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1. КОЙ МОЖЕ ДА УПРАВЛЯВА ДОСТЪПА ДО IMI? 

Националните IMI координатори (известни като NIMIC) имат за задача да гарантират, че в IMI 
се регистрират подходящи органи и че те получават достъп до модулите, съответстващи на 
техните области на компетенции. Националните координатори могат да делегират тази 
функция — изцяло или отчасти — на други регистрирани органи.  

В IMI органите, които управляват достъпа до системата, се наричат мениджъри на достъпа. 
Освен че регистрират нови органи и потребители и предоставят достъп до отделни модули 
мениджърите на достъпа гарантират, че данните за органите се актуализират редовно.  

Много от органите, отговарящи за управление на достъпа, отговарят и и/или координират 
обмена на информация в IMI.  

Правата, предоставени на потребителите в даден орган, зависят от индивидуалните им 
отговорности. За да регистрират и управляват други органи, потребителите в орган мениджър 
на достъпа трябва да имат права на администратор. 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРГАНИ  

Мениджърите на достъпа отговарят за регистриране на компетентни органи, които имат нужда 
от IMI. Като потребител от мениджър на достъпа с права на администратор можете: 

 да регистрирате орган в IMI или 

 да поканите органа да се регистрира самостоятелно.  

 Органите трябва да се регистрират в IMI само веднъж. Преди да регистрирате орган, 
проверете дали той вече е регистриран. Ако това е така, достатъчно е да: 

 предоставите достъп на органа до допълнителен модул (вж. раздел 2.1.2) 

 регистрирате допълнителни потребители 

 и/или да промените ролите на съществуващите потребители (вж. раздел 3.2). 

Ако даден орган все още не е регистриран, регистрирайте го или изпратете покана за 
самостоятелна регистрация. 

2.1. РЕГИСТРИРАНЕ НА ОРГАН В IMI  

Като мениджър на достъпа можете да регистрирате нов орган чрез меню „Администрация“. 
Това става на 2 етапа: 

1. Въвеждане на данните на органа и неговия първи потребител 

2. Предоставяне на достъп на органа до подходящите модули. 
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2.1.1. РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ОРГАНА И ПЪРВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ  

Въведете следните данни: 

 официално име на органа и неофициално име, което прави компетенциите му по-ясни 
за органите в други страни)  

 координатите за връзка с органа (напр. телефонен номер, адрес и уебсайт) 

 името и координатите за връзка на първия потребител, който ще бъде регистриран за 
органа. 

Изберете подходящи елементи от списъците с класификации, за да информирате органите в 
други страни за областта на отговорност на органа. 

 Първият потребител автоматично получава временна парола по електронната поща. Ваша 
задача е да му съобщите неговото потребителско име. От съображения за сигурност НЕ 
ТРЯБВА да използвате електронна поща за тази цел.  

Първите потребители получават права на администратори, което им дава възможност да: 

 актуализират данните на своя орган в IMI 

 регистрират, актуализират и изтриват потребители 

 подновяват пароли.  

За допълнителна информация, вж. насоките за администратори — Управление на моя орган и 
потребителите в него. 

Вече регистрирахте органа и неговия първи потребител в IMI. Следващата стъпка е да 
предоставите достъп до съответните IMI модули. 

2.1.2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ПОДХОДЯЩИТЕ МОДУЛИ  

Изберете таб „Модули“ и предоставете достъп до съответните модули. В зависимост от 
избрания модул може да ви се наложи да: 

 посочите дали органът ще изпълнява роля на координатор или на обикновен орган 

 изберете елементи от специфичните за модула списъци с класификации 

 посочите настройки за одобрение, право на отказ и разпределяне (само за заявки за 
информация) 

 изберете свързан координатор (само ако органът не е координатор за модула). 

Потребителят, който вече сте регистрирали, автоматично получава всички потребителски права 
за избрания модул. 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/managing_authority_users_bg.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/managing_authority_users_bg.pdf
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2.2. ПОКАНИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ  

Изпращането на покани за самостоятелна регистрация до органите намалява натоварването ви 
и ви позволява да запазите общ контрол върху регистрационния процес. Органите могат да се 
регистрират сами само след получаване на покана от мениджър на достъпа. 

Процесът протича на 4 етапа: 

1. Като мениджър на достъпа вие създавате и изпращате поканата за регистрация. В 

менюто щракнете върху „Администрация“  „Покани за регистрация“. 

2. Компетентният орган получава поканата и въвежда своите данни в системата. 

3. Като мениджър на достъпа получавате автоматично съобщение по електронната поща 
всеки път, когато даден орган се регистрира. Трябва да заверите данните, въведени от 

органа. В менюто щракнете върху „Моите задачи“  „Предстоящи заверки“, за да 
видите регистрацията.  

4. Изберете таб „Модули“, за да дадете на органа достъп до съответните модули в IMI.  

1. Покана до орган за регистрация  2. Органът се регистрира самостоятелно  3. Заверяване 

на регистрацията  4. Предоставяне на достъп до модули 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ  

Когато регистрирате орган в IMI, вие автоматично ставате негов мениджър на достъпа и се 
появявате в неговия таб „Информация за управлението“. Можете да актуализирате неговите 

данни и потребители в меню  „Администрация“  „Управлявани органи“. Критериите за 
търсене на органи в рамките на тази опция дават резултати само за органи, за които сте 
мениджър на достъпа. Можете също да използвате тази опция за управление на други органи и 
потребители във вашата страна — изберете „Не“ в отговор на критерия за търсене „Само моите 
органи“. 

3.1. УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИ  

3.1.1. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ОРГАНИТЕ  

Данните за органи в IMI трябва да се актуализират редовно, за да могат останалите органи да 
ги откриват лесно. За да актуализирате основните данни на даден орган: 

1. Намерете органа с помощта на меню „Управлявани органи“.  

