
Приложение №3 Описание на WEB-услугите 

 1 

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

листове и решения на ЛКК по обжалването 

 

 

I. WEB-Services за тестване и запис на данни от издадени болнични листове и 

решения на ЛКК  с КЕП 

 

Достъпът е само с валиден КЕП на реално регистриран потребител за достъп до услугите 

на НОИ. Уникалните номера на болнични листове също трябва да са реално получени от 

лечебното заведение за електронно издаване.  

 

Адрес за достъп до WEB-Service за тестване и запис на данни от издадени болнични 

листове:  
https://ebenefits.nssi.bg/ePCWSUploadDataOnline 
 

Адрес за достъп до WEB-Service за тестване и запис на данни от издадени решения на 

ЛКК  по повод обжалване на болнични листове:  
https://ebenefits.nssi.bg/ePCLKKWSUploadDataOnline 
 

 

1. Методи за тест на порция с данни за болнични листове и решения на ЛКК по обжалването 

им: 

1.1. ePCTestXMLData - метод за тест на порция с данни за болнични листове. 

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

утвърдените изисквания – Приложение №1а– болничен лист; 

 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 за болнични листове  

 

№ 

Наименование на 

таг в XML Описание на таг в XML Забележка 

  1 2 3 

  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 Данни за потребителя 

Съобразно потребителската регистрация 

за подаване на данни с този КЕП, са 

попълнени съответно ЕГН/ЛНЧ и имена 

на лекар или ЕИК/БУЛСТАТ и 

Наименование на лечебно заведение 

3 NSSI_TP_DATA 

Данни за наименование и адрес на 

териториалното поделение (ТП) на 

НОИ, издаващо Справката 

ТП на НОИ по  регистрация на лечебното 

заведение (съобразно регистрационния 

му номер в подаваните данни) 

4 Pril5_ExitNumber 

Изходящ номер и дата на издаваната 

Справка При тест не се попълва 

5 A 

Наименование на раздел A. от 

Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

раздел А. от Справката 

https://ebenefits.nssi.bg/ePCWSUploadDataOnline
https://ebenefits.nssi.bg/ePCLKKWSUploadDataOnline
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6 A_I 

Наименование и съдържание на точка 

I. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на подадените 

записи за издадени болнични листове, 

които ще се приемат 

7 A_I_1 

Наименование и съдържание на точка 

I.1. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I.1. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на приетите 

записи за издадени болнични листове 

  A_I_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за болнични 

листове по точка  I.1. от раздел A. 

от Справката - 1.1., 1.2., ..... 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

8 PC 

Данни за приет болничен лист, 

съгласно образеца на Справката  

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите болнични листове. 

Изискващите се данни са попълнени. 

9 A_I_2 

Наименование на точка I.2. от раздел 

A. от Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

точка I.2. от раздел А. от Справката 

  A_I_2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

приетите болничните листове с 

открити несъответствия по точка  

I.2. от раздел A. от Справката - 2.1., 

2.2., ..... 

Секцията не присъства от 01.05.2017 г., 

т.к. не се приемат данни с 

несъответствия. Неприетите поради 

несъответствия са посочени в раздел A_ 

III _1_ErrDetails. 

10 PC 

Данни за откритите несъответствия в 

приети болнични листове, съгласно 

образеца на Справката   

11 A_II 

Наименование и съдържание на точка 

II. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка II. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на подадените 

записи за анулирани болнични листове, 

които ще се приемат 

12 A_II_1 

Наименование и съдържание на точка 

II.1. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка II.1. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на приетите 

записи за анулирани болнични листове 

  A_II_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за болнични 

листове по точка  II.1. от раздел A. 

от Справката - 1.1., 1.2., ..... 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

13 PC 

Данни за анулиран болничен лист, 

съгласно образеца на Справката  

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите данни за анулирани 

болнични листове. Изискващите се данни 

са попълнени. 

14 A_II_2 

Наименование на точка II.2. от раздел 

A. от Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

точка II.2. от раздел А. от Справката 
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  A_II_2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за анулирани 

болничните листове с открити 

несъответствия по точка  II.2. от 

раздел A. от Справката - 2.1., 2.2., ..... 

Секцията не присъства от 01.05.2017 г., 

т.к. не се приемат данни с 

несъответствия. Неприетите поради 

несъответствия са посочени в раздел A_ 

III _2_ErrDetails 

15 PC 

Данни за откритите несъответствия в 

приети данни за анулирани болнични 

листове, съгласно образеца на 

Справката   

16 A_III 

Наименование и съдържание на точка 

III. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка III. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на неприетите 

записи общо за издадени и анулирани 

болнични листове. При неприемане на 

цялата порция броят винаги е равен на 

броя подадени записи. 

17 A_III_Details_Formal 

Причини за неприемане на цялата 

порция с данни (записите за издадени 

и анулирани болнични листове - 

общо) спрямо изискванията за 

валидност по формат. 

Табът не присъства, когато броят на 

неприетите записи е 0 

17.1 A_ III _1_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите некоректни болнични 

листове - издаване 

Секцията не присъства, когато броят на 

неприетите записи за издаване е 0 

17.2 PC 

Данни за откритите причини по 

Приложение №4 за неприемане на 

болнични листове - издаване  

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на неприетите болнични листове – 

издаване. Секцията не присъства, когато 

няма нито един болничен лист с 

причини за неприемане. 

17.3 A_ III _2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите некоректни болнични 

листове – анулиране 

Секцията не присъства, когато броят на 

неприетите записи за анулиране е 0 

17.4 PC 

Данни за откритите причини по 

Приложение №4 за неприемане на 

болнични листове - анулиране 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на неприетите болнични листове – 

анулиране. Секцията не присъства, 

когато няма нито един болничен лист с 

причини за неприемане. 

18 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. Порция (запис) с данни не се приема, ако за поне един запис не е изпълнено условието за 

задължителност за попълване на данни в определените тагове съотв. при код на операцията издаване 

или анулиране/заличаване; 

 

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

дължината или типът на подаваните параметри; 

 

3. Порцията не се приема, ако не съдържа данни само с един и същ регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

4. Порцията с данни за болнични листове не се приема, ако за поне един запис уникалният номер на 

болничен лист не съществува в Електронния регистър на болничните листове или не е измежду 
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предоставените на лечебно заведение с вписания в болничния лист регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

5. Порцията не се приема, ако за поне един запис има недопустими символи в текстовите полета (напр. 

