Указания за ползване на електронна форма за регистрация на заявления за
продажба на мартеници-2022 г.

1. Запознайте се с условията за регистрация на заявления за продажба на мартеници2022 от началната страница
2. За да попълните електронната форма за заявяване на услугата кликнете върху бутон
„Заяви услугата”
3. Електронната форма за заявяване на услугата има следния вид:

4. Изберете „Вид на заявителя”, чрез съответния елемент. За всеки избран вид на
заявителя съдържанието на формата с данни за въвеждане се променя.
5. При въвеждане на данни за Вашия адрес изберете населеното място от списъка, както
е показано на изображението. Необходимо е да изберете от списъка населеното място,
а не да се опитвате да го напишете в полето. Правилният избор на населено място ще
предизвика попълване на полета „Община” и в случай на населени места с районно
делене се предоставя възможност да изберете такъв, чрез елемента „Район”

6. След избора на населено място попълнете останалите изискуеми полета във формата
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7.Изберете/въведете периода за извършване на дейността

8.При неудовлетворени контроли ще бъдете уведомени, чрез диалогова форма от този
вид:
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Можете да продължите, само при въведени коректни данни във всички изискуеми за
попълване контроли.
9. Избор на предпочетени до 5 места за осъществяване на дейността
Формата, чрез която можете да изберете предпочетени от Вас до 5 места има следния
начален екран:

Обърнете внимание на съобщението „Един заявител може да подаде само едно
електронно заявление към общинската администрация”
10.Кликнете върху чек-бокса на предпочетена от Вас една или повече зони. Имате
право да изберете до 5 места от една или повече предпочетени зони.
11.Визуализира се схема според предпочетена зона във вида:

12. Посочете с указателя на мишката предпочетено място.Мястото се маркира с
прозрачен кръг и подсказка „Място 1” на изображението. За да изберете предпочетено
място щракнете/кликнете с указателя на мишката върху него. Избраното първо място се
подрежда приоритетно, като избрано място с приоритет 1. Селектираното място се
визуализира в горната дясна част на страницата в елемента „3. Избрахте:”
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13. На изображението по-долу е показан един примерен избор на две места от
избраната зона:

14. Системата Ви информира, чрез елемент т.2 „Имате право на още 3 места”
15.Можете да изберете друга схема. Местата, които сте избрали до момента се запазват.
16. На изображението по-долу е изобразено състоянието на страницата с избрани още
3 места от зона „2а”
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Приоритетът на избраните места е по реда на техния избор.
17. Отказ от избрани места
Можете да отмените направения от Вас избор на предпочетени места,чрез кликване
върху бутон „Нулирай всички места”. След натискането на този бутон се изтриват
всички селектирани места и процеса на избор на места започва от начало по описаната
процедура.
18. Запис на данните за избрани места и край на процедурата по въвеждане на данни
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Ако сте съгласни с всички въведени от Вас данни за да финализирате процеса кликнете
върху бутон „Потвърди въведените данни”. Извършва се проверка на въведените от
Вас данни и при установена коректност ще бъдете пренасочени към страница от вида:

19. Разпечатайте при необходимост, чрез бутон „Печат” това информационно
съобщение.
20. На заявеният от Вас имейл адрес ще бъдете уведомени за резултата от подадените
от Вас данни.
Можете

да

подадете

само

едно

заявление

за

избран

идентификатор

(ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ/ЛНЧ)
21. Съобразно времето на регистрация на вашето заявление ще се състезавате с всички
останали участници за избраните от Вас места. В случай, че за едно място се състезават
повече от един заявители, ще спечели този, който има по-ранен час на регистрирано
заявление в сравнение с всички останали заявители.
22. При необходимост от допълнителна информация се възползвайте от обявените
телефони за връзка с представители на общинската администрация или изпратете
запитване на обявените имейл адреси или директно, чрез предвидената контактна
форма в страница ”Контакти”
23. Можете да се запознаете допълнително с начина на ползване на услугата, чрез
кратък видеоклип , който може да прегледате от основната страница „Помощ”>”Видеоклип с указания за ползване”.
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Щракнете върху

за да стартирате видеоклипа. Възможно е при някой браузъри да

се наложи да кликнете още веднъж върху иконка в долната лява част на видеоклипа.

В случай, че качеството на възпроизвеждане не е задоволително, щракнете върху икона
разположена в долната дясна част на видеоклипа за да го прегледате в режим „на
цял екран”.
Настойчиво препоръчваме при заявяване на електронната услуга да използвате
съвременни операционни системи и уеб браузъри, като Google Chrome, Mozilla Firefox,
Microsoft Edge и др. При ползване на неподдържани от производителя операционни
системи и браузъри някой от функционалностите на приложението ще бъдат
ограничени.

Последна редакция: 07.01.2022
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