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Описание на WEB-услугите на НОИ за контрол и/или подаване на данните от издадени 

протоколи за извършени услуги по профилактика и рехабилитация 

 

 

 

 

I. Адрес за достъп до тестова уеб-услуга за контрол на данни от издадени протоколи 

за извършени услуги по профилактика и рехабилитация без КЕП 

 

Достъпът е без КЕП на реално регистриран потребител за достъп до услугите на НОИ. Не 

включва проверки с достъп до данните в регистрите в НОИ и не прави запис на данни. 

 

Адрес за достъп до тестови WEB-Service за контрол на данни от издадени протоколи за 

извършени услуги по профилактика и рехабилитация без КЕП:  

 

https://ereports.nssi.bg/ePROCheckDataOnline  

 

1. CheckData - метод за тест на порция с данни за протоколи. 

➢ Входен параметър: inXML от тип стринг в XML-формат със структура съгласно 

утвърдените изисквания в Приложение №1; 

➢ Резултат: стринг в XML-формат със структура съгласно описанието: 

 

Описание на структурата на XML с резултатите при работа на Web-service за тест на данни от 

издадени протоколи за извършени услуги по профилактика и рехабилитация без КЕП 

 

№ 

Наименование на таг 

в XML Описание на таг в XML Забележка 

 1 2 3 

 root/result Основна секция   

1 KEPCheck 

Резултати от валидация на КЕП на 

потребителя 

Не се извършва и не се попълва 

при тест без КЕП 

2 ResultDetails 

Изпълнител на дейността по 

профилактика и рехабилитация Връщат се празни елементи 

2.1 PersonNamesSentData 

Данните са подадени от 

(представляващ изпълнителя на 

дейността)  

2.2 BULSTAT ЕИК  

2.3 Code Код  

2.4 MedicalInstitutionName 

Изпълнител на дейността по 

профилактика и рехабилитация  

3 Pril5_ExitNumber 

Изходящ номер и дата на 

издаваната Справка Не се попълва при тест без КЕП 

4 A_I 

Брой приети данни от издадени 

протоколи за извършени услуги 

по профилактика и 

рехабилитация 

Точка I. от Справката, в която е 

попълнен броят на подадените 

записи за издадени протоколи, 

които ще се приемат 

https://ereports.nssi.bg/ePROCheckDataOnline
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5 A_I_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за протоколи по 

точка  I. от Справката - 1.1., 1.2., 

..... Секцията винаги присъства 

5.1 Data 

Повтаряема секция с описание на 

приетите протоколи  

5.1.1 ProtNumberDate Номер на дата и протокол  

5.1.2 EGN Личен идентификатор   

5.1.3 FlagEGN 

Вид на личен идентификатор (0-

ЕГН, 2-ЛНЧ/Сл. номер)  

5.1.4 ServicesTotalCost Стойност на услугите  

6 A_I_TotalCost 

Обща стойност на услугите по 

приетите протоколи  

7 A_II 

Брой неприети данни от 

издадени протоколи за 

извършени услуги по 

профилактика и рехабилитация 

Точка II. от Справката, в която е 

попълнен броят на подадените 

записи за издадени протоколи, 

които не се приемат 

8 A_II_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите данни за протоколи 

по точка  II. от Справката - 1.1., 

1.2., ..... Секцията винаги присъства 

8.1 Data 

Повтаряема секция с описание на 

неприетите протоколи  

8.1.1 ProtNumberDate Номер на дата и протокол  

8.1.2 EGN Личен идентификатор   

8.1.3 FlagEGN 

Вид на личен идентификатор (0-

ЕГН, 2-ЛНЧ/Сл. номер)  

8.1.4 ServicesTotalCost Стойност на услугите  

8.1.5 Errors 

Списък на откритите 

несъответствия  

8.1.5.1 Error 

Повтаряема сексия с описание на 

грешките  

8.1.5.1.1 Code Код на грешката  

8.1.5.1.2 Name Текст на грешката  

9 SysError 

Наличие на възникнали системни 

грешки  

При липса на системни грешки - 

не е попълнен; При грешка - 

описание. 

    

 Изисквания за валидност по формат за прием на порция с данни 

 

1. Порцията (записът) не се приема (връща се целият) ако е нарушена структурата му, 

наименованията, дължината или типът на подаваните параметри; 



Описание на WEB-услугите 

 3 

 2. Порцията не се приема, ако не съдържа данни само от един изпълнител на дейността; 

 

3. Порцията не се приема, ако за поне един запис има недопустими символи в текстовите 

полета (напр. "лоша" кирилица). 

