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ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА. 
 

Достъпът до платформата е достъпен на интернет адрес: 

http://vofis.bas.bg 

При въвеждане на адреса се визуализира началната страница на платформата, 

както е показано на фигура 1. 

 

фигура 1 

 

По всяко време при преглед на платформата имате възможност да се върнете 

към началната страница, като кликнете на едно от обозначените места, както е 

показано на фигура 2 или въведете наново стартовият адрес. 

http://vofis.bas.bg/
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фигура 2 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В ПЛАТФОРМАТА. 
 

Всички страници на платформата имат еднакви начална(хедър) и 

завършваща(футер) части, както е показано на фигури 3 и 4. За това при 

разглеждането на функциите предоставяни от платформата хедъра и футера ще 

бъдат пропускани във фигурите. Също така в страниците които съдържат бутон 

„Подробно“, при неговото кликване се визуализира по-подробна информация. 

 

фигура 3 
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фигура 4 

 
При устройства с ниска резолюция от рода на телефони, таблети и др. левите и 

десните секции  на страниците, който съдържат такива секции биват скривани. Също 

така менюто в началото на страницата се скрива и остава само надпис и бутон, като 

при кликване на бутона реверсивно се показва или скрива менюто както е показано 

на фигура 5. 

 

 

фигура 5 
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Също така на някои от страниците има опция за филтриране на показваните 

резултати. При модулът филтър се избират желаните опции за филтриране след 

което се кликва бутонът „Търсене“, за да влязат в сила желаните параметри и да 

бъдат показани резултатите. При устройствата с ниска резолюция е аналогично на 

бутона „Меню“, както е показано на фигура 6. 

 

 

фигура 6 

 
В цялата платформа, където в различните форми за данни пред имената на 

полетата е поставена червена звездичка (*) са задължителни. 

 

МНОГОЕЗИЧЕН ИНТЕРФЕЙС. 
 

Платформата предлага поддръжка на множество езици. В момента за избор са 

достъпни Български, Английски и Македонски езици. Това може да бъде направено 

от падащото меню езици в хедъра, както е показано на фигура 7. 

 

 

фигура 7 
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СПИСЪК С ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 

На тази страница може да откриете  списък на всички предприятия от горския 

сектор в Благоевградска и Кюстендилска области в България и Югоизточния, 

Източния и Североизточния региони в Македония с техните контакти. Също така 

можете да откриете регистрираните в платформата предприятия, като прилагате 

различни филтри. Достъпът до тази страница е възможен, като от менюто в хедъра, 

така и от футера или карта на сайта. Резултатът от зареждането на страницата е 

показан на фигура 8. 

 

 

фигура 8 
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СПИСЪК С ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ. 
 

На тази страница може да откриете  списък с полезни връзки. Също така 

можете да прилагате различни филтри за постигане на по добри резултати за 

предоставяната информация. Достъпът до тази страница е възможен, като от 

менюто „Връзки“ в хедъра, така и от „Списък с полезни връзки“ във футера или в 

карта на сайта „Полезни връзки“. Резултатът от зареждането на страницата е 

показан на фигура 9. 

 

 

фигура 9 
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ. 
 

На тази страница на платформата можете да откриете въпроси и отговори на 

често задавани въпроси. Достъпът до тази страница е възможен, като от менюто 

„Въпроси“ в хедъра, така и от „Въпроси и отговори“ във футера или в карта на сайта. 

Резултатът от зареждането на страницата е показан на фигура 10. 

 

 

фигура 10 

 
ФИНАНСИРАНЕ. 
 

Визуализира информация на възможни източници за финансиране, както е 

показано на фигура 11. Достъпът до тази страница е възможен, като от менюто в 

хедъра, футера или карта на сайта се кликне върху „Финансиране“. 

 

 

фигура 11 
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ЗА ПРОЕКТА. 
 

Визуализира информация за проекта, също така съдържа и информация за 

ръководителите, партньорите, целите и резултатите на проекта, както е показано на 

фигура 12. Достъпът до тази страница е възможен, като от менюто в хедъра, футера 

или карта на сайта се кликне върху „За проекта“. 

 

 

 

фигура 12 
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ЗА ПРОГРАМАТА. 
 

