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Начало
От основната страница на приложението се избира меню „Електронни услуги“,
както е показано на Фигура 1.

Фигура 1. Начален екран на ИССИ

Зарежда се списък с наличните електронни услуги, от които се избира съответната
услуга чрез бутон "Заяви" (фигура 2).
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Фиг. 2. Списък на електронни услуги

При избор на услугата се зарежда информация относно условията, свързани с
нейното заявяване и предоставяне: начин на заявяване; плащане; начин на получаване;
издател на услугата; срокове и други условия (фигура 3).
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Фиг. 3. Информация за електронна услуга

Заявяване

на

съответната

услуга

се

извършва

посредством

бутон

От този момент ИССИ изисква удостоверяване на самоличността на заявителя
чрез системата „еАвтентикация“, като за целта е необходимо заявителят да разполага с
валиден квалифициран електронен подпис. Подробности относно изискванията могат
да бъдат намерени на страницата на ИССИ.
Автентикацията на потребителя се извършва в прозорец на системата
еАвтентикация, зареден при пренасочването за удостоверяване на самоличността
(фигура 4).
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Фиг. 4. Удостоверяване на самоличност

От наличните средства за автентикация се избира „Квалифициран Ел. Подпис
КЕП“ или друг допустим за системата, след което се извършват последващи стъпки за
автентикация - избор на съответния наличен електронен подпис или друга информация
за автентикиране на потребителя (фигура 5).
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Фиг. 5. Стъпки за автентикация на потребители

При успешно завършена автентикация потребителят ще бъде пренасочен отново
към ИССИ. В горния десен ъгъл на страницата ще визуализират данни за профила на
потребителя. Желателно е след приключване на необходимите действия със системата
потребителската сесия да бъде прекратена чрез избор на бутон „Изход“ (фигура 6).

Фиг. 6. Приключване на потребителска сесия
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Заявяване на електронна административна услуга
За успешно заявяване на електронна услуга, след избор на съответната услуга и
автентикация на потребителя следва да бъдат попълнени и останалите изискуеми данни
(фигура 7).

Фиг. 7. Попълване на данни в заявление за електронна услуга

Данните, които следва да бъдат попълнени, се различни за всеки избор на
елемент „Вид на заявителя“. Идентификаторът на потребителя в качеството на заявител
на услугата (ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ) не може да бъде променян. Останалите данни от
страницата следва да бъдат попълнени коректно, като част от полетата е възможно да
не бъдат задължителни.
При избор на населено място следва да бъдат въведени поне два символа, след
което от предложените места трябва да бъде избрано коректното населено място, както
е показано на фигура 8.

Фиг. 8. Избор на населено място
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Задължително въвеждането на валиден имейл адрес за целите на евентуална
комуникация с възложителя или за изпращане на съобщения във връзка със заявената
услуга или електронно подписан резултат от нейното изпълнение (фигура 9).

Фиг. 9. Въвеждане на коректни данни за контакт

Поле “в качеството си на“ е задължително за попълване, като следва да се въведе
ролята на заявителя в съответното изпълнително дело. Данните в поле „Изпълнително
дело №“ следва да бъдат попълвани много внимателно. Номерът на изпълнителното
дело следва да е съставен от 14 цифри, като ИССИ автоматично проверява дали
съществува изпълнително дело с въведения номер. В случай че въведеното
изпълнително дело не бъде открито в системата ИССИ извежда предупреждение на
текущата страница и прекратява възможността за заявяване на исканата услуга. Едно
примерно съобщение от този вид е показано на фигура 10.

Фиг. 10. Съобщение за липса на изпълнително дело с въведения номер

При коректно въведен номер на изпълнително дело се посочва категорията на
вида документ, респективно вида документ, за който се заявява съответната услуга.
Когато услугата се заявява от лице, което не е страна по изпълнителното дело,
следва да бъде предоставено пълномощно, с което се удостоверите правния интерес на
заявителя. Пълномощното се прикачва в ИССИ, както е показано на фигура 11.
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Фиг. 11. Прикачване на пълномощно

Съответният документ се избира чрез бутон „Прикачи файл“. От формата се
посочва конкретният документ, който представлява пълномощно. В случай на избор на
погрешен документ или отпадане на необходимостта от прикачване на такъв,
прикаченият документ се премахва чрез кликване върху бутон

.

