Приложение № 1
Програмни продукти
I.

Програмни продукти за всички общински администрации:
1. Данъчни декларации за имоти (DANOCBUL.EXE);
2. Приходи от населението (PRMEBUL.EXE);
3. Данъчни оценки и удостоверения (DOC2P.EXE);
4. Подготовка на файлове за печат на годишни съобщения за данък върху
недвижимите имоти и такса битови отпадъци – ниво община (PESODP.EXE)

II. Програмни продукти за общинските администрации в страната
/без Столична община/:
1. Общо данъчно счетоводство (PRUE1BUL.EXE, PRUEKBUL.EXE);
2. Справки от общо данъчно счетоводство (SPRUEBUL.EXE);
3. Администриране на общо данъчно счетоводство (ADMBUL.EXE)
4. Печат на покани по чл.182 от ДOПК POKM.EXE (модул на ACCESSPOK00.MDB)
III. Програмни продукти за Столична община:
1. Плащане в брой на ЮЛ и обработка на платежни документи (DTFO.EXE);
2. Плащане на данъци, такси и глоби от ФЛ (DTG.EXE);
3. Издаване на дубликати за минали години (след 2001 год.) на ФЛ
(DBLLO01,02,03,04,05.EXE)
4. Издаване на дубликати за минали години (след 2001 год.) на ЮЛ
(DBLFO01,02,03,04,05.EXE)

Приложение № 2
Бази данни, класификатори и номенклатури
За всички общински администрации:
I. Бази данни, класификатори и номенклатури за:
1. ПП “Данъчни декларации за имоти” (DANOCBUL.EXE):
IMPASS
EKNM
ULI
RAJ
DUR
EOKR
ESGR
NZONA
NZEM
NUSTRZ
NSGR
NVIDOB
NVKON
NGRA
NKOFI
IMSMG
IMEGSMET

IMDEKLB
IMDEKLC
IMIMOT
IMPLM
IMOP
IMSOB
IMPOLZ
IMZEM
IMSGR
IMOBEKT
IMRAZS
IMRAZP
GIMSOB
GIMPOLZ
GIMRAZS
GIMRAZP
IMDEKLF
IMOBEKF
ENASME
EKN_PRSM
IMOBEF_A
IMDNSMET
IMTAB2
IMTAB36

- код, име и парола за достъп на служители
- класификатор на населените места
- класификатор на улици
- номенклатура на административните райони
- класификатор на държавите
- номенклатура на структурни звена
- масив „Население”
- номенклатура “строителни зони”
- номенклатура “вид земя”
- номенклатура “устройствена зона”
- номенклатура “предназначение на сграда”
- номенклатура “вид обект”
- номенклатура “вид конструкция”
- номенклатура “строителни граници”
- номенклатура “вид съдове за битови отпадъци”
- годишни суми по видове съдове за битови отпадъци
- брой и вид съдове за битови отпадъци за ДЗЛ
(за декларации на граждани за определяне на ТБО според
количеството)
- декларации по чл.26 от ЗМДТ за граждани с ЕГН
- декларации по чл.26 от ЗМДТ за граждани без ЕГН
- декларирани имоти по чл.26 от ЗМДТ
- пълномощници и законни представители на ДЗЛ
- общо описание на декларирани имоти по чл.14 от ЗМДТ
- собственици (от декларации по чл.14 от ЗМДТ)
- ползватели (от декларации по чл.14 от ЗМДТ)
- земя (от декларации по чл.14 от ЗМДТ)
- сгради (от декларации по чл.14 от ЗМДТ)
- обекти (от декларации по чл.14 от ЗМДТ)
- разпределение (идеални части) по собственици
- разпределение (идеални части) по ползватели
- собственици за облагане от следващата година
- ползватели за облагане от следващата година
- разпределение (идеални части) по собственици за следваща година
- разпределение (идеални части) по ползватели за следваща година
- декларации по чл.17 от ЗМДТ
- обекти (от декларации по чл.17 от ЗМДТ)
- номенклатура на населените места
- промили за изчисляване на такса битови отпадъци за имоти на
фирми
- архив за промени на обстоятелства в декларации по чл.17 от ЗМДТ
- брой и вид съдове за битови отпадъци за ДЗЛ (за декларации на
фирми за определяне на ТБО според количеството)
- базисна данъчна стойност /табл.2 от Нормите за данъчна
оценка на недвижимите имоти към ЗМДТ/
- коефициент за местоположение /табл.3 от Нормите за
данъчна оценка на недвижимите имоти към ЗМДТ/