 

II. Адрес за достъп до уеб-услуга за контрол и подаване на данни от издадени 

протоколи за извършени услуги по профилактика и рехабилитация с КЕП 

 

Достъпът е с КЕП на реално регистриран потребител за достъп до услугите на НОИ. 

Включва проверки с достъп до данните в регистрите в НОИ и прави запис на данни. 

 

Адрес за достъп до WEB-Service за контрол и подаване на на данни от издадени протоколи 

за извършени услуги по профилактика и рехабилитация с КЕП:  

 

https://ereports.nssi.bg/ePROUploadDataOnline 

1. CheckDataKEP - метод за тест на порция с данни за протоколи. 

➢ Входен параметър: inXML от тип стринг в XML-формат със структура съгласно 

утвърдените изисквания в Приложение №1; 

➢ Резултат: стринг в XML-формат със структура съгласно описанието: 

 

Описание на структурата на XML с резултатите при работа на Web-service за тест на данни от 

издадени протоколи за извършени услуги по профилактика и рехабилитация без КЕП 

 

№ 

Наименование на таг 

в XML Описание на таг в XML Забележка 

 1 2 3 

 root/result Основна секция   

1 KEPCheck 

Резултати от валидация на КЕП на 

потребителя 

При успешна валидация - не е 

попълнен; При неуспешна - 

описание на проблема 

2 ResultDetails 

Изпълнител на дейността по 

профилактика и рехабилитация  

2.1 PersonNamesSentData 

Данните са подадени от 

(представляващ изпълнителя на 

дейността)  

2.2 BULSTAT ЕИК  

2.3 Code Код  

2.4 MedicalInstitutionName 

Изпълнител на дейността по 

профилактика и рехабилитация  

3 Pril5_ExitNumber 

Изходящ номер и дата на 

издаваната Справка Не се попълва при тест  

4 A_I 

Брой приети данни от издадени 

протоколи за извършени услуги 

по профилактика и 

рехабилитация 

Точка I. от Справката, в която е 

попълнен броят на подадените 

записи за издадени протоколи, 

които ще се приемат 

https://ereports.nssi.bg/ePROUploadDataOnline
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5 A_I_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за протоколи по 

точка  I. от Справката - 1.1., 1.2., 

..... Секцията винаги присъства 

5.1 Data 

Повтаряема секция с описание на 

приетите протоколи  

5.1.1 ProtNumberDate Номер на дата и протокол  

5.1.2 EGN Личен идентификатор   

5.1.3 FlagEGN 

Вид на личен идентификатор (0-

ЕГН, 2-ЛНЧ/Сл. номер)  

5.1.4 ServicesTotalCost Стойност на услугите  

6 A_I_TotalCost 

Обща стойност на услугите по 

приетите протоколи  

7 A_II 

Брой неприети данни от 

издадени протоколи за 

извършени услуги по 

профилактика и рехабилитация 

Точка II. от Справката, в която е 

попълнен броят на подадените 

записи за издадени протоколи, 

които не се приемат 

8 A_II_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите данни за протоколи 

по точка  II. от Справката - 1.1., 

1.2., ..... Секцията винаги присъства 

8.1 Data 

Повтаряема секция с описание на 

неприетите протоколи  

8.1.1 ProtNumberDate Номер на дата и протокол  

8.1.2 EGN Личен идентификатор   

8.1.3 FlagEGN 

Вид на личен идентификатор (0-

ЕГН, 2-ЛНЧ/Сл. номер)  

8.1.4 ServicesTotalCost Стойност на услугите  

8.1.5 Errors 

Списък на откритите 

несъответствия  

8.1.5.1 Error 

Повтаряема сексия с описание на 

грешките  

8.1.5.1.1 Code Код на грешката  

8.1.5.1.2 Name Текст на грешката  

9 SysError 

Наличие на възникнали системни 

грешки  

При липса на системни грешки - 

не е попълнен; При грешка - 

описание. 

