
1 
 

Ръководство за ползване на модул „ИСАК Online – Регистър” за създаване, попълване и 

регистриране на графици за доставки по схемите „Училищен плод“ и „Училищно 

мляко“ за учебната година 2016/2017 

 

ВАЖНО! Създадените и попълнени графици за доставки по схемите „Училищен плод“ 

и „Училищно мляко“ за учебната година 2016/2017 в модул „ИСАК ONLINE – РЕГИСТЪР” не 

се считат за подадени и приети графици по смисъла на чл. 4, чл. 14, чл. 15 и чл. 19 от 

НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци 

и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема 

„Училищно мляко“ до момента на валидирането им в съответната ОД на ДФ „Земеделие“ 

по седалище и адрес на управление. 

 

След получаване на потребителско име и персонален код за достъп (парола) в 

съответната ОД на ДФ ”Земеделие” по седалище и адрес на управление, същите трябва да 

бъдат активирани като при първото активиране се изисква задължителна смяна на паролата. 

Това може да направите на следната електронна страница http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=234 

 

СТЪПКА 1 – активиране на персонален код за достъп и промяна на парола 

След отваряне на посочената страница следва да въведете предоставените Ви 

потребителско име и парола. 

 
Влизайки в „ИСАК Online – Регистър” ще бъдете задължени да смените кода за достъп 

(предоставената Ви парола), за да имате възможност да продължите. 

 
Избирате „Смяна на парола” и се отваря следния прозорец: 
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Въвеждате текущата парола (предоставена от ОД на ДФ ”Земеделие”-РА) и нова 

парола, която следва да съдържа над 8 символа (числа и букви). 

 

В случай че успешно извършите смяната се изписва следното съобщение: 

 
Натискате бутон „Към вход” и въвеждате потребителското име и новата парола 

(сменената), за да продължите. 

В случай на неуспешна смяна на парола, ще се изпише „грешка” с текст, че избраната 

нова парола не отговаря на някое от условията, като е необходимо отново да влезете с 

предоставените Ви потребителско име и парола, да изберете отново поле смяна на парола и да 

въведете избрана от Вас парола, която да отговаря на изискванията. 

 

СТЪПКА 2 - създаване на график по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен 

плод“ 

След успешна смяна на паролата и влизане в „ИСАК Online – Регистър” ще се отвори 

следния прозорец: 

 
Избирате „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ - Графици - [Приемане на 

документи]“ и Ви се активира поле „Подаване на графици по схемите”, което избирате. 

 
 

Потвърждавате („ОК“) включване в избраното направление: 
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След като потвърдите включването си към избраното направление, „ИСАК Online – 

Регистър” ще генерира уникален номер на направената регистрация, който ще се изпише на 

монитора Ви, както и датата, на която сте се регистрирали. 

Избирате поле „Зареди допустимите учебни заведения” на заявление за участие: 

 

 
„ИСАК Online – Регистър” ще зареди списък с допустимите учебни заведения по едната 

и/или двете схеми, за които сте получили одобрение. 
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След като се зареди списъка с допустимите учебни заведения по съответната/ите 

схема/и, започвате да попълвате датите, на които ще бъдат извършвани доставките по схема/и 

„Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“, като влизате във всяко едно учебно заведение за 

съответната схема. В случай че имате одобрение за доставка и по двете училищни схеми, 

трябва да попълните датите за доставка на всяко едно учебно или детско заведение и по двете 

схеми: 

 
След като изберете дадено училище по съответната схема, както на указаната снимка 

горе, ще Ви се зареди следния прозорец: 
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от където е необходимо да изберете от падащото меню, типът на учебното заведение, като 

след въвеждането на вида му, следва да натиснете бутон „Съхрани“, който се намира в 

долния десен ъгъл на отворения прозорец: 

 
След като сте въвели типа на учебното заведение и сте запазили извършените редакции 

с бутон „Съхрани“, избирате „График за доставка на плодове“ (ако попълвате графика за 