"лоша" кирилица). 

 

1.2. ePCTestXMLDataNew – НОВ метод за тест на порция с данни за болнични листове. 

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

утвърдените изисквания – Приложение №1а– болничен лист; 

 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 за болнични листове  

 

№ 

Наименование на 

таг в XML Описание на таг в XML Забележка 

  1 2 3 

  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 Данни за потребителя 

Съобразно потребителската регистрация 

за подаване на данни с този КЕП, са 

попълнени съответно ЕГН/ЛНЧ и имена 

на лекар или ЕИК/БУЛСТАТ и 

Наименование на лечебно заведение 

3 NSSI_TP_DATA 

Данни за наименование и адрес на 

териториалното поделение (ТП) на 

НОИ, издаващо Справката 

ТП на НОИ по  регистрация на лечебното 

заведение (съобразно регистрационния 

му номер в подаваните данни) 

4 Pril5_ExitNumber 

Изходящ номер и дата на издаваната 

Справка При тест не се попълва 

5 A 

Наименование на раздел A. от 

Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

раздел А. от Справката 

6 A_I 

Наименование и съдържание на точка 

I. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на подадените 

записи за издадени болнични листове, 

които ще се приемат 

7 A_I_1 

Наименование и съдържание на точка 

I.1. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I.1. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на приетите 

записи за издадени болнични листове 

  A_I_1_Details 

Секция, съдържаща структуриран 

списък на приетите данни за 

болнични листове по точка  I.1. от 

раздел A. от Справката - 1.1., 1.2., .... 

в следния вид: 

 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

8 PC 

Данни за приет болничен лист, 

съгласно образеца на Справката със 

следната структура: 

<PatientsChartNumber>-номер на 

болничен лист 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите болнични листове. 

Изискващите се данни са попълнени. 
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<EGN> - идентификатор на лицето 

<FlagEGN> - вид на 

идентификатор на лицето (0-ЕГН, 

2 – ЛН, СлН, ЛНЧ) 

<EGNNames> - имена на лицето 

<SickLeaveStartDate> - начална 

дата на временната 

неработоспособност 

<SickLeaveEndDate> - крайна на 

дата на временната 

неработоспособност 

<ReasonOfDiseaseCode> - код на 

причина за временната 

неработоспособност 

<ReasonOfDiseaseName> - причина 

за временната неработоспособност  

9 A_I_2 

Наименование на точка I.2. от раздел 

A. от Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

точка I.2. от раздел А. от Справката 

  A_I_2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

приетите болничните листове с 

открити несъответствия по точка  

I.2. от раздел A. от Справката - 2.1., 

2.2., ..... 

Секцията не присъства от 01.05.2017 г., 

т.к. не се приемат данни с 

несъответствия. Неприетите поради 

несъответствия са посочени в раздел A_ 

III _1_ErrDetails. 

10 PC 

Данни за откритите несъответствия в 

приети болнични листове, съгласно 

образеца на Справката   

11 A_II 

Наименование и съдържание на точка 

II. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка II. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на подадените 

записи за анулирани болнични листове, 

които ще се приемат 

12 A_II_1 

Наименование и съдържание на точка 

II.1. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка II.1. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на приетите 

записи за анулирани болнични листове 

  A_II_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за болнични 

листове по точка  II.1. от раздел A. 

от Справката - 1.1., 1.2., ..... 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

13 PC 

Данни за анулиран болничен лист, 

съгласно образеца на Справката със 

следната структура: 

<PatientsChartNumber>-номер на 

болничен лист 

<EGN> - идентификатор на лицето 

<FlagEGN> - вид на 

идентификатор на лицето (0-ЕГН, 

2 – ЛН, СлН, ЛНЧ) 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите данни за анулирани 

болнични листове. Изискващите се данни 

са попълнени. 
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<EGNNames> - имена на лицето 

14 A_II_2 

Наименование на точка II.2. от раздел 

A. от Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

точка II.2. от раздел А. от Справката 

  A_II_2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за анулирани 

болничните листове с открити 

несъответствия по точка  II.2. от 

раздел A. от Справката - 2.1., 2.2., ..... 

Секцията не присъства от 01.05.2017 г., 

т.к. не се приемат данни с 

несъответствия. Неприетите поради 

несъответствия са посочени в раздел A_ 

III _2_ErrDetails 

15 PC 

Данни за откритите несъответствия в 

приети данни за анулирани болнични 

листове, съгласно образеца на 

Справката   

16 A_III 

Наименование и съдържание на точка 

III. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка III. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на неприетите 

записи общо за издадени и анулирани 

болнични листове. При неприемане на 

цялата порция броят винаги е равен на 

броя подадени записи. 

17 A_III_Details_Formal 

Причини за неприемане на цялата 

порция с данни (записите за издадени 

и анулирани болнични листове - 

общо) спрямо изискванията за 

валидност по формат. 

Табът не присъства, когато броят на 

неприетите записи е 0 

17.1 A_ III _1_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите некоректни болнични 

листове - издаване 

Секцията не присъства, когато броят на 

неприетите записи за издаване е 0 

17.2 PC 

Данни за откритите причини по 

Приложение №4 за неприемане на 

болнични листове - издаване – със 

следната структура: 

<PatientsChartNumber>-номер на 

болничен лист 

<EGN> - идентификатор на лицето 

<FlagEGN> - вид на 

идентификатор на лицето (0-ЕГН, 

2 – ЛН, СлН, ЛНЧ) 

<EGNNames> - имена на лицето 

<Errors> - секция за грешките 

 <Error>-секция с 

описанието на всяка 

грешка 

o <ErrCode> – номер 

на грешка 

o <ErrText> – 

описание на грешка 
 

 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на неприетите болнични листове – 

издаване. Секцията не присъства, когато 

няма нито един болничен лист с 

причини за неприемане. 
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17.3 A_ III _2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите некоректни болнични 

листове – анулиране 

Секцията не присъства, когато броят на 

неприетите записи за анулиране е 0 

17.4 PC 

Данни за откритите причини по 

Приложение №4 за неприемане на 

болнични листове – анулиране – със 

следната структура: 

<PatientsChartNumber>-номер на 

болничен лист 

<EGN> - идентификатор на лицето 

<FlagEGN> - вид на 

идентификатор на лицето (0-ЕГН, 

2 – ЛН, СлН, ЛНЧ) 

<EGNNames> - имена на лицето 

<Errors> - секция за грешките 

 <Error>-секция с 

описанието на всяка 

грешка 

o <ErrCode> – номер 

на грешка 

o <ErrText> – 

описание на грешка 
 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на неприетите болнични листове – 

анулиране. Секцията не присъства, 

когато няма нито един болничен лист с 

причини за неприемане. 

