Регистрация в електронната система на РК-Бургас, Сливен и Ямбол
Уеб адрес: https://user.ciab-burgas.com
Начален екран

Избираме „Регистрация“

Екран на „Регистрация“
Важно !!!: 1. Въведете валиден електронен
адрес /e-mail/
2. Натиснете бутона „Регистрация“.

На ел.адрес /e-mail/ който сте въвели ще получите съобщение:
Заглавие: Регистрация в сайта на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.
Съобщение:
Здравейте,
Вашият линк за регистрация е:
https://user.ciab-burgas.com/active.php?code=0d1b0bdec1de97db41c049fb50cdce3366cf8016
Поздрави, приятен и усмихнат ден :)
от РК-Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ.

Възможно е директно да натиснете линка /зависи от пощенската кутия/.
Ако не можете да го изберете, направете следното:
Маркирайте текста:
https://user.ciab-burgas.com/active.php?code=0d1b0bdec1de97db41c049fb50cdce3366cf8016
ВАЖНО – трябва да се копира всичко, дори да изтървете един символ в края, линка няма
да работи.
Копирайте го: натиснете „Ctrl+c“ от клавиатурата.
В адреса на броузера:

Го поставете: натиснете „Ctrl+v“ от клавиатурата и натиснете „Enter“
Екран:

Въведете потребителско име и натиснете
бутона „Провире ме“

Ако името е заето:

Излиза съобщение за грешка.
Изберете друго потребителско име.

При свободно потребителско име:

Изберете си парола за вход.
Паролата трябва да се състои от:
Малка буква, главна буква, цифра и един специален
символ.
Минималната дължина на паролата е 8 символа.

Условия които трябва да са изпълнени /текста става
зелен/
Когато всичко е зелено натиснете „Регистрация“.

Ще се върнете на началния екран за вход:

Въведете избраното от Вас“
Потребителско име или ел. адрес /E-mail/ от
регистрацията.

Въведете паролата.

РК-Бургас, Сливен и Ямбол има свои членове и частични данни за тях, се извършва
проверка и свързване на данните.

Ако има съвпадение системата сама ще свърже данните.
Ако не е открито съвпадение:

Системата ще направи пренасочване след 5сек.

Важно: Членството в РК или КНОБ се проверя ръчно от списъка публикуван на сайта на
КНОБ.
Изберете „Лични данни“ и попълнете.

ЕГН-то не може да се променя.
Данните са необходими за идентифициране на оценителя и издаване на фактури.
След попълване на трите имена и датата на раждане изберете „Запиши“.
!!! ВАЖНО !!!
Необходимо е време администратора да провери данните и да Ви даде цялостен
достъп.
За членовете на РК-Бургас, Сливен и Ямбол и свързване на информацията, достъпа е
автоматичен.
Ще получите имейл след проверката:
Заглавие: Потвърдена регистрация в сайта на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.
Съобщение:
Здравейте Име Презиме Фамилия,
Вашата регистрация в сайта на РК-Бургас, Сливен и Ямбол е потвърдена от
администратора.
Вие членувате в РК-Бургас, Сливен и Ямбол.
Поздрави, приятен и усмихнат ден :)
от РК-Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ.

Трябва да попълните следните данни:
Лични данни /ЕГН-то не може да се променя/
Адрес: желателно е да има адрес за кореспонденция с вас.
Тел/Моб: телефон за връзка
Ел.поща: може да добавите и друг ел.адрес. Ел.адрес от
регистрацията неможе да бъде изтрит.
Фактуриране: Въведете данни на фирма на която да бъдат
издавани фактурите, при участието Ви в кв.мероприятия.
Потр.инф.: може да промените текущата си парола.

Обучения:

Фактуриране Общия сбор регистрирани и заявени
Предстоящи:
Какви кв.мероприятие предстоят. Записването става с ЗЕЛЕНИЯ бутон.
Ако имате добавени данни на фирма, може да изберете на кого да се фактурира, по
подразбиране е оценителя.

Ще получите e-mail с данни за потвърждаване на регистрацията, каква сума дължите и по
коя сметка да заплатите.
Заглавие: Регистрация в кв.мероприятие на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.
Съобщение: Здравейте Име Презиме Фамилия,
Вие се регистрирахте за кв.мероприятие:
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
Приходен и разходен подход. Информационни източници. Избор и обобщаване на данни.
Корекционни коефициенти.
модератор инж.Валентин Радев
ще се проведе в гр. Ямбол на 16.10.2021 г. /събота/
ул.&quot;Джон Атанасов&quot; №8 - сградата на НТС
Дата на провеждане: 16.10.2021 г.
Като член на КНОБ - такса за участие: 35 лева.
Плащането се извършва по следната сметка:
Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
IBAN: BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК БУРГАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ: Основание за плащане вписано в
пл. нареждане:
Участие в кв.м. 16.10.2021 г., Име Презиме Фамилия, 1234567890
Поздрави, приятен и усмихнат ден :)
от РК-Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ.

В менюто „Мои участия“ – се намират мероприятията в които сте участвали.
Там ще намира: сканирано копие от Удостоверението на КНОБ и издадената фактура.
Сайта е в процес на разработване и тестване. Моля за извинение ;)
За контакти: v.radev@val-expert.eu mob: +359889 897459

