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Електронна система за записване на лица, желаещи да сключат граждански брак на 
територията на общината.

Резервационната система е налична 24/7, 365 дни в годината. 
Възможност за бърза и лесна проверка на свободен ден и час от всяко едно място на света.

Изцяло уеб базирана система



Оптимизация на процеси

Бърз и лесен 
достъп до всички 
функционалности

Административен 
панел, който 

управлява всичко

Различни справки 
и график за 

обредния дом

Автоматично 
издаване на 

документи на 
младоженците

Връзка с касов 
апарат, издаване 

на фактури и 
известия

Отговаря на 
GDPR изисквания 

и обработка на 
лични данни



Интуитивна резервационна система

Избор на година и месец
Лесен достъп до 

резервация за определен 
месец в дадена година

Избор на конкретен ден
Бърза навигация по 

седмици и дни от 
конкретен месец

Свободни часове
Преглед на свободни часове за 

ритуал през избрания ден, 
различни статуси за 

възможност за резервация



Данни за младоженци
Младоженците въвеждат своите данни, 

необходими за сключване на граждански брак. 
Информацията се предава по криптирана и 

защитена връзка със сървъра

Генериране на документи

Автоматично генериране на 
документи, служебни бележки 

и молби на база попълнените 
данни от младоженците

Интуитивна резервационна система



Различни методи за плащане

Плащане с карта чрез POS 
терминал на място или чрез 
виртуален през сайта, без да 
е необходимо да се идва на 
място в обредния дом.

Виртуален и физически POS

Възможност за заплащане на 
такси в брой или по банков 
път. Автоматично издаване 

на касов бон при 
потвърждаване на 

плащането.

Плащания в брой и по сметка



Адаптивен (responsive) дизайн

Уеб частта, през която потребителите правят своите 
резервации, както и административната част, са изцяло 
с responsive дизайн.

Възможност за работа с цялата система през компютър, 
таблет и телефон, независимо от коя точка на страната 
и света.

Бърза обработка на резервации, автоматично 
потвърждаване при онлайн плащания и автоматични e-
mail известия.



Модули
и
Функционалности



Модули на системата

Уеб базирана 
система за 

резервация за 
граждански брак

Електронно записване

Управление на зали и 
обекти за изнесен 

ритуал

Настройки за работни 
дни, часове за ритуали, 
официални празници и 
почивни дни

4 начина на 
разплащане, издаване 
на фактури и връзка с 

касов апарат

Управление на цялото 
съдържание, новини, 
потребители, права за 
достъп, възможност за 
рекламен абонамент в 
сайта от сватбени 
агенции, DJ и др.

Различни справки по 
ритуали, плащания и 

анализ на заетост



Модул „Електронно записване“

Възможност за пълно управление на резервации – преглед, 
редакция, корекции по вече направени резервации.

Управление на резервации

Управление на обекти за провеждане на ритуали – собствени зали и 
такива за изнесени ритуали. Възможност за снимки и контакти за 
всеки един обект.

Обекти за ритуали

Въвеждане на услуги, които предлага обредният дом, с цени и 
описание, въз основа на които се формират сумите, които 
младоженците заплащат.

Управление на услуги

Управление на работни дни, часове за ритуали, блокиране на 
час/дата на ритуал, период на анулиране на резервации и документи, 
които се попълват от младоженците.

Настройки



Модул „Фактуриране“

Издаване на фактури и кредитни/дебитни известия на 
младоженци за заплатени суми. Възможност за издаване на 
първични счетоводни документи за партньори и реклама в сайта.

Издаване на фактури и известия

Възможност за управление на доставчици и издаване на фактури 
към тях за различни услуги.

Доставчици

Автоматично издаване на фискални бонове от касовите апарати в 
обекта, издаване на сторно бележки.

Връзка с касови апарати

Възможност за интеграция с финансово-счетоводна система на 
общината за автоматичен обмен на издадени фактури, плащания и 
счетоводна информация (API интерфейс).

Интеграция с финансов софтуер на общината

Различни методи на разплащане от граждани и партньори – в 
брой, по банков път, с физически POS или виртуален POS директно 
през сайта.

4 различни метода на плащане



Модул „Справки“

Информация за справки по ритуали с различни критерии за търсене. 
Възможност за експорт на справките в екселска таблица.

Справки по ритуали

Опция за генериране на месечен график на ритуали в PDF и по-лесна 
организация на събитията.

График на ритуали

Възможност за справки по платени и неплатени услуги и ритуали. 
Опция за справки по заплатени и изтичащи абонаменти на 
партньори, които рекламират в сайта под формата на рекламни 
карета.

Справки по плащания



Модул „Управление на 
съдържание“

Пълни права за редакция на съдържание (текст, изображения) по 
всички страници в уеб системата.