18 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. Порция (запис) с данни не се приема, ако за поне един запис не е изпълнено условието за 

задължителност за попълване на данни в определените тагове съотв. при код на операцията издаване 

или анулиране/заличаване; 

 

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

дължината или типът на подаваните параметри; 

 

3. Порцията не се приема, ако не съдържа данни само с един и същ регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

4. Порцията с данни за болнични листове не се приема, ако за поне един запис уникалният номер на 

болничен лист не съществува в Електронния регистър на болничните листове или не е измежду 

предоставените на лечебно заведение с вписания в болничния лист регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

5. Порцията не се приема, ако за поне един запис има недопустими символи в текстовите полета (напр. 

"лоша" кирилица). 

 

   

 

1.1. ePCTestLKKXMLData - метод за тест на порция с данни за решения на ЛКК. 

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

утвърдените изисквания – Приложение №1а– решение на ЛКК; 

 Резултат: стринг в XML-формат със структура съгласно описанието: 
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Описание на структурата на XML с резултатите при работа на Web-service за тест на 

данни за решения на ЛКК 

    

№ 

Наименование на 

таг в XML Описание на таг в XML Забележка 

  1 2 3 

  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 Данни за потребителя 

Съобразно потребителската 

регистрация за подаване на данни с 

този КЕП, са попълнени съответно 

ЕГН/ЛНЧ, УИН и имена на лекар 

или ЕИК/БУЛСТАТ и Наименование 

на лечебно заведение 

  RecNumber 

Секция с данни за резултатите от теста 

по пореден номер на запис от входната 

порция с данни   

3 Number 

Пореден номер на запис от входната 

порция   

4 Kod_LKK 

Код на операция - издаване/заличаване на 

данни   

5 LKKCertificateNumber № от книгата за решения на ЛКК  

6 DateIssuedDay Дата от книгата за решения на ЛКК - ден  

7 DateIssuedMonth Дата от книгата за решения на ЛКК-месец  

8 DateIssuedYear Дата от книгата за решения на ЛКК-година  

9 PatientsChartNumber № на болничен лист   

10 ErrDescription 

Описание на резултатите от теста за 

конкретния запис 

Състои се от две части: 1 Анализ на 

грешките спрямо изискванията за 

валидност по формат, които водят до 

неприемане на порцията с данни. 

Според резултата присъства текст 

"Не са открити грешки при 

формалния контрол" или "Грешки 

при формалния контрол на ред ...";                                                            

2. С разделител ";" се изреждат 

откритите грешки, с които се 

приемат порцията с данни. 

11 ErrStatus 

Окончателен резултат от теста относно 

премане на входниата порция с данни 

В зависимост от наличието на 

причини, водещи до неприемане на 

порцията с данни, стойностите са 

две: "Порцията от данни е невалидна 

по формат и не може да бъде 

приета." или "Порцията от данни е с 

валиден формат." 

12 SysError Наличие на възникнали системни грешки  

При липса на системни грешки - не е 

попълнен; При грешка - описание. 
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 Изисквания за валидност по формат за прием на порция с данни 

 

1. Файл (запис) с данни не се приема, ако за поне един запис не е изпълнено условието за 

задължителност, посочено в колона 12 - при код на операцията издаване или 13 - при код заличаване; 

 

2. Файлът (записът) не се приема (връща се целият) ако е нарушена структурата му, наименованията, 

дължината или типът на подаваните параметри; 

 

3. Файлът не се приема, ако не съдържа данни само с един и същ регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

4. Порцията не се приема, ако за поне един запис номерът на болничен лист не е измежду предоставените 

на лечебно заведение, чиито регистрационен номер е вписан като издал болничния лист. 

 

5. Порцията не се приема, ако за поне един запис има недопустими символи в текстовите полета (напр. 

"лоша" кирилица). 

 

 

2. Методи за тест и запис на порция с данни за болнични листове или решения на ЛКК (в 

случай, че няма открити формални грешки). 

 

2.1. ePCLoadSaveXML - метод за тест и запис на порция с данни за болнични листове (в 

случай, че няма открити формални грешки). 

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

утвърдените изисквания – Приложение №1а – болничен лист; 

 

2.2. ePCLKKLoadSaveXML - метод за тест и запис на порция с данни за решение на 

ЛКК (в случай, че няма открити формални грешки). 

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

утвърдените изисквания – Приложение №1а – решение на ЛКК; 

 

 Резултат за двата метода: стринг в XML-формат със структура съгласно 

описанието: 

 

Описание на структурата на XML с резултатите при работа на Web-service за запис на 

данни за болнични листове или решения на ЛКК 

 

Данни за формиране на Справка за приети данни, съдържащи се в издадени болнични 

листове и/или решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове - Приложение № 

5 към чл. 17 от Наредбата 

№ 

Наименование на 

таг в XML Описание на таг в XML Забележка 

  1 2 3 

  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 Данни за потребителя 

Съобразно потребителската регистрация 

за подаване на данни с този КЕП, са 

попълнени съответно ЕГН/ЛНЧ и имена 

на лекар или ЕИК/БУЛСТАТ и 

Наименование на лечебно заведение 

3 NSSI_TP_DATA 

Данни за наименование и адрес на 

териториалното поделение (ТП) на 

НОИ, издаващо Справката 

Справката се издава от ТП на НОИ по  

регистрация на лечебното заведение 

(съобразно регистрационния му номер в 

подаваните данни) 
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4 Pril5_ExitNumber 

Изходящ номер и дата на издаваната 

Справка   

5 A 

Наименование на раздел A. от 

Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

раздел А. от Справката 

6 A_I 

Наименование и съдържание на точка 

I. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на подадените 

записи за издадени болнични листове, 

които се приемат 

7 A_I_1 

Наименование и съдържание на точка 

I.1. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I.1. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на приетите 

записи за издадени болнични листове 

  A_I_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за болнични 

листове по точка  I.1. от раздел A. 

