на суми за на осигуровки за определени месеци. 
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В долната част на всяка таблица, чрез  се извършва обновяване на данните в таблицата,  

се изчистват филтрите (при наличие на филтри),  се експортират данните в xls файл,  се 

отпечатват данните от таблицата,  /  се показва последна/ начална страница,  /  се 

показва следваща/ предходна страница. 

Чрез тези бутони се организира навсякъде за всички таблици в системата горните 

манипулации с данните. 

4.1. Секция данни на земеделския стопанин (ЗС) 
При избор РЗОТД се презентира форма за избор на земеделски стопанин (ЗС), Култури, 

Договори и Работници за съответно избрания ЗС. 

Горната секция на формата е зареден ЕИК/ЕГН на земеделския стопанин (ЗС), за който ще се 

формират и разпределят и заверяват договори по култури (землища). Възможно е във всеки 

филтър да въвеждате частичен стринг по който ще бъдат изведени данни, съдържащи за 

съответния поле този стринг. 

В долната секция  е предназначена за поддържане данни за Култури, Договори и Работници на 

ЗС. 

 

Показват се данните за избрания ЗС, за да се видят землищата с културите се скролва вдясно. 
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Чрез кликване два пъти на ред за землище, табовете Култури, Договори и Работници от 

долната секция стават активни. 

4.2. Култури и Създаване на договори – таб Култури 

4.2.1. Култури 

Чрез Таб Култури  се създават договори за културите. Културите  се презентират като отделни 

редове. 
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4.2.2. Създаване на договори за култури и групов печат на договори 

От презентираните редове с култури на ЗС избора на култура/и се извършва чрез кликване 

върху ред за култура или в няколко реда (чек бокса-  за всеки ред става активен), като 

избора може да извърши  и чрез избор на чек бокса за всеки ред. 

 

За създаване на договори за селектираните култури чрез бутона + Създаване на договори, с 

което се отива във формата за въвеждане на авансово платените осигуровки и изчисляване на 

броя договори за селектираната култура/ри за избрания месец. 

Форма за въвеждане на осигурителни суми и изчисляване броя на договори за тази култура: 

Избира се годината и месеца за който са платени осигуровките и за който ще се изчисляват 

договорите. 

 

Въвеждат се осигурителна сума, номер и дата на платежния документ за ДОО, ДЗПО и НЗОК 

платена за избрания месец, закача се сканирано копие или снимка на всеки платежен 

документ. Датата се въвежда чрез избор от календара. 
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, 

 

В долният екран са показани въведените данни от трите платежни нареждания: 

 

От сумата на платените осигуровки се изчислява Обща сума и на база задължителната 

осигурителна вноска за месеца се изчислява Общ брой договори за месеца, които могат да се 

разпределят между културите. 

В полето Брой договори (горе вдясно) се разпределят Общия брой договори за всяка култура. 
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При неправилно разпределение на договори по култури се извежда съответно съобщение за 

грешка. 

 

Избира се какво да се извърши с въведения Брой договори: - Резервиране , Заверяване 

(генерират се Уникален Идентификационен Номер) или Отказ от въведените суми, респ. 

изчислените брой договори.  

При проблеми с въведен номер на документ излиза съобщение за грешка за съответния 

документ: 

 

При липса на грешки се извършва резервиране или заверяване на договорите по култури и се 

презентира екран с УИН-новете и землищата, за които са заверени или резервирани 

(незаверени) договори.  

Следващият екран се презентира при заверени договори, образци с УИН-ове, тук се 

предоставя възможност за Групов печат, след избор на бутона Към данни за печат. 
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Чрез бутона ОК или чрез горе вдясно X се преминава в екрана с Култури, като съответните 

договори са налични за преглед в таб Договори. 

Чрез бутона Към данни за печат се преминава в екран за дефиниране Групов печат на 

заверените договори и възможност за определяне на еднодневно възнаграждение за този 

брой заверени договори, които ще се разпечатат или формират кат pdf файл. 

 

В горният екран се заявяват 5 заверени договора за печат с еднодневно възнаграждение от 30 

лв., извършва се проверка за въведеното еднодневно възнаграждение да не по-малко от 

минималното еднодневно възнаграждение за месеца. 

 След избор на бутон Запис се преминава към разпечатване на 5 заверени договори с 

еднодневно възнаграждение от 30 лв, от изчислените заверени договори. 



Ръководство за потребителя 

Стр. 14 / 31 

 

 

След избор на ОК се преминава към преглед на генерираните за печат бланки, като 

последователно се презентират всички договори , в случая 5, заявени за печат. 

 

Последователността след избор за печат е детайлно обяснена в Отпечатване на договор в таб 

Договори. 

