Инструкция за трансфер на данни от информационните системи на СИ към
централизираната система ИССИ
1.Идентифицирайте се със своя КЕП, чрез кликване върху бутон „е-автентикатор“

2.Изберете, като средство за автентикация първия елемент от списъка, както е показано на
изображението

3.След успешна автентикация системата ще ви пренасочи към началната страница на лице с
профил на СИ

Кликнете върху линка „ApiKey‘
От формата съдържаща уникалния за всеки СИ идентификатор, чрез бутон „Copy“ го копирайте
във вашето приложение и използвате за входен параметър на метода при извикване на
услугата за трансфер на данни към ИССИ.

4.Изберете елемент „Регистри“

При първоначално влизане в тази страница регистрите на активния СИ няма да съдържат
никакви данни.

5.Тестване на процедурата за зареждане на данни, чрез приложението изисква да изберете
елемент „Импорт на данни“

6.От линковете в горната част на страницата може да изтеглите съответните XSD схеми,
примерни XML файлове, номенклатури свързани с последните изменения на Наредба № Н-1 от
17.януари 2022 за информационната система за съдебно изпълнение към 02.09.2022г. Също
така за автоматизирано подаване на данни към ИССИ можете да използвате услугата (XML
WebService), чиито адрес ще видите при кликване върху линк „Адрес на услуга за трансфер на
данни към централизираната система“. За параметри на метода за изпращане на данни
използвайте вашия ApiKey, празен стринг и XML стринг съдържащ структурирани данни
съгласно представените XSD схеми)
Всяка една от схемите съдържа описание на елементите , тяхното предназначение и
евентуалните рестрикции.
Преди да тествате услугата можете да проверите възможността за трансфер на подготвените от
вас данни, като изберете генерирания XML файл. Можете да използвате и предоставения
примерен такъв.

7.Изберете файла, както е показано на изображението и кликнете върху линк „Upload“

8.Приложението ви информира за резултата от обработените данни. Същите могат да бъдат
прегледани, чрез кликване върху бутоните за достъп до съответните регистри, разположени в
долната лява част на страницата.
ВАЖНО!
Тъй като примерния XML файл съдържа идентификатор за тестови СИ с рег.№ 781 при кликване
върху бутон „Upload“ при вас системата ще регистрира грешка със следното съобщение:

За да посочите в тестовия файл регистрационния номер на вашия СИ отворете XML файла с
предпочете редактор(например Notepad++) и заменете номер 781 с регистрационния номер на
СИ и запазете файла. В този случай би следвало успешно да може да заредите тестовите данни.

Същият резултат бихте получили, ако изпратите този тестови XML файл, чрез услугата на адрес:
https://issi.mjs.bg/issiTransfer/TransferService.svc
Всяко следващо трансфериране на данните добавя данните отново, като предходните данни се
прехвърлят в т.н. история на промените на всеки запис от регистрите. Винаги имаме само един
актуален запис на регистър и неограничен брой промени настъпили по необходимост.
Визуализацията на историята на промените за всеки запис можете да видите, чрез кликване
върху указателя „стрелка“ в началото на всеки ред от таблиците с данни.
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