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Ръководство за инсталация  

на клиентска част на Регистрационна система на събития по 

хоспитализация и дехоспитализация 

 

Технически изисквания към обособеното работно място на регистратора 

Всяко работно място, на което ще се извършва регистрация на пациенти при 

постъпване в и напускане на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ 

(ЛЗБП), трябва да бъде оборудвано по следния начин: 

1. Работна станция (персонален компютър) с връзка към Интернет и 

операционна система: 

 Windows 7 (или по-нова). По изключение е възможно да се използва и 

Windows XP; 

 Всички Linux базирани версии на операционни системи за настолни 

компютри; 

 Терминален клиент (в архитектура с терминален сървър и виртуални 

десктоп клиенти); 

2. Електронен четец. Регистрационната система може да работи с всички 

електронни четци, които са отговарят на спецификациите ICAO9303. 

ВНИМАНИЕ: Регистрационната система не допуска ползването на 

електронни документни скенери. 

3. Квалифициран електронен подпис (тип „Професионален“), удостоверяващ 

професионалната обвързаност на автора на документа с юридическото лице, 

което представлява. 

Инсталиране на клиентска част HADIS 

Клиентската част на системата може да се изтегли онлайн със стандартен 

интернет Browser от интернет страницата на НЗОК, секция „Електронни услуги“, 

рубрика „Регистрационна система за събития по хоспитализация и дехоспитализация“ 

или на адрес http://hadis.nhif.bg/. Препоръчително този адрес да е добавен в Trusted 

Sites. 

http://hadis.nhif.bg/
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Отваря се подобен екран: 
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С натискане на бутон “Инсталирай” се изтегля файл – setup.exe, който се записва 

локално на работната станция. При изпълнението му се избира „Run“ или „Install” (в 

зависимост от използвания Browser), с което се стартира автоматичен процес на 

инсталация на клиентската част на системата. 

 

Възможно е при инсталацията на клиентската част да се покаже предупреждение 

(Security warning) UNKNOWN PUBLISHER, вместо NATsIONALNA 

ZDRAWNOOSIGURITELNA KASA. В такъв случай е необходимо еднократно да се 

инсталират и удостоверителните вериги на В-trust, достъпни на адрес: 

https://www.b-trust.org/web/files/richeditor/filemanager/Downloads/All_BTrust_CAs.p12 

След приключване на процеса се показва съобщение за успешна инсталация. 

 

Клиентската част на системата може да се стартира от Start Menu, HADIS клиент 

или от иконата HADIS на работния плот: 

https://www.b-trust.org/web/files/richeditor/filemanager/Downloads/All_BTrust_CAs.p12


 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК) 
 

Регистрационна система на събития по хоспитализация и 
дехоспитализация 

 

 

При първото влизане в системата е необходимо да се въведе и десетцифреният 

регистрационен номер на ЛЗБП, който се проверява автоматично и при успешна 

валидация, инсталацията на клиентската част на системата приключва. За да премине 

успешно тази част от инсталацията, е задължително компютърът, на който се инсталира 

клиентската част на системата да е свързан с Интернет. 

 