Управление на страници

Възможност за запис и преглед на всички запитвания, постъпили от 
контактната форма в уеб система, управление на категории за 
запитвания и имейл адреси, на които да се пращат запитвания.

Обработка на запитвания от контактна форма

Възможност за създаване на неограничен брой потребители за 
достъп с администрацията на уеб системата, както и задаване на 
различни права за достъп според йерархичната структура.

Управление на потребители на системата и права за достъп

Настройки и задаване на връзки за всички опции в системата, 
управление на профили в социалните мрежи и др.

Настройки на системата



Модул „Рекламни профили“

Възможност за допълнителен приход на обредния дом чрез 
създаване на рекламни профили на партньори – сватбени агенции, 
DJ, водещи, медицински лаборатории и др.

Рекламни карета за партньори

Следене на заплатен абонамент и автоматично деактивиране на 
партньорски профил при неплащане на абонамент.
Освен деактивиране, системата позволява статуси на безплатни и 
платени участия. Платените се показват в уеб системата преди 
безплатните.

Абонаментни такси



Ползи
и

Предимства



С какво сме полезни

1800
Младоженци

използвали системата за
периода януари-август 2020

65%10/10
10 от 10 младоженци потвърждават, че 
системата спестява време при избор на дата 
и час за сключване на граждански брак

9/10
смятат, че напомнянията по имейл и 
известията, както и начините за 
разплащане, са много полезни да не 
забравят нещо при подготовката на 
нужните документи

от всички резервации за сключване на 
граждански брак са осъществени без да 
се посещава на място обредният дом от 

младоженците



Оптимизация на работния процес
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50% по-бърза резервация за 
ритуал и проверка на свободни 
дати и часове.

Резервация за ритуал

75% по-лесно попълване и 
обработка на документите за 
сключване на граждански брак.

Обработка на документи

80% намалено време при 
комуникация с клиенти за 
сключване на граждански брак.

Комуникация с клиенти



Внедряване
и
Срокове 



Примерен процес на внедряване

Седмица 1
Изясняване на изисквания, 

подписване на предварителен 
договор и стартиране на проекта, 

уточняване на необходимите модули 
и функционалности на системата.

Седмица 2 и 3
Създаване на нов и уникален дизайн, 
изцяло съобразен с цветове и лого на 

общината. Създаване на 
потребителската част.

Седмица 3 и 4
Интегриране на дизайна и 
специфичните за общината 

документи. 
Тестване на системата и отразяване 

на исканите промени.

Седмица 5
Интегриране с финансова система на 
общината и свързаните комуникации.

Седмица 6
Обучение на служители на 

общината за работа със системата. 
Финални тестове за съвместимост. 

Стартиране на проекта в реална 
среда.



Снимки от системата



Нашето предложение

 Създаване на бизнес анализ и спецификация според работните 
процеси в общината при сключване на граждански брак;

 Създаване на уникален дизайн с лого, цветове, елементи и 
други според приетите стандарти в общината;

 Внедряване на шаблони за документи според спецификата на 
работа в общинската структура;

 Предоставяне на хостинг за разполагане на системата и 
безплатна сървър поддръжка. Системата е възможно да бъде 
разположена и на сървъри на общината;

 Всички модули и функционалности на системата са без 
ограничения на потребители или работни места за използване;

 Обучение на служители за работа със системата – 40 работни 
часа;

 Постоянна поддръжка по имейл или телефон с опция за 
отдалечен достъп за по-лесно обяснение и възприемане от 
страна на служителите;

 Безплатна гаранция и поддръжка в рамките на 6 месеца от 
внедряване на системата.

Закупуването на системата включва:



Ние сме компания, която предлага комплексни уеб базирани
решения за специфични дейности и сфери от публичния и
частен сектор.

Използваме съвременни технологии при разработката на
различни уеб базирани системи и осигуряваме качество на
уеб софтуерите, които създаваме.

Всички електронни системи, които внедряваме, са изцяло
GDPR съвместими, като осигуряват най-високо ниво на
обработка и съхранение на лични данни на потребителите,
които ги използват.

Никога не правим компромис със защитата (security) и всяка
наша система преминава през специален security и penetration
одит преди да бъде стартирана в реална среда.

ОРМ Дигитални решения ЕООД



Контакти

За запитвания и въпроси
info@orm.bg

Адрес на управление
град Пловдив, п.к. 4004
ул. Околчица № 32-34
сграда ОРМ билдинг

Телефон за връзка
0700 31 0 30 / 088 99 00 951

Данни на компанията
ОРМ Дигитални решения ЕООД
ЕИК: 205469363
управител: Калин Василев
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