от Справката - 1.1., 1.2., ..... 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

8 PC 

Данни за приет болничен лист, 

съгласно образеца на Справката  

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите болнични листове. 

Изискващите се данни са попълнени. 

9 A_I_2 

Наименование на точка I.2. от раздел 

A. от Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

точка I.2. от раздел А. от Справката 

  A_I_2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

приетите болничните листове с 

открити несъответствия по точка  

I.2. от раздел A. от Справката - 2.1., 

2.2., ..... 

Секцията не присъства от 01.05.2017 г., 

т.к. не се приемат данни с 

несъответствия. Неприетите поради 

несъответствия са посочени в раздел A_ 

III _1_ErrDetails 

10 PC 

Данни за откритите несъответствия в 

приети болнични листове, съгласно 

образеца на Справката   

11 A_II 

Наименование и съдържание на точка 

II. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка II. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на подадените 

записи за анулирани болнични листове, 

които се приемат 

12 A_II_1 

Наименование и съдържание на точка 

II.1. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка II.1. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на приетите 

записи за анулирани болнични листове 

  A_II_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за болнични 

листове по точка  II.1. от раздел A. 

от Справката - 1.1., 1.2., ..... 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

13 PC 

Данни за анулиран болничен лист, 

съгласно образеца на Справката  

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите данни за анулирани 

болнични листове. Изискващите се данни 

са попълнени. 
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14 A_II_2 

Наименование на точка II.2. от раздел 

A. от Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

точка II.2. от раздел А. от Справката 

  A_II_2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за анулирани 

болничните листове с открити 

несъответствия по точка  II.2. от 

раздел A. от Справката - 2.1., 2.2., ..... 

Секцията не присъства от 01.05.2017 г., 

т.к. не се приемат данни с 

несъответствия. Неприетите поради 

несъответствия са посочени в раздел A_ 

III _2_ErrDetails 

15 PC 

Данни за откритите несъответствия в 

приети данни за анулирани болнични 

листове, съгласно образеца на 

Справката   

16 A_III 

Наименование и съдържание на точка 

III. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка III. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на неприетите 

записи общо за издадени и анулирани 

болнични листове. При неприемане на 

цялата порция броят винаги е равен на 

броя подадени записи. 

17 A_III_Details_Formal 

Причини за неприемане на цялата 

порция с данни (записите за издадени 

и анулирани болнични листове - 

общо) спрямо изискванията за 

валидност по формат. 

Табът не присъства, когато броят на 

неприетите записи е 0 

17.1 A_ III _1_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите некоректни болнични 

листове - издаване 

Секцията не присъства, когато броят на 

неприетите записи за издаване е 0 

17.2 PC 

Данни за откритите причини по 

Приложение №4 за неприемане на 

болнични листове - издаване  

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на неприетите болнични листове – 

издаване. Секцията не присъства, когато 

няма нито един болничен лист с 

причини за неприемане. 

17.3 A_ III _2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите некоректни болнични 

листове – анулиране 

Секцията не присъства, когато броят на 

неприетите записи за анулиране е 0 

17.4 PC 

Данни за откритите причини по 

Приложение №4 за неприемане на 

болнични листове - анулиране 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на неприетите болнични листове – 

анулиране. Секцията не присъства, 

когато няма нито един болничен лист с 

причини за неприемане. 

18 B 

Наименование на раздел Б. от 

Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

раздел Б. от Справката 

19 B_I 

Наименование и съдържание на точка 

I. от раздел Б. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I. от раздел Б. от Справката, в 

който е попълнен броят на подадените 

записи за издадени решения на ЛКК 

20 B_I_1 

Наименование и съдържание на точка 

I.1. от раздел Б. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I.1. от раздел Б. от Справката, в 

който е попълнен броят на приетите 

записи за издадени решения на ЛКК 
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  B_I_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за издадени 

решения на ЛКК по точка  I.1. от 

раздел Б. от Справката - 1.1., 1.2., ..... 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

21 LKK 

Данни за прието решение на ЛКК, 

съгласно образеца на Справката  

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите решения на ЛКК. 

Изискващите се данни са попълнени. 

22 B_I_2 

Наименование на точка I.2. от раздел 

Б. от Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

точка I.2. от раздел Б. от Справката 

  B_I_2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

приетите решения на ЛКК с 

открити несъответствия по точка  

I.2. от раздел Б. от Справката - 2.1., 

2.2., ..... 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

23 LKK 

Данни за откритите несъответствия в 

приети решения на ЛКК, съгласно 

образеца на Справката  

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите решения на ЛКК с 

открити несъответствия. Изискващите се 

данни са попълнени. Допустимо е да 

липсва, когато няма нито едно решение 

на ЛКК с несъответствия. 

24 B_II 

Наименование и съдържание на точка 

II. от раздел Б. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка II. от раздел Б. от Справката, в 

който е попълнен броят на неприетите 

записи за издадени решения на ЛКК. 

Броят винаги е равен на броя подадени 

записи. 

25 B_II_Details 

Причини за неприемане на порцията с 

данни (записите за издадени решения 

на ЛКК) спрямо изискванията за 

валидност по формат 

Табът не присъства, когато броят на 

неприетите записи е 0 

26 SysError 

Наличие на възникнали системни 

грешки  

При липса на системни грешки - не е 

попълнен; При грешка - описание. 

    

 

Входните данни за болнични листове и решения на ЛКК са с различна структура, 

подават се по отделно и се обработват от различни сервизи. Получаваните резултати 

съдържат или табове от 5 до 17 (раздел А от Справката), или табове от 18 до 25 (раздел Б 

от Справката). Останалите табове присъстват и в двата случая. 