Чрез бутона Отказ се извършва връщане в екрана с Култури, като съответните договори са 

налични за преглед в таб Договори. 
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4.3. Обслужване на създадени договори – таб Договори 

Чрез избор на таб Договори се презентира секцията с Договорите, съдържаща всички 

необходими данни за обслужване на договорите на текущия ЗС. 

От секция Договори могат да се извърши:  Генериране на УИН, Добави работник – извършва се 

само за договор с УИН, Отпечатване на договор, Връщане на заверени образци и Отпечатване 

на върнати образци. 

За показване на редовете с договори могат да се изберат Всички образци, Заверени образци и 

Незаверени образци ( ). По премълчаване 

е презентират всички договори. 

4.3.1. Генериране на УИН за незаверен договор от таблицата с договорите 

При селектиране на ред за незаверен (резервиран) договор се активира бутона Генерирай 

УИН за извършване на заверяване, чрез който може да се извърши заверяването. 

 

Чрез бутон Генерирай УИН   се отваря форма за определяне на броя УИН за генериране. 
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Чрез бутон Завери се генерират заявения брой УИН-договори с Отказ се връща в предходния 

екран. 

След избран бутон Завери се генерират заявения брой УИН (в примера 3 броя). В екранът за 

Договори се формира ред за всеки номер УИН, за да могат да се виждат номерата на УИН-

вете, поради което ще се появяват толкова нови редове, колкото УИН са генерирани. 

 

В колоната Общ брой договори за сума са изчислените договори за културата, в Резервирани 

договoри  е броя на останалите резервирани договори след генериране на УИН (в примера 5-

3=2), като за всеки ред е УИН за договор , Дата на създаване на УИН и УИН- важи за 

година/месец. 

4.3.2. Добавяне на работник към заверен договор с УИН. 

 

След селектиране на ред, който има УИН, чрез бутона +УИН към работник се влиза във форма 

за добавяне на работник към селектирания УИН-договор. 
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Избира се работникът от работниците към ЗС и неговата длъжност за договора. 

Въвежда се дневното възнаграждение в договора за работника. 

 

Като се предоставя възможност за Преглед на минималните дневни възнаграждения: . 
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При запис се извършва проверка на въведеното дневно възнаграждение като то не може да 

бъде по-малко от минималното дневно възнаграждение за месеца от номенклатурата на ЗОВ 

работодател и мин. дневно възнаграждение. При въведено по-малко дневно възнаграждение 

от минималното за месеца се презентира следното съобщение: 

 

След Запис  избраният работник се презентира в реда за конкретния УИН. 

 

4.3.3. Редактиране на данни за работник за УИН 

Извършва се като се селектира реда с УИН и с работник и се избере +УИН към работник. 

Във формата за добавяне се извършват корекции и чрез Запис се съхраняват.  
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4.3.4. Отпечатване на договор 

Селектира ( ) се ред с УИН или няколко реда (мулти селект) за печат и се избира Отпечатай 

договор. 

 

След Отпечатване на договор, реда с УИН се заключва и няма да могат да се извършват 

добавяне на данни за работник или промяна на данни за работник към УИН-а, както и 

всякакви други промени.  

Презентира се съобщение за потвърждаване на извършване на печата на договор. 

 

След потвърждаване с ОК се презентира форма на трудовия договор, където автоматично са 

формирани или въведени съответни данни. При избрани няколко заверени договора (реда) за 

печат последователно се подреждат за преглед: 
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При избор на PDF, договoра/ите се съхранява/т като pdf файл в съответната download или след 

избор на директория. 

Извършва се индикация в таблицата с договорите за реда с отпечатания/те договор/и (УИН), в 

колони: Принтиран документ и в Дата на последна промяна/принтиран. 
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При опит за промяна на данни за УИН, след отпечатване или pdf се презентира следното 

съобщение: 

 

4.3.5. Връщане на заверени образци 

Селектира се ред с УИН или няколко реда (мулти селект) за връщане и чрез бутона Връщане на 

образец, се отваря форма за избор на дата на връщане.  

 

След Запис в таблицата за договорите се индикира върнатия/те образец/и с дата на връщане . 
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4.3.6. Отпечатване Удостоверение за върнати образци 

Чрез селектиране на редове с върнати договори и избор на Отпечатай върнати образци се 

формира Удостоверението, през следния екран: 

  

При избор Печат или PDF, Удостоверението се отпечатва или се формира като pdf файл. 

4.4. Работници към земеделския стопанин – таб Работници 

Поддържа регистъра на работниците, като могат да се добавят нови  работници към избран ЗС 

чрез бутона + Добавяне на работник към земеделски стопанин , - Премахване на работници  

и Редактиране. 
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4.4.1. +Добавяне на работник към земеделски стопанин 

Чрез бутона +Добавяне на работник към земеделски стопанин се отваря екран за избор на 

Добавяне на работник за извършване добавянето на нов работник. Има заложен контрол за 

дублиране на ЕГН. 

