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До: Д-р Глинка Комитов, управител на НЗОК 
Относно: Персонална Информационна Система (ПИС / PIS). 
От: инж. Михаил Калъчев, експерт при АДМИС 

 

МОЛБА 
за освобождаване на достъпа до услугата за проверка на УИН-Специалност-РЦЗ 

 

Уважаеми Д-р Комитов, 

 

със задоволство наблюдаваме положителното развитие на информационните 
услуги на НЗОК и в частност развитието на PIS системата. Ние, като компании 
разработващи информационни системи в сектора сме пряко засегнати от това 
развитие, както в положителна, така и понякога в отрицателна посока. 

Като част от всички справки и отчети, в т.ч. електронни за извършената дейност, 
НЗОК изисква посочване на издателя на направленията. Този издател (лекар) се 
идентифицира със своя УИН, РЦЗ код на лечебното заведение и специалността по която 
е сключил договора си с НЗОК. Съвсем очевидно е че валидността на тази комбинация 
от три кода може да бъде валидирана само и единствено чрез съпоставяне с 
регистрите за договорните партньори на НЗОК. В този смисъл, списък с подобни 
валидни комбинации се явява специфичен регистър, верността на който се определя 
само и единствено от НЗОК. В рамките на гореспоменатата ПИС, беше въведена 
електронна услуга за проверка валидността на такава комбинация към дадена дата. С 
това се направи много добра крачка напред. За съжаление обаче, тази уеб услуга е 
достъпна само чрез електронно подписване на заявката с универсален електронен 
подпис (УЕП). По българското законодателство, УЕП е винаги в хардуерна форма на SIM 
карта и четец за нея. Това означава, че една медицинска информационна система 
(болнична, за медицински център, лаборатория и др.) може да комуникира в реално 
време с ПИС само в еднопотребителски режим, т.е. само на един компютър, на който е 
поставен подписа, при това в присъствието на собственика му (директор, управител и 
т.н.). В лечебни заведения (ЛЗ), различни от индивидуални лекарски практики, с 
информационните системи работят множество хора, в т.ч. медицински сестри, 
лаборанти и други лица, които не разполагат с УЕП, при това на компютри със споделен 
достъп. В така описаната ситуация, информационните системи на по-голямата част от 
ЛЗ на практика не мога да удостоверяват комбинацията УИН-Спец.-РЦЗ в реално време, 
което прави процеса на приемане на направленията уязвим на операторски грешки и 
фалшиви направления. 
 Предвид изложеното по-горе, най-настоятелно Ви молим да разпоредите 
премахване на изискването за електронно подписване на проверката за валидност на 
комбинация УИН-Специалност-РЦЗ код. Също така молим, регистъра УИН-
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Специалност-РЦЗ да бъде качен и регулярно обновяван на сайта на НЗОК (XML формат), 
както и на https://opendata.government.bg, както правят останалите държавни 
институции. Молбата си подкрепяме със следните аргументи: 

1. Нито УИН, нито кода на специалност, а още по-малко РЦЗ кода на ЛЗ не 
представляват лични данни или някакъв вид поверителна информация. 

2. Воденето на публичен регистър с договорните партньори е задължение на 
НЗОК, произхождащо от ЗЗЗО. 

3. Изискването за електронно подписана заявка е очевидно непреодолимо 
техническо препятствие пред комуникацията на софтуера на изпълнителите и 
НЗОК в реално време. 

4. НЗОК следва до осигурява навременна, точна и пълна информация на 
изпълнителите си, както и на здравноосигурени граждани, които също не винаги 
разполагат с УЕП. 

Към аргументите по-горе можем да добавим и практиката на НАП по отношение на 
проверката на здравноосигурителния статус. При въвеждането на услугата НАП 
организира дискусия, на която покани засегнатите фирми и се отказа от електронния 
подпис именно заради изброените по-горе технически ограничения. И това НАП 
направи при положение че ЕГН са лични данни! Остават неразбираеми мотивите на 
НЗОК за изискване на УЕП за достъп до публични данни. 
 Искрено се надяваме молбата ни да бъде удовлетворена в разумни срокове, 
като в същото време оставаме на разположение за допълнителни въпроси, уточнения 
или експертна помощ от нашите членове. 
 
 
 
26 май 2016г. 
гр. София 
 
 
 
______________________ 
инж. Михаил Калъчев 
Експерт при АДМИС 
 
 
Адрес за отговор:   
гр. София, ПК 1330 
бул. „акад. И. Е. Гешов“ № 2Е 
Бизнес Център Сердика 
сграда 3, офис 208, СКАЙУЕР Груп ЕООД 
Телефон 088 8573727 
kalatchev@skyware-group.com  
Предпочитам да получа отговора Ви на място, в НЗОК и моля да бъда известен по 
телефон или имейл за това. 

https://opendata.government.bg/