Визуализира информация за програмата, както е показано на фигура 13. 

Достъпът до тази страница е възможен, като от менюто в хедъра, футера или карта 

на сайта се кликне върху „За програмата“. 

 

 

 

фигура 13 
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НОВИНИ. 
 

В страница новини може да намерите публикуваните новини в различни 

области, да добавяте филтри за по-добри резултати, а също така може да откриете 

и обяви за предстоящи събития, както е показано на фигура 14. Достъпът до тази 

страница е възможен, като от менюто в хедъра, футера или карта на сайта се кликне 

върху „Новини“. 

 

 

фигура 14 
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КОНТАКТИ. 
 

На тази страница можете да намерите информация за създателите на 

платформата, адресна информация и преглед в гугал карти, телефони за връзка, 

емайл адреси. Също така може да изпратите запитване до нас, като попълните 

контактната форма и кликнете бутон „Изпрати“. Достъпът до тази страница е 

възможен, като от менюто в хедъра, футера или карта на сайта се кликне върху 

„Контакти“. Резултатът от зареждането на страницата е показан на фигура 15. 

 

 

фигура 10 
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КАРТА НА САЙТА. 
 

На тази страница може да откриете препратки към всички останали страници на 

платформата, както е показано на фигура 16. Достъпът до тази страница е 

възможен, като във футера се кликне върху „Карта на сайта“. 

 

 

фигура 11 
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ПОТРЕБИТЕЛИ. 
 

Платформата поддържа два типа потребители – гости и регистрирани 

потребители. Гостите и регистрираните потребители могат свободно да ползват 

разгледаните до сега ресурси предоставени от платформата. Регистрираните 

потребители имат разширени права и допълнителни възможности, които ще 

разгледаме надолу в текста, а именно: 

Регистрация на потребител. 

Първото нещо което трябва да направите е да създадете вашият профил. 

Достъпът до тази страница е възможен, като от менюто „Моят профил“ в хедъра 

изберете опция „Регистрация“, футера или карта на сайта се кликне върху „Моят 

профил“ и след това в раздела „Нов потребител“ бутона „Продължи“. Резултатът от 

зареждането на страницата е показан на фигура 17. 

 

 

фигура 12 
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След като попълните правилно формата за регистрация кликнете на бутона 

„Продължи“. Ако всички полета са били попълнени коректно получавате съобщение 

за успешно направена регистрация. 

Вход в профила. 

За вход в профила се използва, както е-майл адресът, така и паролата която 

сте въвели по време на регистрацията. Формата за вход е показана на фигура 18. 

 

фигура 13 

Забравена парола. 

От тук може да изпратите запитване до нас за забравена парола, като въведете 

е-майл адресът който сте използвали по време на регистрацията. На същият ще 

получите писмо с указания за промяна на вашата парола. Формата е показана на 

фигура 19. 

 

фигура 14 
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Моят профил. 

Списък с възможните опции за регистрирани потребители, както е показано на 

фигура 20. 

 

 

фигура 15 

 

Редакция на профил. 

Може да редактирате информацията за вашият профил, както е показано на 

фигура 21. 

 

 

фигура 16 
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Смяна на парола. 

Тук може да промените вашата парола, както е показано на фигура 22. 

 

 

фигура 17 

 
Предприятия. 

Тук ще намирате регистрираните от вас предприятия, както е показано на 

фигура 23. 

 

 

фигура 18 

Можете да добавяте ново предприятие или да редактирате съществуващо 

такова, както е показано на фигура 24. Също така можете да изтривате предприятия, 

но е задължително да остане поне едно. Ако дадено предприятие е маркирано като 
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основен адрес, то тогава при контакт с нас ще бъде използван е-майла на това 

предприятие, а също така на този е-майл ще получавате писма от нас. 

 

фигура 19 

За сваляне. 

Евентуално тук може да откриете файлове за сваляне, които по някаква 

причина са добавени към вашият профил, както е показано на фигура 25. 
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фигура 20 

Информационен бюлетин. 

Промяна на абонамента за информационен бюлетин, както е показано на 

фигура 26. 

 

фигура 21 

Изход от профила. 

При кликване на „Изход“ вие излизате от вашият профил, както е показано на 

фигура 27. 

 

фигура 22 