 

Чрез бутон Добавяне на работник се отваря форма за въвеждане на данните за работник. 

Всички задължителни полета се оцветяват в червено, при не въвеждане на данни в тях. 
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С бутон Запис  се съхраняват въведените данни, с бутон Отказ се връща в предходния екран.  

При дублиране на ЕГН се извежда съответно съобщение. 

 

След Запис данните за работника се презентира в секцията Работници. 
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4.4.2. Редактиране на данните за работник 

Чрез двукратно кликване или избор с чекбокса в началото на реда се селектира работника за 

редактиране на данните му, чрез бутон Запис се съхраняват и с бутон Отказ се анулира 

редакцията. 

 

4.4.3. -Премахване на работници от земеделски стопанин 

След селектиране наред за работник и бутона -Премахване на работници от земеделски 

стопанин се заявява изтриване на работник от ЗС, като се появява следното съобщение за 

потвърждение или отказ. 

 

При наличие на договор с УИН към работника и потвърдено изтриване се появява следното 

съобщение и работника не се изтрива. 
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5. Модул Работници 
Предназначен е да поддържа регистъра на работниците чрез Добавяне и Редактиране на 

данни за работници от всички земеделски стопани. 

 

Може да се извършва търсене чрез въвеждане на стринг в полето след Търсене или  чрез * се 

селектират всички работници. След презентиране на работниците в таблицата, може да се 

извършва филтриране на работниците чрез въвеждане в полетата под имената на колоните.  

5.1. Добавяне 

Чрез бутон Добавяне се отваря форма за въвеждане данните за работника: 
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Всички задължителни полета се оцветяват в червено, при не въвеждане на данни в тях. 

С бутон Запис  се съхраняват въведените данни, с бутон Отказ се връща в предходния екран.  

При дублиране на ЕГН се извежда съответно съобщение. 

5.2. Редактиране 

Чрез двукратно кликване или селектиране на реда за работник и бутон Редактиране се 

извежда форма за редактиране на данните.  

 

Чрез бутон Запис се съхраняват и с бутон Отказ се анулира редакцията. 

5.3. Земеделски стопани 
След селектиране на ред за работник, чрез еднократно кликване на реда на работника, ако той 

е участвал в договори, бутоните Земеделски стопанин и Договори стават активни и се 

презентират данните на Земеделския стопанин, с които има сключени договори. 
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5.4. Договори 

След селектиране на ред за работник, чрез еднократно кликване на реда на работника, ако той 

е участвал в договори, бутоните Земеделски стопанин и Договори стават активни. 

Чрез бутон Договори се презентират всички договори на работника към ЗС.  

 

 

Чрез движение на лентата вдясно могат да се разгледат всички детайлни данни за всеки УИН 

на договор, вкл. данни за връщане на договора. 

При селектиране на ред за договор с еднократно кликване и с бутон  

може да се разпечати или експортира в pdf файл селектирания договор. 

6. Справки 
Модул справки осигурява аналитичната информация за работата на системата. 

Главният екран на Справки е следния: 
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Избира се съответната справка, след което данните за справката могат да се търсят или  

филтрират по различни признаци.  

Напр. От дата:01.11.2016 до дата: 31.12.2016 

 

Извежда се следният екран с договорите за област Бургас за периода:01.11.2016 до 31.12.2016. 

в Детайли. 
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Обяснените възможности чрез  за избор на колони за показване в отчета, с  за изчистване 

на филтрите, с  за експортиране и чрез  за разпечатване на презентираната таблица. 

7. Калкулатор 
Предназначен  е за Земеделските стопани, за да изчисляват необходимите авансови суми по 

осигурителни вноски по месеци, които трябва да заплащат, спрямо необходимия им брой 

договори за всеки месец. 

Селектира се месеца за който ще бъдат внесени авансовите задължителни вноски. 

 

 

Въвежда се броя на договорите за избрания месец и броя на лицата, родени след 1959 г. 

 

Чрез бутона Изчисли се пресмятат сумите и се извеждат в таблицата Резултат – авансови 

осигурителни вноски за всяко платежно нареждане. Чрез бутона Изчисти се изчистват 

заявените и изчислени данни. 
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Вдясно от изчислените суми за платежните нареждане в таблицата „Задължителни 

осигурителни вноски от работодател“ се презентират нормативните задължителни вноски от 

Работодателя за избраната година и месец и въз основа на който са изчислени сумите за 

внасяне. 

Може да се избере следващ/и месец/и, брой договори и лица родени след 1959 за месеца: 

 

 


