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Системата предлага различни препоръки за справки. Препоръките са изведени като въпроси, които могат да бъдат избрани. 

Работа с препоръки за справки 
Когато бъде избран въпрос от препоръките, системата провежда автоматично търсене вместо вас. Например, ако искаме да 

открием информация дали различни услуги могат да бъдат заявени по електронен път, избираме въпрос „Може ли 

резултатът от услугата да се получи по електронен път?“ 
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Когато изберем въпроса, системата провежда необходимото търсене и ви препраща към страница с резултати. Резултатите се 

показват в таблица. 
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Всяка колона от таблицата може да сложи за групиране на резултата по нея. Как става групирането? 

 Действие 

1.  Поставете курсора на мишката върху наименованието на колоната, по 

която ще групирате. Например, нека групираме по колона 

„Описание/Отговор“, тъй като тя ни дава отговор дали конкретна 

услуга има или няма възможност за заявяване по електронен път. 
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2.  Натиснете и задръжте ляв бутон на мишката върху наименованието 

на колоната. Започнете да придвижвате курсова на мишката в посока 

нагоре. Ще забележите, че от наименованието на колоната се отделя 

елемент със същото наименование и знакът + пред наименованието. 

Този елемент се движи заедно с движението на курсора на мишката. 
 

3.  Забележете, че точно над наименованията на колоните на таблицата 

има ред, който съдържа следния текст „Дръпни колоната и я пусни 

тук, за да групираш“. Точно там трябва да придвижите елемента, по 

който ще групирате, и да пуснете бутона на мишката. Знакът + пред 

наименованието на елемента показва, че можете да пуснете бутона 

на мишката и ще групирате успешно. 
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Какво се случва, когато пуснете бутона на мишката? Елементът, чрез който групирате вече се намира на мястото на текст 

„Дръпни колона и я пусни тук, за да групираш“. 

 

Всички отговори, които ни дават разяснение дали и доколко е възможно получаване на резултат в електронен вид, се 

превръщат в „групи“.  

Как ни помага това групиране? Подрежда резултатите от търсенето спрямо избраната група. В случая всички резултати от 

търсенето (всички услуги/режими) са подредени от отговора на въпроса. 
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Можете са видите всички възможни отговори на въпроса. Ето как: 

 Действие 

1. Забележете, че след групирането се появи удебелен ред точно под 

наименованията на колоните. Пред наименованието на реда има стрелка. 

Когато натиснете стрелката, всички редове, които са групирани в рамките на 

тази стойност (на този отговор), ще се съберат. Ще видите следващия 

отговор на въпрос и т.н. 
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 Така можете да съберете всички отговори на въпроса и ще се ориентирате за различните възможности. Съответно 

можете да видите за кои услуги е осигурена възможност за получаване на резултат по електронен път и за кои не. 

 

Можете да разширите групирането. Можете да си отговорите на въпроса „Кои услуги/режими в кои администрации 

предоставят възможност за получаване на резултат по електронен път?“ Това означава, че трябва да групирате по отговор на 

въпроса, след което по „Администрация“. Вече сме групирали по отговор на въпроса. Ще групираме и по „Администрация“ по 

аналогичен начин. 

 Действия 

1.  Завлачете колона „Администрация“ нагоре. 

 

2.  Пуснете елемента „Администрация“ до елемента 

„Описание/Отговор“. 
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Колоните на таблицата служат и като филтри. При вече направеното групиране по-горе, можете да попитате конкретно за 

администрация, например за Регионалните здравни инспекции: 
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Действия  

Изберете с ляв бутон на мишката иконата тип фуния след 

наименованието на колона „Администрация“. Това е 

инструментът за филтриране по зададени от вас 

стойности. 

 

Разтваря се възможност да впишете стойност и да 

изберете какво да направи системата с тази стойност. Има 

няколко различни варианта… 
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Например, ако изберете „Е равно на“, тогава системата ще 

търси точно попадение между това, което сте вписали в 

полето за стойност и вписаните в системата данни. Ако не 

намери точно попадение, няма да върне резултат. Ако 

обаче използвате опция „Съдържа“, тогава системата ще 

върне като резултат всички данни, които съдържат 

вписаната от вас стойност, дори тя да непълна. Нека 

пробваме… 

 

Изберете като опция „Съдържа“ и впишете „регионална 

здравна инспекция“. Изберете бутон „Филтрирай“. 
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Като резултат от филтрирането получавате всички въведени Регионални здравни инспекции и услугите към тях групирани по 

отговори на въпроса, който избрахме в горната точка. 
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Възможност за експортиране на резултатите в табличен вид в Excel 

 

Когато експортирате във формат .xlsx, можете да използвате инструментите на MS Excel за различни анализи. 
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Как да разберете кой регистър или масив какви услуги или режими поддръжа? 
От меню “Справки“ изберете справка тип „Регистър/Масив с услуги/режими“ 

 

Отваря се страница с възможност да изберете регистър или масив, за който искате да разберете какви услуги/режими 

поддържа: 
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Резултатът ще ви даде коя е администрацията, която поддържа регистъра/масива, наименованието на регистъра/масива, и 

списък с услуги и режими към този регистър/масив. 

Как да разберете коя услуга или кой режим в кои регистри или масиви се поддръжа? 
От меню “Справки“ изберете справка тип „Услуга/режим в регистри/масиви“ 
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Отваря се страница с възможност да изберете услуга/режим или да впишете идентификатор по ИИСДА, за които желаете да 

разберете в кои регистри/масиви се поддържат. Например ако потърсим услуга „Издаване дубликат на удостоверение за 

издаден лиценз“ и изберем бутон „Търси“: 

 

Ще получим резултат отново разделен по администрация, наименование на регистър/масив и наименование на услуга/режим. 

В случая виждаме, че услугата е вписана в два регистъра: 



Стр. 17 от 17 

 

 