 Изисквания за валидност по формат за прием на порция с данни 

 

1. Порция (запис) с данни не се приема, ако за поне един запис не е изпълнено условието за 

задължителност за попълване на данни в определените тагове съотв. при код на операцията издаване 

или анулиране/заличаване; 

 

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

дължината или типът на подаваните параметри; 

 

3. Порцията не се приема, ако не съдържа данни само с един и същ регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

4. Порцията с данни за болнични листове не се приема, ако за поне един запис уникалният номер на 

болничен лист не съществува в Електронния регистър на болничните листове или не е измежду 

предоставените на лечебно заведение с вписания в болничния лист регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

5. Порцията не се приема, ако за поне един запис има недопустими символи в текстовите полета (напр. 

"лоша" кирилица). 
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2.3. ePCLoadSaveXMLNew – НОВ метод за тест и запис на порция с данни за болнични 

листове (в случай, че няма открити формални грешки) със структуриран резултат. 

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

утвърдените изисквания – Приложение №1а – болничен лист; 

 

Описание на структурата на XML с резултатите при работа на Web-service за запис на 

данни за болнични листове или решения на ЛКК 

 

Данни за формиране на Справка за приети данни, съдържащи се в издадени болнични 

листове и/или решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове - Приложение № 

5 към чл. 17 от Наредбата 

№ 

Наименование на 

таг в XML Описание на таг в XML Забележка 

  1 2 3 

  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 Данни за потребителя 

Съобразно потребителската регистрация 

за подаване на данни с този КЕП, са 

попълнени съответно ЕГН/ЛНЧ и имена 

на лекар или ЕИК/БУЛСТАТ и 

Наименование на лечебно заведение 

3 NSSI_TP_DATA 

Данни за наименование и адрес на 

териториалното поделение (ТП) на 

НОИ, издаващо Справката 

Справката се издава от ТП на НОИ по  

регистрация на лечебното заведение 

(съобразно регистрационния му номер в 

подаваните данни) 

4 Pril5_ExitNumber 

Изходящ номер и дата на издаваната 

Справка   

5 A 

Наименование на раздел A. от 

Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

раздел А. от Справката 

6 A_I 

Наименование и съдържание на точка 

I. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на подадените 

записи за издадени болнични листове, 

които се приемат 

7 A_I_1 

Наименование и съдържание на точка 

I.1. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I.1. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на приетите 

записи за издадени болнични листове 

  A_I_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за болнични 

листове по точка  I.1. от раздел A. 

от Справката - 1.1., 1.2., ..... 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

8 PC 

Данни за приет болничен лист, 

съгласно образеца на Справката със 

следната структура: 

<PatientsChartNumber>-номер на 

болничен лист 

<EGN> - идентификатор на лицето 

<FlagEGN> - вид на 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите болнични листове. 

Изискващите се данни са попълнени. 
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идентификатор на лицето (0-ЕГН, 

2 – ЛН, СлН, ЛНЧ) 

<EGNNames> - имена на лицето 

<SickLeaveStartDate> - начална 

дата на временната 

неработоспособност 

<SickLeaveEndDate> - крайна на 

дата на временната 

неработоспособност 

<ReasonOfDiseaseCode> - код на 

причина за временната 

неработоспособност 

<ReasonOfDiseaseName> - причина 

за временната неработоспособност  

9 A_I_2 

Наименование на точка I.2. от раздел 

A. от Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

точка I.2. от раздел А. от Справката 

  A_I_2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

приетите болничните листове с 

открити несъответствия по точка  

I.2. от раздел A. от Справката - 2.1., 

2.2., ..... 

Секцията не присъства от 01.05.2017 г., 

т.к. не се приемат данни с 

несъответствия. Неприетите поради 

несъответствия са посочени в раздел A_ 

III _1_ErrDetails 

10 PC 

Данни за откритите несъответствия в 

приети болнични листове, съгласно 

образеца на Справката   

11 A_II 

Наименование и съдържание на точка 

II. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка II. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на подадените 

записи за анулирани болнични листове, 

които се приемат 

12 A_II_1 

Наименование и съдържание на точка 

II.1. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка II.1. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на приетите 

записи за анулирани болнични листове 

  A_II_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за болнични 

листове по точка  II.1. от раздел A. 

от Справката - 1.1., 1.2., ..... 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

13 PC 

Данни за анулиран болничен лист, 

съгласно образеца на Справката със 

следната структура: 

<PatientsChartNumber>-номер на 

болничен лист 

<EGN> - идентификатор на лицето 

<FlagEGN> - вид на 

идентификатор на лицето (0-ЕГН, 

2 – ЛН, СлН, ЛНЧ) 

<EGNNames> - имена на лицето 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите данни за анулирани 

болнични листове. Изискващите се данни 

са попълнени. 

14 A_II_2 

Наименование на точка II.2. от раздел 

A. от Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

точка II.2. от раздел А. от Справката 
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  A_II_2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за анулирани 

болничните листове с открити 

несъответствия по точка  II.2. от 

раздел A. от Справката - 2.1., 2.2., ..... 

Секцията не присъства от 01.05.2017 г., 

т.к. не се приемат данни с 

несъответствия. Неприетите поради 

несъответствия са посочени в раздел A_ 

III _2_ErrDetails 

15 PC 

Данни за откритите несъответствия в 

приети данни за анулирани болнични 

листове, съгласно образеца на 

Справката   

16 A_III 

Наименование и съдържание на точка 

III. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка III. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на неприетите 

записи общо за издадени и анулирани 

болнични листове. При неприемане на 

цялата порция броят винаги е равен на 

броя подадени записи. 

17 A_III_Details_Formal 

Причини за неприемане на цялата 

порция с данни (записите за издадени 

и анулирани болнични листове - 

общо) спрямо изискванията за 

валидност по формат. 

Табът не присъства, когато броят на 

неприетите записи е 0 

17.1 A_ III _1_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите некоректни болнични 

листове - издаване 

Секцията не присъства, когато броят на 

неприетите записи за издаване е 0 

17.2 PC 

Данни за откритите причини по 

Приложение №4 за неприемане на 

болнични листове - издаване – със 

следната структура: 

<PatientsChartNumber>-номер на 

болничен лист 

<EGN> - идентификатор на лицето 

<FlagEGN> - вид на 

идентификатор на лицето (0-ЕГН, 

2 – ЛН, СлН, ЛНЧ) 

<EGNNames> - имена на лицето 

<Errors> - секция за грешките 

 <Error>-секция с 

описанието на всяка 

грешка 

o <ErrCode> – номер 

на грешка 

o <ErrText> – 

описание на грешка 
 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на неприетите болнични листове – 

издаване. Секцията не присъства, когато 

няма нито един болничен лист с 

причини за неприемане. 