IMTAB46

IMFILES
M_KNM

-коефициент за местоположение за производствени и
селскостопански сгради /табл.4 от Нормите за данъчна оценка на
недвижимите имоти към ЗМДТ/
- помощен файл с описание на всички *.DBF и *.NTX, необходими за
работа на системата
- класификатор на населените места по структурни звена

2. ПП “Приходи от населението” (PRME.EXE):
PRP
- код, име и парола за достъп на служители
PRH
- номенклатури
PRU
- номенклатура на населени места
PRD
- номера на приходните касови квитанции
PRB
- безобложни приходи
PRO
- партиди физически лица
PRI
- партиди изпълнителни дела
PRM
- партиди ПС ( данни преди 2002 г.)
PRA
- архив приходни документи
PRZ
- архив актуализация по облога
PROB
- промени по облога за деня
PRV
- приходни документи за деня
PROM
- промени в основните данни за деня
PRPI
- данни за табулограма “План-изпълнение”
PRRE
- приходи за деня по банкови сметки
PRRV
- помощен файл
D1XXI - K1XXYY – данни за задълженията по ЗМДТ, заплащани чрез разплащателни
влогове
PRM541
- декларации за пътни ПС
PRM542
- декларации за въздухоплавателни и плавателни ПС
PRMBEZ
- декларации за ПС без регистрационен номер
PRM_SOB
- собственици на ПС
PRM_LICA
- съсобственици на ПС
KNM
- класификатор на населените места
KPA
- класификатор на улици
OB
- класификатор на области
OBL
- класификатор на общини
PRMARH
- описание на път за достъп до архивни данни по години и структурни
звена
VIDPRM
- номенклатура за вид ПС
NOMKOLI
- номенклатура за марки и модели ПС
VIDMPS
- номенклатура за вид ПС /КАТ/
OBLKAT
- номенклатура на РПУ
KATFILES
- помощен файл с описание на път за достъп до външни за системата
файлове
3. ПП “Данъчни оценки и удостоверения” (DOC2.EXE):
UMOP
UMSOB
UMPOLZ
UMZEM
UMSGR
UMOBEKT
UMRAZS

- общо описание на имота
- собственици на имота
- ползватели на имота
- земя
- сгради
- обекти в сгради
- разпределение на собствеността

UMRAZP
UMPLM
UMZZ
UMSTR
IMTAB11

UMFILES

- разпределение на правото на ползване
- пълномощници
- издадени удостоверения за земеделска земя
- издадени удостоверения за право на строеж
- базисна данъчна стойност за земеделска земя при неполивни
условия /табл.11 от Нормите за данъчна оценка на недвижимите
имоти към ЗМДТ/
- помощен файл с описание на всички *.DBF и *.NTX, необходими за
работа на системата

За всички общински администрации /без Столична община/:
1. ПП “Общо данъчно счетоводство” :
PFZ
PFN
PFNI
PFO
PFV
PFW
PFVPR
PFWPR
PFVAR
PFLI
DFL
EBANKI
EOB
ETZ
EZNASME
INSP
LP
NERABDEN
MDT
DOBANKA
IZPRA
NARED
PAR7301
PAR7311
POLU
NOMDOK
OPINCASO
PFARHPL
PFH
PFLS
PFREGPOK
ANTOBR
POK
PPH
RBR
RBR2
BEZEKP
SMETKI
SPISCON