доставки в учебните заведения по схема „Училищен плод“ и съответно на График за доставка 

на мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“) И натискате бутон „Създай“: 

 
Отваря се поле „Дата на доставка“, която се избира по посочения начин: 

 
След като изберете посочения линк за въвеждане на дата за доставка, се отваря 

календар, от който бихте могли да изберете желаната дата, а в случай че не желаете да 

ползвате календара, може да въведете датата и ръчно. 
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*Забележка! Съблюдавайте за това избраните от Вас дати да не съвпадат с почивни 

дни, официални празници или ваканции, утвърдени и публикувани на страницата на МОН, да 

са не повече от десет за един календарен месец, да са не по-малко от четири (последното важи 

само за схема „Училищен плод“), да не повтаряте една и съща дата в един календарен месец за 

едно училище. Възможните дати за доставки са ограничени до 40 броя за схема „Училищен 

плод“ и 45 броя за схема „Училищно мляко“. 

В случай че изберете някоя от изброените по-горе недопустими дати, системата ще я 

отчете като грешна и няма да ви допусне да завършите регистрацията на графика си, преди да 

сте я отстранили. 

 
След като въведете желаната дата на доставката по избраната схема, натискате бутон 

„Съхрани“ и „Приключи попълване“ и „Назад“ за да може да продължите с въвеждането на 

другите дати за доставки на съответното учебно заведение. 

Ако сте изпълнили последователно трите посочени стъпки, попълнените и приключени от Вас 

дати, ще стоят в състояние „Приключило попълване“, а тези, които са в процес на въвеждане, 

но не сте натиснали бутон „Приключи попълване“, ще стоят в състояние: „В процес на 

попълване“, а учебното заведение, за което в момента въвеждате датите за доставка ще бъде 

оцветено в синьо. 
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Всяко следващо поле, в което следва да въвеждате дата за доставки по съответната 

схема, за избраното учебно заведение се отваря с бутон „Създай“ в долния десен ъгъл на 

прозореца „График за доставки на плодове/мляко“ (в зависимост по коя от двете схеми 

попълвате доставките към момента). 

След като въведете всички избрани от Вас дати за съответното учебно заведение, 

натискате бутон „Съхрани“ и „Приключи попълване“ в полето Учебно заведение – Схема 

„Училищен плод/мляко“ (в зависимост по коя от двете схеми попълвате доставките към 

момента): 

 
и с бутон „Назад“ се връщате към основното меню, където се намира списъка на допустимите 

учебни заведения, с които сте получили одобрение за доставка по една от двете или по двете 

училищни схеми. 

За да проверите дали сте допуснали да въведете некоректни дати в своя график, натискате 

бутон „Провери въведените данни в създадените графици“: 

 

 
 

В случай че има въведени некоректни дати, след натискане на съответния бутон за 

проверка, „ИСАК Online – Регистър” ще индикира за наличие на грешка като в полето 

„Списък с грешки при проверки на данните“, ще ви даде списъка с допуснатите грешки, вида 
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им, а в полето „Детайли“ ще е активна връзката към съответното поле, в което е открита 

грешката и след натискане върху линка, ще бъдете прехвърлен в полето, което следва да 

редактирате. 

 

Пример: 

 
 

 

С оглед на това да се улесни работата при въвеждане и корекция на данните в „ИСАК 

Online – Регистър” е предвидена опция да извършвате редакция на въвежданата информация и 

в таблична форма като за целта, в поле - Учебно заведение - Схема „Училищен плод“ или 

Схема „Училищно мляко“ и в поле „График за доставки на плодове/мляко“ (в зависимост от 

избраното направление, в което се попълват данните в момента) съществува бутон „ Редакция 

в таблична форма“: 

 

 
 

След като бъде избран посоченият бутон, се отваря прозорец, в който в таблична форма 

Ви се предоставя възможност да извършите желаните корекции и/или да въведете нови данни, 

като добавяте редове и въвеждате повече от една дати. 
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Пример: 

 
 

 
 

*Забележка! В случай че желаете да коригирате или да визуализирате вече въведени 

данни в табличната форма, редовете с датите, които сте въвели следва да са в състояние 

„Приключено попълване“, за да са видими в таблицата. 