При желание за извършване на електронна справка по изпълнителни дела (в този
случай не се дължат такси) се маркира опцията "Не желая да ми бъде издаден
електронен документ", както е показано на фигура 12.

Фиг. 12. Извършване на електронна справка

В противен случай, заявителят се пренасочва към страница за избор на метод на
плащане на дължимата такса чрез системата „еПлащане“.
Важно!
Електронно подписан документ на заявена електронно административна услуга
се издава само при успешно заплатена такса. Във всички други случай системата
предоставя само онлайн справка без електронно подписване на резултата.

Преглед на заявени данни
За продължаване на заявяването на услугата ИССИ извежда обобщение с въведени от
заявителя данни, които следва да бъдат внимателно проверени и потвърдени (фигура
13).
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Фиг. 13. Обобщени данни за заявяване на услугата

Страницата, визуализираща данни за заявената услуга, може да има различно
съдържание в зависимост от съответните обстоятелства.
Когато търсения идентификатор в поле „Идентификатор за търсене в делото“ е
открит еднозначно в търсеното изпълнително дело в този случай кликването върху
бутон „Продължи“ пренасочва към резултата от заявената услуга (фигура 14).
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Фиг. 14. Резултат от заявяване на услугата

Съдържанието на страницата може да бъде разпечатано чрез кликване върху
бутон „Печат“. Съдържанието на бутон „Печат-Pdf“ е достъпно при заявени електронни
административни услуги с платени такси за издаване на електронно подписан резултат
от изпълнението на услугата.
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Моите заявления
Във всеки един момент потребителите на ИССИ имат достъп до всички заявени от
тях електронни административни услуги чрез избор на меню „Моите заявления“ от
началната страница на приложението (фигура 15).

Фиг. 15. Избор на заявления на потребителя

За достъп до менюто ИССИ изисква автентикация на потребителя. След успешно
удостоверяване на самоличността, приложението зарежда списък на заявени от
съответния потребител електронни услуги (фигура 16).

Фиг. 16. Списък на заявени от потребителя услуги

При кликването върху всеки ред от таблицата в долния край се визуализират
данни за извършено/неизвършено плащане по услугата.
В горния ляв край данните от таблицата могат да бъдат филтрирани според техния статус
(фигура 17).
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Фиг. 17. Филтър по статус на услугата

Когато избор на указателя в началото на всеки ред от таблицата, ще се
визуализират данни за евентуално прикачени към заявлението документи (фигура 18).
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Фиг. 18. Информация за заявени услуги

При повторен избор на указателя на реда данните с приложените документи се
скриват.
В горната дясна част на таблицата се намират два елемента (фигура 19).

Фиг. 19. Търсене и преглед

При избор на елемент
се отваря поле за търсене в данните на съответния
потребител. При повторно кликване формата за търсене се скрива.
При избор на бутон „Преглед“ се визуализират данни от съответното електронно
заявление и данни за резултата от електронната услуга в зависимост от статуса на всяко
едно от заявленията.
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Всички заявления, за които системата еднозначно не е в състояние да определи
правен интерес, се пренасочват към съответния съдебен изпълнител по делото, за да
бъде извършена преценка и да бъде издадено разрешение или мотивиран отказ.
При кликване върху бутон „Преглед“ при заявлението със статус „Заявена услуга“
се визуализират данни от вида, показан на фигура 20.

Фиг. 20. Данни за заявена услуга от страна по делото

При кликване върху бутон „Справка“ системата ще направи исканата онлайн
справка.
При кликване на бутон за заявена услуга със статус „Изпратена до СИ за
одобрение“ се визуализира страница от вида, показан на фигура 21.
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Фиг. 21. Данни за услуга, изпратена до съдебен изпълнител

При кликване върху бутон „Преглед“ при заявлението със статус „Изпълнена
услуга“ се визуализират данни от вида, показан на фигура 22.
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Фиг. 22. Преглед на заявление

Чрез линка „Изтегли резултата“ може да бъде изтеглен електронно подписан
документ от системата в изпълнение на съответната заявена електронна
административна услуга.
При кликване върху бутон „Преглед“ при заявлението със статус „Отказ от
изпълнение на услугата“ се визуализират данни от вида, показан на фигура 23.
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Фиг. 23. Преглед на заявление с мотивиран отказ за изпълнение на услугата
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