- Задължения на фирми и физически лица /ДЗЛ/
- Общо описание на облагателен документ
- Кодове на инспектори, съставители на акт
- Промяна на облога
- Плащания на ДЗЛ от текуща година
- Плащания на ДЗЛ от предходни години, отнесени по документ
през текущата година
- Плащания предходна година от PFV при преместване
- Плащания предходна година от PFW – при преместване
- Архив на платежни нареждания
- Плащания предходни години за олихвяване
- Физически лица
- Банки
- Общини
- Видове търговци
- Населени места /извадка/
- Инспектори
- Лихвен процент
- Неработни и извънредни работни дни
- Разпределение на задълженията по тримесечия при промяна на
обстоятелствата
- Файл за печат на платежни нареждания
- Файл за печат на платежни нареждания
- Файл за печат на платежни нареждания
- Файл за печат на платежни нареждания
- Файл за печат на платежни нареждания
- Файл за печат на платежни нареждания
- Кодове операции при платежни
- Опис на банкнотите
- Архив на отпечатаните платежни нареждания
- Номенклатури
- Лихвени листи
- Регистър на покани по чл.182 от ДOПК
- Обратни разписки
- Покани по чл.182 от ДOПК
- Параграфи
- Данъчен регистър
- Служебна регистрация
-Дублирани N по БУЛСТАТ
- Сметки на ЮЛ за печат на платежни
- Банкови сметки

PFP
LOG_PRUE
LOG_ADM
LOG_SPRU
NASTRO
PRUEDBF
PFVSTR6
PFNSTR6
PFOSTR6
PFZSTR6

- Права за достъп до системата
- Информация за потебители на prue1bul, pruekbul по дати
- Информация за потебители на adm по дати
- Информация за потебители на sprue по дати
- Пътища до номенклатури и архиви
- Настройка
- Структура на PFV, PFW, PFLI
- Структура на PFN
- Структура на PFO
- Структура на PFZ

За Столична община:
1. ПП “Плащания в брой на ЮЛ и обработка на платежни” (DTFO.EXE):
FDOK
BBORD
FKVIT
NOPARMB6
FZADYLJ
RBR
RBR2
PASS
LIHVI
POMMB
FRONTOF

- Задължения и плащания на фирми
- Платежни документи за фирми и физически лица
- Квитанции, издадени на каса за ЮЛ
- Номенклатура на подпараграфите към сметка 7311
- Номенклатура на задълженията за плащане на каса
- Регистър на ЮЛ
- Регистър на служебно регистрирани ЮЛ
-Пароли на служители
- Лихвен процент
- Помощен файл за изготвяне на формуляр 14Б
- Описание на пътища за достъп до номенклатури и файлове

2. ПП “ Плащане на данъци, такси и глоби от ФЛ” (DTG.EXE):
DOK
KVIT
ZADYLJ
NAME
DFL

- Задължения и плащания на физически лица
- Квитанции, издадени на каса за ФЛ
- Номенклатура на задълженията за плащане на каса
- Регистър на ФЛ
- Регистър на ФЛ, използван за собственици на превозни средства

3. ПП “ Издаване на дубликати за минали години (след 2001 год.) на ФЛ”
(DBLLO01,02,03,04,05.EXE):
KVIT01
KVIT02
KVIT03
KVIT04
KVIT05

- Квитанции, издадени за ФЛ през 2001 год.
- Квитанции, издадени за ФЛ през 2002 год.
- Квитанции, издадени за ФЛ през 2003 год.
- Квитанции, издадени за ФЛ през 2004 год.
- Квитанции, издадени за ФЛ през 2005 год.

4. ПП “ Издаване на дубликати за минали години (след 2001 год.) на ЮЛ”
(DTFO01,02,03,04,05.EXE):
FKVIT01
FKVIT02
FKVIT03
FKVIT04
FKVIT05

- Квитанции, издадени за ЮЛ през 2001 год.
- Квитанции, издадени за ЮЛ през 2002 год.
- Квитанции, издадени за ЮЛ през 2003 год.
- Квитанции, издадени за ЮЛ през 2004 год.
- Квитанции, издадени за ЮЛ през 2005 год.

