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Концепция на системата за електронния обмен на
социалноосигурителна информация - EESSI
 Системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация EESSI
(Electronic Exchange of Social Security Information) е система, която позволява
на компетентните институции на държавите-членки на ЕС, ЕИП и
Конфедерация Швейцария, прилагащи разпоредбите на Регламентите за
координация на системите за социална сигурност да обменят по защитен
електронен път социалноосигурителна информация, свързана с правата на
заинтересованите лица, съгласно Регламентите (ЕО) № 883/2004 (основен)
(ЕО) и № 987/2009 (прилагащ) за координация на системите за социална
сигурност;
 През есента на 2019 г. България*, в частност НЗОК, успешно се присъедини
към другите държави-участници в EESSI, при което се положи началото на
поетапното преминаване на обмена на информация от хартиени носители към
електронно предаване на данни;
 EESSI е инструмент, чрез който комуникацията между заинтересованите
институции в държавите-участници в електронния обмен протича със
значително по-бърза скорост;

 Присъединявайки се към EESSI, НЗОК като институция-участник в
електронния обмен допринесе за постигне на основната цел на EESSI, а
именно свързване в една обща мрежа европейските социалноосигурителни
институции.

Европейски правила, регулиращи
електронния обмен между държавите
 Съгласно Решение № Е7 от 27.06.2019 г. на Европейската Административна
комисия за координация на системите за социална сигурност, след като две
държави-членки станат „готови за EESSI“ за даден бизнес случай (Business Use
Case накратко BUC), обменът на информация между тях се извършва в рамките
на EESSI за всички обмени във връзка с този BUC;
 В EESSI са създадени аналози на преносимите документи, които попадат в
компетенциите на НЗОК, както следва: УВЗ ЕЗОК = S_BUC_05; формуляр S1 =
S_BUC_01, S_BUC_01а и S_BUC_02; формуляр S2 = S_BUC_08; формуляр S3
= S_BUC_18 и S_BUC_18a; формуляр DA1 = AW_BUC_01a;
 Аналозите на удостоверителните документи в EESSI имат правна сила = на
преносимите удостоверителни документи;
 В сила и употреба остават преносимите документи: УВЗ ЕЗОК, формуляр S1,
формуляр S2, формуляр S3, формуляр DA1, имащи аналози в EESSI, както и
ЕЗОК.

Европейски правила, регулиращи електронния обмен
между държавите
Информация за компетенциите на НЗОК, свързани с упражняването на
здравноосигурителни права, е налична в Интерфейс за публичен регистър, разработен
от ЕК – PAI (public access interface);

PAI
може
да
се
достъпи
на
directory/pai/pai/search-institution/language/bg.

https://ec.europa.eu/social/social-security-

Работен процес в РЗОК за правилното
определяне дали дадена институция е със статус
„Готов за EESSI“ – „EESSI Ready“ за определен
BUC
 За правилното прилагане на правилата по отношение на електронния обмен през
EESSI, ЕК е разработила потребителски интерфейс за достъп от служителите на
всички компетентни институции от държавите-участници в EESSI – „Интерфейс за
достъп на служителя“ или Clerk Access Interface (CAI);
 Служители от РЗОК регулярно достъпват CAI с цел предоставяне на актуална
информация на лицата, които подават заявления за издаване на удостоверителни
документи (УД), необходими за упражняване на здравноосигурителни права по реда
на Регламентите за координация на системите за социална сигурност;
 В случай, че бъде установено, че бъдещата компетентна институция по място на
престой/пребиваване на лицата, подали заявления за УД е включена в системата за
електронен обмен – EESSI, както и спазвайки правилата за обмен чрез EESSI
(Решение № Е7) РЗОК пристъпва към изпълнението на процеса по електронен път.

Пример за използване на електронния аналог на
хартиения формуляр Е104: S_BUC_24
1. Заинтересованото лице подава заявление по образец в РЗОК;
2. Служител от РЗОК проверява в CAI – портала дали съответната
осигурителна институция е „готова за EESSI“;
3. При резултат „готова за EESSI“ служител от РЗОК информира подателят на
заявлението, че всички процеси по обмен на информацията се осъществяват
по електронен път чрез EESSI;
4. При необходимост служител от РЗОК може да предостави на подателя на
заявлението международния номер на случая в системата EESSI;
5. В случай, че съответната осигурителна институция, към момента на
подаване на заявлението по образец не е „готова за EESSI“, то процесите се
осъществяват на хартиен носител.

„Готови за EESSI“ бизнес случаи (BUC) чрез EESSI:
НЗОК и компетентни институции в Австрия
 S_BUC_01: Придобиване на права - пребиваване извън компетентната държава
членка – без преносим документ;
 S_BUC_01a: Придобиване на права - пребиваване извън компетентната държава
членка без преносим документ - документ за придобиване на права, издаден от
компетентната държава;
 S_BUC_02: Придобиване на права - пребиваване извън компетентната държава
членка с преносим документ;
 S_BUC_05: Необходимо лечение в държава членка на престой - искане за
документ за придобиване на права;
 S_BUC_24: Сумиране на периоди - вид на осигурителния риск: болест,
майчинство и бащинство.

Допълнителна информация
 В случай, че институция от Австрия изисква от Вас предоставяне на хартиен
формуляр (Е104, Е106, Е109, Е121), моля да се свържете със служител от
съответната РЗОК по местоживеене или друго, която ще приеме вашия сигнал,
след като обясните коя е австрийската институция;
 По възможност, молим съответната информация да бъде изпращана и по
електронна поща, като контактите на РЗОК може да намерите на официалната
интернет страница със следние адрес: https://www.nhif.bg/page/contacts;
 Служителят от РЗОК, приел Вашия сигнал, ще се свържи своевременно със
служителите в Централно управление на НЗОК, следящи правилното
изпълнение на процесите по обмена чрез EESSI, с цел осъществяване на
контакт с Австрия за изясняване на възникналия казус.
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