истемата за онлайн подаване
данни за настанените туристи

на

В







еб браузъри, които се поддържат от системата:
Mozilla Firefox 6 или по-висока версия;
Internet Explorer 10;
Opera 12.1 или по-висока версия;
Google Chrome.
а влизане в системата се изискват

.

В
а да сте сигурни, че сте влезли точно в страницата на системата за онлайн подаване на данни
за настанените туристи, в адресната линия трябва да е изписано: https://regtourist.varna.bg
остъпът до системата става чрез обичайните средства за идентификация – потребителско име и
парола.
ачалната страница с Google Chrome изглежда така:

ко потребителското име или паролата не са въведени коректно, ще се изведе съобщение за
грешка както е показано по-долу.
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А
регистрация на е-mail: spravka_deklaracya_zt@varna.bg.

, можете да направите заявка за

можете да се свържете с г-жа

.

жунова, тел: 052820737.

лед успешна регистрация в системата се отваря страница, на която може да се избере
туристическия обект, за който ще се подават данни.

кликане върху „ уристически обекти” се визуализират всички места за настаняване, за които
потребителят може да подава данни. римерен изглед на страницата:

кликане върху „ одай декларация” се отваря страница с информация за съответния
туристически обект и с възможност за въвеждане на данните от декларацията. римерен изглед:
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горната част на екрана се извеждат данните за мястото за настаняване, извлечени от
регистъра в бщината:














уристически обект;
дрес;
Категория;
Капацитет;

рой стаи;

рой легла;
№ и дата на удостоверението за определяне на категория;
 № на удостоверение;

ата на удостоверение;
звършващ дейността;

аименование на физическото или юридическото лице;

рите имена на управителя или на упълномощен от него представител;
дрес на управление;
К;
елефон/факс;
лектронна поща.

. ко има несъответствия, необходимо е да се изпратите
имейл с коректните данни за дадения туристически обект.
долната част на екрана трябва да се въведат декларираните данни като
въвеждането на месеца,
.
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"В
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.
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В
ъвеждането на данните по държави става чрез бутон "
". т списъка се избира
съответната държава. Класификаторът съдържа всички държави, а не само тези, които са в
образеца на справката декларация.
ъвеждат се по държави всички настанени лица. ри визуализация/печат на справкатадекларация
тези, които трябва да попаднат в категория
„ руги”.
може да се въведат първите една-две
букви от наименованието. истемата се позиционира върху първия елемент от списъка, който
започва с въведените букви. В
А
: рябва да се използва кирилица, за да е възможно
бързото позициониране в списъка!
примера по-долу: Когато се кликне с мишката в полето за въвеждане на държава, се показва
списъка с всички държави – в азбучен ред. лед въвеждане от клавиатурата на буквите „по”,
системата се позиционира върху първото име, което започва с „по” – олша.

В

,
.

В
„
не бъде намерена съответната държава. Щ
.

”, който може да се изпозва само в случай, че
,

: ъзможно е някои държави да са записани по малко по-различен от
очаквания начин, например, акедония и Косово са включени в списъка като „ епублика
акедония” и „ епиблика Косово”.
о-долу е показан екран с въведени пренощували лица от три държави.
всеки ред (ограден с червено)
.
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бутона най-вдясно на

С

„

ч

”

,

:



егистър на настанените туристи;
носна бележка за платен туристически данък (платежно нареждане).

бутон „ збор на файл” се отваря диалог за избор и прикачване на файл.

В




А
:
егистърът на настанените туристи следва да се
прикачи в един от двата, изброени по-долу файлови
формати, поддържани в Excel:
.xls Excel 97 – Excel 2003;
.xlsx Office Excel 2007 ...


,
.
В

А
pdf –

:В
.

С
процеса на въвеждане данните могат многократно да бъдат запазвани чрез бутон „ ъздай
чернова”. ри следващо влизане, системата позволява зареждане на въведените данни и
редактиране. т главното меню/Чернови може да се изведе списък на запазените данни (по
месеци).
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т главното меню/ зпратени се извършва преглед на изпратени справки-декларации.

,







,

:

а никого не трябва да се разкриват потребителското име и паролата;
репоръчително е да не се запаметяват в уеб-браузъра потребителското име и паролата;
е се препоръчва използване на публични компютри за предаването на данните;
ри съмнение, че някой използва ашето потребителско име и парола, може да се смени
паролата. а по-добра защита се препоръчва паролата да е минимум от 8 символа като
може да съдържа големи и малки букви, цифри и символи.
рябва да се използва " зход" след приключване на работата със сайта.

:




зползвайте антивирусен софтуер, анти-спайуеър;
е инсталирайте и не използвайте софтуер със съмнителен или неясен произход;
е се доверявайте на имейли, в който се изискват конфиденциални данни, дори когато са
получени от познати подател.
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