 

След като изберете бутон „Запази“ направените корекции по съществуващите дати 

и/или създадените редове с нови дати ще бъдат съхранени в създадения от вас график за 

доставки на дадено учебно заведение. 

В случай че желаете да въведете наведнъж всички дати за доставки на съответното 

учебно заведение, можете да го направите именно през табличната форма по указания по-горе 

начин, чрез добавяне на редове. 
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Пример: 

 
 

След като изберете желания от Вас брой на редовете, натискате бутон „Добави 

редовете“ и потвърдите с „ОК“, избраната от Вас функция, автоматично ще ги добави към 

полето „Данни с възможност за редакция“, като ще Ви даде възможност да попълните 

желаните дати за доставка в отворените от Вас редове. 

 

Пример: 

 
 

Когато прецените, че сте въвели необходимите данни в създадените редове и желаете 

да се върнете към първоначалния облик на Вашия график, натискате бутон „Запази“ и „Назад“ 

и системата Ви връща към „Графика за доставки“ на съответния продукт за даденото 

училище, за което в момента попълвате. 

 

За да излезете от полето на създадения график на дадено училище и да отидете на друго 

поле, или за да смените схемата, трябва да натиснете бутона „Назад“ в долния десен ъгъл на 

прозореца „Учебно заведение“ – по съответната схема, за да се върнете на първата страница с 

информацията за допустимите учебни заведения по схемите, за които сте одобрени. 
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След като сте приключили с попълването на датите в графиците на всички допустими 

училища, за които сте получили одобрение за доставка по схемите „Училищно мляко“ и/или 

„Училищен плод“, е необходимо да извършите отново проверка на въведените данни чрез 

бутон „Провери въведените данни в създадените графици“. Ако сте имали отчетени грешки 

при предишни проверки и сте ги коригирали, би следвало полето „Списък с грешки при 

проверки на данните“, да е празно. 

 

 
 

След като изпълните стъпките по-горе може да пристъпите към завършване на графика 

за доставки по схемите, като натиснете бутона „Приключи обработката на данните“: 
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След натискане на бутона „Приключи обработка на данните“, регистрираните от Вас 

данни остават в състояние „За корекция на въведените данни“, като имате възможност до 

момента на служебното им валидиране в съответната ОД на ДФ „Земеделие“ по седалище и 

адрес на управление, да ги редактирате колкото пъти сметнете за необходимо до въвеждането 

им в окончателен вариант за подаване. 

 
 

След като приключите с въвеждането на графиците, е необходимо да ги валидирате в 

съответната ОД на ДФ „Земеделие“ по седалище и адрес на управление. 

Валидирането се извършва лично чрез предоставяне на документ за самоличност или от 

упълномощено за целта лице, което следва да се удостовери с нотариално заверено 

пълномощно лице. Служител на съответната ОД на ДФЗ влиза в ИСАК с вашето УРН или 

БУЛСТАТ (може да съобщите едно от двете) и служебно валидира попълненият от Вас график 

за доставки по избраните от Вас училищни схеми като след извършване на служебното 

валидиране на попълнените от Вас данни, те няма да са налични за корекция вече и ще се 

считат за окончателно потвърдени. 

След като бъде извършено служебното валидиране, служител на ОД на ДФЗ разпечатва 

две копия на валидираната в ИСАК заявка на регистрирания график, подписва ги и Ви 

предоставя същите, за подпис. След като документите бъдат разписани, служител на ОД Ви 

връчва единя екземпляр, с което се удостоверява, че проверката е извършена във ваше 

присъствие и сте съгласен с валидираните от експерта данни, а другото остава в ОД на ДФЗ, 

където ще бъде съхранено към документите Ви за одобрение към съответната кампания. 


