
УКАЗАНИЕ  

ЗА  

„РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕГЛЕД ФАКТУРИ ПРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ“ 

 

1 ОСЪЩЕСТЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ГЕД 
ЕП 

1.1 РЕГИСТРАЦИЯ 
Компютърът, от който трябва да се достъпи страницата на ГЕД ЕП, трябва да има 

иснталиран Internet Explorer или друг вид браузер. 

В полето за адреси (URL), трябва да се въведе следният адрес: 

http://gas-elinpelin.eu/ 

В появилата се страница на Газо-Енергийно Дружество Елин Пелин, изберете секция 
„РЕГИСТРАЦИЯ“. (отбелязано с оранжев контур на Снимка 1.) 

 

Снимка 1 

За да се осъществи достъп до фактурите на даден контрагент, същия трябва да се 
регистрира първоначално. 

Необходимите данни за регистрация са следните: 

- Пълен електронен пощенски адрес (пример): andrey@abv.bg; 
- Парола и потвържедние на паролата; 
- Правилно въвеждане на сумата от числата от снимката – ако числата не се виждат ясно, 

Моля, заредете друга картина; 

http://gas-elinpelin.eu/
mailto:andrey@abv.bg


 

Снимка 2 

Забележка: Моля, запомнете и / или запишете данните от регистрацията, с цел да не се 
забравят. При успешна регистрция, трябва да получите потвърждение на упомената електронна 
поща, използвана по време на регистрацията. 

ПРИМЕР – Снимка 3 

- Писмото се изпраща от електронен адрес – gass_elinpelin@abv.bg 
- Данните на ГЕД ЕП се съдържат в уведомителното писмо 
- Потребителското име и парола се съдържат в уведомителното писмо 

 

 

mailto:gass_elinpelin@abv.bg


Снимка 3 

1.2 ВХОД ЗА КЛИЕНТИ 
От основното меню на сайта на дружеството, изберете секция „ВХОД ЗА КЛИЕНТИ“ - 

(отбелязано с оранжев контур на Снимка 2.) 

 

Снимка 4 

В случай, на забравена парола, натиснете върху указаното място (ограденото с червено поле 
от Снимка 4). При упоменаване на електрония адрес и активиране на бутона „Изпратете ми 
парола“, ще получите нова парола на и за същия електронен адрес упоменат по време на 
първоначалната регистрация (Снимка 5).  

 

Снимка 5 



2 РАБОТА С ФАКТУРИ 
2.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Видовете фактури, които са достъпни и визуализирани в Уеб портала на дружеството, са 
базирани на ниво създаден профил. Във създадения профил може да се създадат или дефинират 
един или повече контрагента, съответно може да се дефинира един или повече КИН 
идентификационни номера. Всеки контрагент, при подписване на договор или получаване на 
поредна фактура, ще бъде информиран за КИН номер / -ата, които определят неговата 
идентичност в системата, като същите са необходими и трябва да се дефинират в профила на 
контрагента в Уеб портала на дружеството преди да могат да се визуализират различните видове 
фактури. 

Основни и заължителни параметри за идентифициране на контрагент в СИСТЕМАТА ЗА 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ФАКТРУИ: 

Интернет профил в сайта на дружеството:  
- КИН (Клиентски идентификационен номер) 
- Абонатен Номер 
- БУЛСТАТ / ЕГН 

 

2.2 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛА 
След влизане в системата през секция „ВХОД ЗА КЛИЕНТИ“ – Снимка 4, имате възможност 

за редактиране и добавяне на информация във вашия профил: 

 

Снимка 6 

 Посредством, активиране на бутона „ПРОФИЛ“ – Снимка 6, ще бъдете прехвърлени в 
следното меню: 



 

Снимка 7 

Във съответния профил – Снимка 7, имате възможност за добавяне на допълнителна 
информация, като: 

- Име 
- ЕГН 
- Телефон 
- Адрес 

Забележка: Тези данни не са задължителни и тяхното ползване е свързано с възножност за 
обратна връзка. ГЕД ЕП разполага с данни за контрагентите, като част от взаимна спогодба по 
време на сключване да договор за пренос и доставка на газова енергия. 

2.3 КИН 
След записване на данните в профила, трябва да асоциирате съответния КИН и ЕГН / 

БУЛСТАТ, към вашия профил – Снимка 8: 

 

Снимка 8 



Може, да се дефинират няколко КИН-а, с един и същ профил, ако контрагента, разполага с 
повече от няколко разходомера. На Снимка 9, чрез бутона „ДОБАВИ“, се записва запис в профила, 
с  номера на КИН, Име, Булстат/ЕГН и Адрес. При желание за премахване на даден КИН запис, КИН 
и БУЛСТАТ / ЕГН, трябва да се дефинират в КИН и БУЛСТАТ полетата. 

 

Снимка 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
2.5 Видове фактури 

Видовете фактури дефинирани в системата за визуализация са следните: 

- Платени фактури 
- Неплатени фактури 
- Авансови плащания 

 

2.5.1 ПЛАТЕНИ Ф-РИ 
След дефиниране на КИН записите, може да се премине към визуализация и преглед на 

фактурите на контрагента. От опция „Изберете КИН“, ограденото поле на Снимка 10, изберете 
съответния КИН, за който искате визуализация на „Платени“ фактури: 

 

Снимка 10 

 

 

 

 

 



Абонатния номер, се появява автоматично, и единственното което остава да се направи е да 
се определи времевия период за който се иска справката. Опциите са за 3,6,12,24 месеца и за 
целия период на договор. След това се натиска бутона „Зареди“ – Снимка 11: 

 

Снимка 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Визуализация на списък Неплатени фактури: 

 

Снимка 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Визуализация на Еденична фактура, от предоставения списък: 

 

 

 

 



2.5.2 НЕПЛАТЕНИ Ф-РИ 
Логиката на визуализация на Неплатените фактури е същата, като тази за Платените 

фактури. За подробности, прегледайте точка 2.5.2. 

Логиката, на показване на списъкът с Неплатени фактури е следния: 

От Снимка 13, се вижда че при избор на Неплатени фактури, съответната секция се оцветява 
в Жълто-оранжево: 

 

Снимка 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Визуализация на Еденична фактура, от предоставения списък: 

 

 

 



2.5.3 АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ 
Логиката на визуализация на Авансови плащания е същата, като тази за Платените и / или 

Неплатените фактури. За подробности, прегледайте точка 2.5.2. 

От Снимка 14, се вижда списък с Авансови плащания: 

 

Снимка 14 

Логиката, на показване на списъкът с Авансови плащания е следния: 
Визуализация на Авансово плащане от предоставения списък: 

 



2.6 ИЗХОД 
 

Чрез натискане на бутона изход – Снимка 15, системата ви връща в секция „РЕГИСТРАЦИЯ“ 
– Снимка 4: 

 

Снимка 15 
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