2. Отворете данните за органа.  

3. В таб „Орган“ ще намерите бутон „Редактиране на органа“. Това ви позволява също да 
редактирате някои данни в табове „Класификация“, „Модули“ и „Информация за 
управлението“.  
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3.1.2. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КЛАСИФИКАЦИИ, НАСТРОЙКИ И СВЪРЗАНИ 

КООРДИНАТОРИ ЗА МОДУЛ  

За да промените информацията, свързана с даден модул: 

1. Изберете „Редактиране на орган“ в таб „Орган“. 

2. Изберете таб „Модули“. 

3. Изберете модул. 

4. Променете класификацията, настройките и/или свързаните координатори. 

3.1.3. ДОБАВЯНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА МЕНИДЖЪРИ НА ДОСТЪПА (ТАБ ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕТО)  

В таб „Информация за управлението“ се показва следната информация за даден орган в IMI: 

 неговия статус (активен или неактивен) 

 неговите мениджъри на достъпа 

 история на актуализациите 

 списък на потребителите от органа с права на администратор.  

Бутон „Редактиране на орган“ в таб „Орган“ ви позволява да добавите вашия орган като 
мениджър на достъпа. Това улеснява управлението на органа за вас, тъй като той ще бъде 
включен в критериите за търсене по подразбиране в менюта „Управлявани органи“ и 
„Изпращане на писмо“. 

3.1.4. ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ДОСТЪП ДО МОДУЛИ  

За да дадете или отнемете достъпа на органа до даден модул: 

1. Намерете органа с помощта на меню „Управлявани органи“. 

2. Отворете данните за органа. 

3. Изберете таб „Модули“.  

Когато предоставяте достъп до определени модули, трябва да изберете и свързан 
координатор. Когато давате достъп до нов  модул, системата автоматично възлага всички 
потребителски роли за модула на всички администратори в органа. Може да ви се наложи да 
възложите роли за модула на други съществуващи потребители или да регистрирате нови 
потребители за модула.   

За да промените ролята на орган за даден модул от обикновен орган на координатор (или 
обратното), най-напред трябва да отнемете достъпа му до модула. 
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3.2. УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ  

Освен данните за органите, можете да управлявате и техните потребители. Можете да: 

 регистрирате нови потребители  

 променяте автоматично генерираните потребителски имена (след приключване на 
регистрацията)  

 променяте потребителските права (възлагане и отнемане на роли за различните 
модули) 

 подновявате пароли 

 изтривате потребители.  

За да управлявате потребителите: 

1. Намерете съответния орган с помощта на меню „Администрация“  „Управлявани 
органи“. 

2. Отворете данните за органа. 

3. Изберете таб „Потребители“.  

4. Ще се появи списък на регистрираните потребители. Сега можете да редактирате 
данните или да подновите паролите им1. 

 Когато регистрирате нов потребител, той автоматично получава временна парола по 
електронната поща. Ваша задача е да му съобщите неговото потребителско име. От 
съображения за сигурност НЕ ТРЯБВА да използвате електронна поща за тази цел. 

3.2.1. ИЗТИЧАНЕ НА ПАРОЛА  

Паролите трябва да се подновяват на всеки 6 месеца. Потребителите получават напомняне по 
електронната поща.2  

Като мениджър на достъпа можете да виждате:  

 дали даден потребител е влизал в системата поне веднъж (статус: активен) 

 никога не е влизал в системата (статут: нов) 

 или има временна, валидна, блокирана или изтекла парола. 

 

                                                                 
1 Когато подновите дадена парола, системата изпраща на потребителя временна парола по 
електронната поща. 
2
 Паролите трябва да отговарят на следните изисквания: 

 Последните 5 пароли не могат да се използват 

 Паролата трябва да съдържа поне 8 знака 

 и поне 1 главна буква, 1 малка буква и 1 цифра. 
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4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО НОВ  МОДУЛ  

Когато към IMI се добави нов модул, може да ви се наложи да идентифицирате кои органи ще 
имат нужда от него. Възможно е също някой друг да отговаря за това, а вие само да им 
предоставите достъп до модула. 

 След като тези органи бъдат идентифицирани, проверете дали те вече са регистрирани в 
IMI. Ако даден орган вече е регистриран за съществуващ модул, просто добавете достъп до 
новия модул в таб „Модули“ (вж. раздел 3.1.4). Ако даден орган все още не е регистриран в 
IMI, регистрирайте го или му изпратете покана за самостоятелна регистрация (вж. раздел 2.1). 

 

5. ИЗТРИВАНЕ НА ОРГАН ОТ IMI  

За да изтриете орган: 

1. Отнемете достъпа му до всички модули. 

Можете да отнемате достъпа до модули един по един в таб „Модули“. Когато 
отнемете достъпа до даден модул, органът ще може да приключи всички текущи 
операции в този модул, но няма да може да получава или изпраща нови заявки за 
информация. По всяко време можете отново да дадете достъп на органа до модула. 

2. Дезактивирайте органа в таб „Орган“. Това означава, че той не може да получава нови 
заявки или уведомления от други органи и няма да фигурира при общо търсене в меню 
„Органи“. 

3. Ако не активирате органа отново, той ще бъде изтрит от IMI 6 месеца след 
дезактивирането. 

1. Отнемете достъпа до всички модули  2. Дезактивирайте органа  3. Органът се изтрива 

автоматично 

Ако е необходимо да активирате отново органа, преди да бъде изтрит, използвайте таб 
„Орган“. След това възстановете достъпа на органа до съответните модули, за да може той да 
обменя информация. 