17.3 A_ III _2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите некоректни болнични 

листове – анулиране 

Секцията не присъства, когато броят на 

неприетите записи за анулиране е 0 

17.4 PC 

Данни за откритите причини по 

Приложение №4 за неприемане на 

болнични листове – анулиране- със 

следната структура: 

<PatientsChartNumber>-номер на 

болничен лист 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на неприетите болнични листове – 

анулиране. Секцията не присъства, 

когато няма нито един болничен лист с 

причини за неприемане. 
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<EGN> - идентификатор на лицето 

<FlagEGN> - вид на 

идентификатор на лицето (0-ЕГН, 

2 – ЛН, СлН, ЛНЧ) 

<EGNNames> - имена на лицето 

<Errors> - секция за грешките 

 <Error>-секция с 

описанието на всяка 

грешка 

o <ErrCode> – номер 

на грешка 

o <ErrText> – 

описание на грешка 
 

26 SysError 

Наличие на възникнали системни 

грешки  

При липса на системни грешки - не е 

попълнен; При грешка - описание. 

    

 

Входните данни за болнични листове и решения на ЛКК са с различна структура, 

подават се по отделно и се обработват от различни сервизи. Получаваните резултати 

съдържат или табове от 5 до 17 (раздел А от Справката). 

 Изисквания за валидност по формат за прием на порция с данни 

 

1. Порция (запис) с данни не се приема, ако за поне един запис не е изпълнено условието за 

задължителност за попълване на данни в определените тагове съотв. при код на операцията издаване 

или анулиране/заличаване; 

 

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

дължината или типът на подаваните параметри; 

 

3. Порцията не се приема, ако не съдържа данни само с един и същ регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

4. Порцията с данни за болнични листове не се приема, ако за поне един запис уникалният номер на 

болничен лист не съществува в Електронния регистър на болничните листове или не е измежду 

предоставените на лечебно заведение с вписания в болничния лист регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

5. Порцията не се приема, ако за поне един запис има недопустими символи в текстовите полета (напр. 

"лоша" кирилица). 

 

 

 

II. Адрес за достъп до тестови WEB-Services за тестване на данни от издадени 

болнични листове и решения на ЛКК 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 тестване на данни от издадени болнични 

листове:  

https://ebenefits.nssi.bg/ePCUploadDataForCheckNoKEP052017/ 
 

1. ePCTestXMLData - метод за тест на порция с данни за болнични листове. 

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

утвърдените изисквания – Приложение №1а– болничен лист; 

https://ebenefits.nssi.bg/ePCUploadDataForCheckNoKEP052017/
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 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 за болнични листове без КЕП 

 

№ 

Наименование на 

таг в XML Описание на таг в XML Забележка 

  1 2 3 

  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 Данни за потребителя 

Връщат се попълнени тестови, 

непроменливи данни „Име на лечебно 

заведение или лекар; ЕГН/ ЛНЧ: 

1112223335; УИН: 9999999999” 

3 NSSI_TP_DATA 

Данни за наименование и адрес на 

териториалното поделение (ТП) на 

НОИ, издаващо Справката Не се попълва при тест без КЕП 

4 Pril5_ExitNumber 

Изходящ номер и дата на издаваната 

Справка Не се попълва при тест без КЕП 

5 A 

Наименование на раздел A. от 

Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

раздел А. от Справката 

6 A_I 

Наименование и съдържание на точка 

I. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на подадените 

записи за издадени болнични листове, 

които ще се приемат 

7 A_I_1 

Наименование и съдържание на точка 

I.1. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I.1. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на приетите 

записи за издадени болнични листове 

  A_I_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за болнични 

листове по точка  I.1. от раздел A. 

от Справката - 1.1., 1.2., ..... 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

8 PC 

Данни за приет болничен лист, 

съгласно образеца на Справката  

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите болнични листове. 

Изискващите се данни са попълнени. 

9 A_I_2 

Наименование на точка I.2. от раздел 

A. от Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

точка I.2. от раздел А. от Справката 

  A_I_2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

приетите болничните листове с 

открити несъответствия по точка  

I.2. от раздел A. от Справката - 2.1., 

2.2., ..... 

Секцията не присъства от 01.05.2017 г., 

т.к. не се приемат данни с 

несъответствия. Неприетите поради 

несъответствия са посочени в раздел A_ 

III _1_ErrDetails. 



Приложение №3 Описание на WEB-услугите 

 18 

10 PC 

Данни за откритите несъответствия в 

приети болнични листове, съгласно 

образеца на Справката   

11 A_II 

Наименование и съдържание на точка 

II. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка II. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на подадените 

записи за анулирани болнични листове, 

които ще се приемат 

12 A_II_1 

Наименование и съдържание на точка 

II.1. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка II.1. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на приетите 

записи за анулирани болнични листове 

  A_II_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за болнични 

листове по точка  II.1. от раздел A. 

от Справката - 1.1., 1.2., ..... 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

13 PC 

Данни за анулиран болничен лист, 

съгласно образеца на Справката  

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите данни за анулирани 

болнични листове. Изискващите се данни 

са попълнени. 

14 A_II_2 

Наименование на точка II.2. от раздел 

A. от Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

точка II.2. от раздел А. от Справката 

  A_II_2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за анулирани 

болничните листове с открити 

несъответствия по точка  II.2. от 

раздел A. от Справката - 2.1., 2.2., ..... 

Секцията не присъства от 01.05.2017 г., 

т.к. не се приемат данни с 

несъответствия. Неприетите поради 

несъответствия са посочени в раздел A_ 

III _2_ErrDetails 

15 PC 

Данни за откритите несъответствия в 

приети данни за анулирани болнични 

листове, съгласно образеца на 

Справката   

16 A_III 

Наименование и съдържание на точка 

III. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка III. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на неприетите 

записи общо за издадени и анулирани 

болнични листове. При неприемане на 

цялата порция броят винаги е равен на 

броя подадени записи. 

