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ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОИ 

„ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИ еПРОТОКОЛИ ЗА 

ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ” 

 

Чрез Уеб-приложението „ ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИ 

еПРОТОКОЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛАКТИКА И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ” се извършва: 

• регистриране на потребителите, които ще извършват действия по подаване на 

данни от протокол за извършени услуги по профилактика и рехабилитация; 

• достъп до услуги. 

 

Видове услуги, които се достъпват през това приложение: 

• проверка (тест) на файлове с данни от издадени протоколи за извършени услуги по 

профилактика и рехабилитация; 

• подаване на файлове с данни от издадени протоколи за извършени услуги по 

профилактика и рехабилитация; 

 

Входът в приложението е чрез валиден сертификат за квалифициран електронен 

подпис (КЕП), издаден от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги от 

Комисията за регулиране на съобщенията. Оторизираните за Република България 

доставчици на КЕП са следните: 

• ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД; 

• БАНКСЕРВИЗ АД; 

• ИНФОНОТАРИ АД; 

• СЕП БЪЛГАРИЯ АД; 

• ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС АД. 

 

Потребителят следва да се увери, че карточетецът и смарт картата или външната 

памет, на която е записан потребителският КЕП са поставени на съответното устройство 

на персоналния компютър. Според различните Интернет браузъри се минава през 

различни стъпки и протича диалог за избор на правилния сертификат, инсталиран на 

компютъра и въвеждане ПИН-код на притежателя. При успешни стъпки се визуализира 

началният екран на приложението (Фиг. 1). 

 

 
Фиг.1 
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Регистриране на потребителите, които ще извършват действия по подаване на данни 

от протокол за извършени услуги по профилактика и рехабилитация 

 

Първоначално е необходимо да бъде извършена регистрация с този КЕП, с който 

ще бъдат подавани в НОИ данните за издадени протоколи, независимо дали през уеб-

приложението на НОИ с предварително подготвен файл или чрез уеб-услуги - директно 

през програмните продукти за въвеждане на данните! 

За целта се избира функцията „Регистрация на потребител“. След активирането й, 

системата извършва проверка на информацията от КЕП. Допуска се регистрация само при 

следните условия: 

• КЕП съдържа ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър или код по 

БУЛСТАТ на лечебно заведение със сключен договор с НОИ за изпълнение на 

дейности по програмата за профилактика и рехабилитация за 2020 г. 

• КЕП съдържа ЕГН на физическо лице; 

• Срокът на валидност на сертификата не е изтекъл.. 

• Ако под ЕИК/БУЛСТАТ от сертификата не бъдат установени в НОИ данни 

Изпълнител със сключен договор, то следва да се провери на какво се дължи това и 

да се отстрани несъответствието. 

 

След успешно преминали проверки, на екрана се визуализират част от данните от 

сертификата в групата полета „Данни от текущия сертификат“ (Фиг. 2). Те не могат да 

бъдат променяни, но са показани с оглед преглед от потребителя за коректното им 

прочитане от системата.  

 

 
Фиг.2 
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В полетата „Имена на лицето, посочено като автор в удостоверението на КЕП“ 

трябва да бъдат попълнени на кирилица имената на автора на КЕП. Актуалният е-mail се 

въвежда само в случаите, когато е установено, че е-mail от сертификата не е актуален. Т. к. 

на този е-mail се изпращат автоматично от НОИ съобщения и документи при използване 

на услугите, за потребителя е важно да посочи е-mail, който използва. При въвеждане на 

нов е-mail, съобщенията ще се изпращат на него. 

В случай, че Изпълнителят не е самостоятелно е юридическо лице, от падащото 

меню „Код на изпълнителя“ се избира кодът, вписан в договора му с НОИ. 

След въвеждане на всички необходими данни, за да се запише регистрацията на 

потребителя, се натиска бутон „Запис на регистрацията“. При успешен запис се извежда 

съобщение за това (Фиг.3). 

 

 
Фиг.3 

 

За успешната регистрация се получава съобщение на е-mail от сертификата или 

въведения от потребителя. 

Ако се появи съобщение за грешка на екрана – системна или с текст, който насочва 

за причината, регистрацията е неуспешна и следва да се потърси компетентна помощ, 

съобразно проблема. 

 

 

Тестване на файлове с данни от издадени протоколи за извършени услуги по 

профилактика и рехабилитация 

 

При активирането на функция „Тестване на файлове с данни” се активира екранът 

на Фиг. 4. 

 
Фиг.4 
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Потребителят трябва да знае къде е съхранен създаденият предварително файл чрез 

експорт на данни през използвания за издаването програмен продукт (продукт на НОИ или 

собствен продукт). Избира се чрез Browse желаният файл и се натиска бутон – „Проверка 

на файл” – за проверка на данни от издадени протоколи. Извършват се съответните 

проверки на данните и резултатът се визуализира на екрана. Получава се информация за 

открити формални грешки, с които не би се приел целият файл, както и за открити грешки 

за всеки от протоколите във файла или информация за протоколите без открити 

несъответствия. (Фиг.5) 

 

 
Фиг.5 

 

 

 

Подаване на файлове с данни от издадени протоколи за извършени услуги по 

профилактика и рехабилитация 

 

 При избор на функция „Подаване на данни с предварително изготвен файл” се 

активира екранът на Фиг.6. 
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Фиг.6 

 

Потребителят трябва да знае къде е съхранен създаденият предварително файл чрез 

експорт на данни през използвания за издаването програмен продукт (продукт на НОИ или 

собствен продукт). Избира се чрез Browse желаният файл и се натиска бутон – „Запис на 

файл” – за изпращане на данни от издадени протоколи. Извършват се съответните 

проверки на данните и резултатът се визуализира на екрана, като едновременно с това 

информацията се записва в информационната система. Получава се информация за 

открити формални грешки, с които не се приема целият файл, както и за открити грешки за 

всеки от протоколите във файла или информация за протоколите без открити 

несъответствия. Издава и Справка Приложение № 5 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. (изм. 

и доп., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) за ползване и изплащане на 

паричните помощи за профилактика и рехабилитация, за приети и неприети данни и 

откритите несъответствия. На екрана се показва нейният изходящ номер и от къде може да 

бъде разгледана (Фиг.7). Същото съобщение се получава и на е-mail от сертификата на 

потребителя (Фиг.8). 

 

 
Фиг.7 
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Фиг.8 