 

2. SaveDataKEP - метод за запис на порция с данни за протоколи. 

➢ Входен параметър: inXML от тип стринг в XML-формат със структура съгласно 

утвърдените изисквания в Приложение №1; 



Описание на WEB-услугите 

 5 

➢ Резултат: стринг в XML-формат със структура съгласно описанието: 

 

Описание на структурата на XML с резултатите при работа на Web-service за тест на данни от 

издадени протоколи за извършени услуги по профилактика и рехабилитация без КЕП 

 

№ 

Наименование на таг 

в XML Описание на таг в XML Забележка 

 1 2 3 

 root/result Основна секция   

1 KEPCheck 

Резултати от валидация на КЕП на 

потребителя 

При успешна валидация - не е 
попълнен; При неуспешна - описание 
на проблема 

2 ResultDetails 

Изпълнител на дейността по 

профилактика и рехабилитация  

2.1 PersonNamesSentData 

Данните са подадени от 

(представляващ изпълнителя на 

дейността)  

2.2 BULSTAT ЕИК  

2.3 Code Код  

2.4 MedicalInstitutionName 

Изпълнител на дейността по 

профилактика и рехабилитация  

3 Pril5_ExitNumber 

Изходящ номер и дата на 

издаваната Справка  

4 A_I 

Брой приети данни от издадени 

протоколи за извършени услуги 

по профилактика и 

рехабилитация 

Точка I. от Справката, в която е 

попълнен броят на подадените 

записи за издадени протоколи, 

които ще се приемат 

5 A_I_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за протоколи по 

точка  I. от Справката - 1.1., 1.2., 

..... Секцията винаги присъства 

5.1 Data 

Повтаряема секция с описание на 

приетите протоколи  

5.1.1 ProtNumberDate Номер на дата и протокол  

5.1.2 EGN Личен идентификатор   

5.1.3 FlagEGN 

Вид на личен идентификатор (0-

ЕГН, 2-ЛНЧ/Сл. номер)  

5.1.4 ServicesTotalCost Стойност на услугите  

6 A_I_TotalCost 

Обща стойност на услугите по 

приетите протоколи  
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7 A_II 

Брой неприети данни от 

издадени протоколи за 

извършени услуги по 

профилактика и рехабилитация 

Точка II. от Справката, в която е 

попълнен броят на подадените 

записи за издадени протоколи, 

които не се приемат 

8 A_II_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите данни за протоколи 

по точка  II. от Справката - 1.1., 

1.2., ..... Секцията винаги присъства 

8.1 Data 

Повтаряема секция с описание на 

неприетите протоколи  

8.1.1 ProtNumberDate Номер на дата и протокол  

8.1.2 EGN Личен идентификатор   

8.1.3 FlagEGN 

Вид на личен идентификатор (0-

ЕГН, 2-ЛНЧ/Сл. номер)  

8.1.4 ServicesTotalCost Стойност на услугите  

8.1.5 Errors 

Списък на откритите 

несъответствия  

8.1.5.1 Error 

Повтаряема сексия с описание на 

грешките  

8.1.5.1.1 Code Код на грешката  

8.1.5.1.2 Name Текст на грешката  

9 SysError 

Наличие на възникнали системни 

грешки  

При липса на системни грешки - 

не е попълнен; При грешка - 

описание. 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<root> 
  <result> 
    <KEPCheck></KEPCheck> 
    <ResultDetails> 
      <PersonNamesSentData></PersonNamesSentData> 
      <BULSTAT></BULSTAT> 
      <Code></Code> 
      <MedicalInstitutionName></MedicalInstitutionName> 
    </ResultDetails> 
    <Pril5_ExitNumber></Pril5_ExitNumber> 
    <A_I></A_I> 
    <A_I_1_Details> 
      <Data> 
        <ProtNumberDate></ProtNumberDate> 
        <EGN></EGN> 
        <FlagEGN></FlagEGN> 
        <ServicesTotalCost></ServicesTotalCost> 
      </Data> 
    </A_I_1_Details> 
    <A_I_TotalCost></A_I_TotalCost> 
    <A_II></A_II> 
    <A_II_1_Details> 
      <Data> 
        <ProtNumberDate></ProtNumberDate> 
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        <EGN></EGN> 
        <FlagEGN></FlagEGN> 
        <ServicesTotalCost></ServicesTotalCost> 
        <Errors> 
          <Error> 
            <Code></Code> 
            <Name></Name> 
          </Error> 
        </Errors> 
      </Data> 
    </A_II_1_Details> 
    <SysError></SysError> 
  </result> 
</root> 