17 A_III_Details_Formal 

Причини за неприемане на цялата 

порция с данни (записите за издадени 

и анулирани болнични листове - 

общо) спрямо изискванията за 

валидност по формат. 

Табът не присъства, когато броят на 

неприетите записи е 0 

17.1 A_ III _1_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите некоректни болнични 

листове - издаване 

Секцията не присъства, когато броят на 

неприетите записи за издаване е 0 

17.2 PC 

Данни за откритите причини по 

Приложение №4 за неприемане на 

болнични листове - издаване  

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на неприетите болнични листове – 

издаване. Секцията не присъства, когато 

няма нито един болничен лист с 

причини за неприемане. 
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17.3 A_ III _2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите некоректни болнични 

листове – анулиране 

Секцията не присъства, когато броят на 

неприетите записи за анулиране е 0 

17.4 PC 

Данни за откритите причини по 

Приложение №4 за неприемане на 

болнични листове - анулиране 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на неприетите болнични листове – 

анулиране. Секцията не присъства, 

когато няма нито един болничен лист с 

причини за неприемане. 

18 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. Порция (запис) с данни не се приема, ако за поне един запис не е изпълнено условието за 

задължителност за попълване на данни в определените тагове съотв. при код на операцията издаване 

или анулиране/заличаване; 

 

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

дължината или типът на подаваните параметри; 

 

3. Порцията не се приема, ако не съдържа данни само с един и същ регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

4. Порцията с данни за болнични листове не се приема, ако за поне един запис уникалният номер на 

болничен лист не съществува в Електронния регистър на болничните листове или не е измежду 

предоставените на лечебно заведение с вписания в болничния лист регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

5. Порцията не се приема, ако за поне един запис има недопустими символи в текстовите полета (напр. 

"лоша" кирилица). 
 

2. ePCTestXMLDataFullResult - метод за тест на порция с данни за болнични листове. 

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

утвърдените изисквания – Приложение №1а– болничен лист; 

 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 за болнични листове без КЕП 

 

№ 

Наименование на 

таг в XML Описание на таг в XML Забележка 

  1 2 3 

  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 Данни за потребителя 

Връщат се попълнени тестови, 

непроменливи данни „Име на лечебно 

заведение или лекар; ЕГН/ ЛНЧ: 

1112223335; УИН: 9999999999” 

3 NSSI_TP_DATA 

Данни за наименование и адрес на 

териториалното поделение (ТП) на 

НОИ, издаващо Справката Не се попълва при тест без КЕП 
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4 Pril5_ExitNumber 

Изходящ номер и дата на издаваната 

Справка Не се попълва при тест без КЕП 

5 A 

Наименование на раздел A. от 

Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

раздел А. от Справката 

6 A_I 

Наименование и съдържание на точка 

I. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на подадените 

записи за издадени болнични листове, 

които ще се приемат 

7 A_I_1 

Наименование и съдържание на точка 

I.1. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка I.1. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на приетите 

записи за издадени болнични листове 

  A_I_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за болнични 

листове по точка  I.1. от раздел A. 

от Справката - 1.1., 1.2., ..... 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

8 PC 

Данни за приет болничен лист, 

съгласно образеца на Справката със 

следната структура: 

<PatientsChartNumber>-номер на 

болничен лист 

<EGN> - идентификатор на лицето 

<FlagEGN> - вид на 

идентификатор на лицето (0-ЕГН, 

2 – ЛН, СлН, ЛНЧ) 

<EGNNames> - имена на лицето 

<SickLeaveStartDate> - начална 

дата на временната 

неработоспособност 

<SickLeaveEndDate> - крайна на 

дата на временната 

неработоспособност 

<ReasonOfDiseaseCode> - код на 

причина за временната 

неработоспособност 

<ReasonOfDiseaseName> - причина 

за временната неработоспособност 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите болнични листове. 

Изискващите се данни са попълнени. 

9 A_I_2 

Наименование на точка I.2. от раздел 

A. от Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

точка I.2. от раздел А. от Справката 

  A_I_2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

приетите болничните листове с 

открити несъответствия по точка  

I.2. от раздел A. от Справката - 2.1., 

2.2., ..... 

Секцията не присъства от 01.05.2017 г., 

т.к. не се приемат данни с 

несъответствия. Неприетите поради 

несъответствия са посочени в раздел A_ 

III _1_ErrDetails. 

10 PC 

Данни за откритите несъответствия в 

приети болнични листове, съгласно 

образеца на Справката   
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11 A_II 

Наименование и съдържание на точка 

II. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка II. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на подадените 

записи за анулирани болнични листове, 

които ще се приемат 

12 A_II_1 

Наименование и съдържание на точка 

II.1. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка II.1. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на приетите 

записи за анулирани болнични листове 

  A_II_1_Details 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за болнични 

листове по точка  II.1. от раздел A. 

от Справката - 1.1., 1.2., ..... 

Секцията не присъства, когато броят на 

приетите записи е 0 

13 PC 

Данни за анулиран болничен лист, 

съгласно образеца на Справката със 

следната структура: 

<PatientsChartNumber>-номер на 

болничен лист 

<EGN> - идентификатор на лицето 

<FlagEGN> - вид на 

идентификатор на лицето (0-ЕГН, 

2 – ЛН, СлН, ЛНЧ) 

<EGNNames> - имена на лицето 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на приетите данни за анулирани 

болнични листове. Изискващите се данни 

са попълнени. 

14 A_II_2 

Наименование на точка II.2. от раздел 

A. от Справката 

Постоянен текст с наименованието на 

точка II.2. от раздел А. от Справката 

  A_II_2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

приетите данни за анулирани 

болничните листове с открити 

несъответствия по точка  II.2. от 

раздел A. от Справката - 2.1., 2.2., ..... 

Секцията не присъства от 01.05.2017 г., 

т.к. не се приемат данни с 

несъответствия. Неприетите поради 

несъответствия са посочени в раздел A_ 

III _2_ErrDetails 

15 PC 

Данни за откритите несъответствия в 

приети данни за анулирани болнични 

листове, съгласно образеца на 

Справката   

16 A_III 

Наименование и съдържание на точка 

III. от раздел A. от Справката 

Текст, съдържащ наименованието на 

точка III. от раздел А. от Справката, в 

който е попълнен броят на неприетите 

записи общо за издадени и анулирани 

болнични листове. При неприемане на 

цялата порция броят винаги е равен на 

броя подадени записи. 

17 A_III_Details_Formal 

Причини за неприемане на цялата 

порция с данни (записите за издадени 

и анулирани болнични листове - 

общо) спрямо изискванията за 

валидност по формат. 

Табът не присъства, когато броят на 

неприетите записи е 0 

17.1 A_ III _1_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите некоректни болнични 

листове – издаване – със следната 

структура: 

<PatientsChartNumber>-номер на 

болничен лист 

<EGN> - идентификатор на лицето 
Секцията не присъства, когато броят на 

неприетите записи за издаване е 0 
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<FlagEGN> - вид на 

идентификатор на лицето (0-ЕГН, 

2 – ЛН, СлН, ЛНЧ) 

<EGNNames> - имена на лицето 

<Errors> - секция за грешките 

 <Error>-секция с 

описанието на всяка 

грешка 

o <ErrCode> – номер 

на грешка 

o <ErrText> – 

описание на грешка 
 

17.2 PC 

Данни за откритите причини по 

Приложение №4 за неприемане на 

болнични листове - издаване  

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на неприетите болнични листове – 

издаване. Секцията не присъства, когато 

няма нито един болничен лист с 

причини за неприемане. 

17.3 A_ III _2_ErrDetails 

Секция, съдържаща списък на 

неприетите некоректни болнични 

листове – анулиране – със следната 

структура: 

<PatientsChartNumber>-номер на 

болничен лист 

<EGN> - идентификатор на лицето 

<FlagEGN> - вид на 

идентификатор на лицето (0-ЕГН, 

2 – ЛН, СлН, ЛНЧ) 

<EGNNames> - имена на лицето 

<Errors> - секция за грешките 

 <Error>-секция с 

описанието на всяка 

грешка 

o <ErrCode> – номер 

на грешка 

o <ErrText> – 

описание на грешка 
 

Секцията не присъства, когато броят на 

неприетите записи за анулиране е 0 

17.4 PC 

Данни за откритите причини по 

Приложение №4 за неприемане на 

болнични листове - анулиране 

Табът се повтаря толкова пъти, колкото е 

броят на неприетите болнични листове – 

анулиране. Секцията не присъства, 

когато няма нито един болничен лист с 

причини за неприемане. 

18 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. Порция (запис) с данни не се приема, ако за поне един запис не е изпълнено условието за 

задължителност за попълване на данни в определените тагове съотв. при код на операцията издаване 

или анулиране/заличаване; 
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2. Порцията (записът) не се приема (връща се целият) ако е нарушена структурата му, наименованията, 

дължината или типът на подаваните параметри; 

 

3. Порцията не се приема, ако не съдържа данни само с един и същ регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

4. Порцията с данни за болнични листове не се приема, ако за поне един запис уникалният номер на 

болничен лист не съществува в Електронния регистър на болничните листове или не е измежду 

предоставените на лечебно заведение с вписания в болничния лист регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

5. Порцията не се приема, ако за поне един запис има недопустими символи в текстовите полета (напр. 

"лоша" кирилица). 

 

 

Адрес за достъп до тестови WEB-Service за тестване на данни от издадени решения на 

ЛКК  по повод обжалване на болнични листове:  
https://ebenefits.nssi.bg/ePCLKKWSUploadDataNoKEP 

 

3. ePCTestLKKXMLData - метод за тест на порция с данни за решения на ЛКК. 

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

утвърдените изисквания – Приложение №1а– решение на ЛКК; 

 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 за решения на ЛКК без КЕП 

    

№ 

Наименование на 

таг в XML Описание на таг в XML Забележка 

  1 2 3 

  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 Данни за потребителя 

Връщат се попълнени тестови, 

непроменливи данни „Име на 

лечебно заведение или лекар; ЕГН/ 

ЛНЧ: 1112223335; УИН: 

9999999999” 

  RecNumber 

Секция с данни за резултатите от теста 

по пореден номер на запис от входната 

порция с данни   

3 Number 

Пореден номер на запис от входната 

порция   

4 Kod_LKK 

Код на операция - издаване/заличаване на 

данни   

5 LKKCertificateNumber № от книгата за решения на ЛКК  

6 DateIssuedDay Дата от книгата за решения на ЛКК - ден  

7 DateIssuedMonth Дата от книгата за решения на ЛКК-месец  

8 DateIssuedYear Дата от книгата за решения на ЛКК-година  

9 PatientsChartNumber № на болничен лист   

https://ebenefits.nssi.bg/ePCLKKWSUploadDataNoKEP
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10 ErrDescription 

Описание на резултатите от теста за 

конкретния запис 

Състои се от две части: 1. Анализ на 

грешките спрямо изискванията за 

валидност по формат, които водят до 

неприемане на порцията с данни. 

Според резултата присъства текст 

"Не са открити грешки при 

формалния контрол" или "Грешки 

при формалния контрол на ред ...";                                                            

2. С разделител ";" се изреждат 

откритите грешки, с които се 

приемат порцията с данни. 

11 ErrStatus 

Окончателен резултат от теста относно 

премане на входниата порция с данни 

В зависимост от наличието на 

причини, водещи до неприемане на 

порцията с данни, стойностите са 

две: "Порцията от данни е невалидна 

по формат и не може да бъде 

приета." или "Порцията от данни е с 

валиден формат." 

12 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. Файл (запис) с данни не се приема, ако за поне един запис не е изпълнено условието за 

задължителност, посочено в колона 12 - при код на операцията издаване или 13 - при код заличаване; 

 

2. Файлът (записът) не се приема (връща се целият) ако е нарушена структурата му, наименованията, 

дължината или типът на подаваните параметри; 

 

3. Файлът не се приема, ако не съдържа данни само с един и същ регистрационен номер на лечебно 

заведение. 

 

4. Порцията не се приема, ако за поне един запис номерът на болничен лист не е измежду предоставените 

на лечебно заведение, чиито регистрационен номер е вписан като издал болничния лист. 

 

5. Порцията не се приема, ако за поне един запис има недопустими символи в текстовите полета (напр. 

"лоша" кирилица). 
 


