
Подаване на електронен отчет през 
Персонализираната електронна система на НЗОК 

Настоящият текст е опростено представяне на „ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА 

ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ“, издадена от НЗОК и достъпна за всеки договорен 

партньор на платформата „Персонализирана информационна система“ (ПИС). Пълното 

упътване, съдържащо картинки и екранни снимки от всяка стъпка, можете да свалите 

онлайн с помощта на своя електронен подпис на адрес https://pis.nhif.bg/.  

Съществена разлика в новия подход е, че досега генерирахте xml файл с вашия отчет, след това 

го подписвахте на компютъра си с електронен подпис и накрая копирахте двата файла (xml и 

подписа) на флаш памет, която предавахте в РЗОК. Отсега нататък в системата за електронно 

отчитане се прикача само неподписаният xml файл, а подписването с електронен подпис се 

осъществява след това онлайн.  

Подписването на финансовите документи става през Acrobat Reader. 

В следващите редове ще представим накратко възможностите, които се предлагат в 

различните раздели на главното меню. 

I. Качване на XML месечен отчетен файл 
1. Поставете УЕП (вашия електронен подпис) в USB порт на вашия компютър. 

2. Отворете вашия браузър (Работете с Internet explorer или Mozilla Firefox). 

3. Въведете адрес https://pis.nhif.bg/. 

4. Натиснете „Вход с цифров сертификат“. Ще се появи прозорец, в който трябва да въведете PIN 

кода на вашия УЕП. 

5. Вече сте влезнали в ПИС. Пред вас се отваря началната страница, чието основно меню 

представлява хоризонтално разположена лента с шест раздела:  Онлайн отчети   Финансови 

документи  Справки Пациентска информация Профил. 

6. Изберете Онлайн отчети. 

7. Изберете „Нов файл“ (горе ляво). 

 

8. С натискане на бутон Browse…  изберете отчетния  XML файл, който сте генерирали с вашия 

софтуер. 

9. От бутон „Тип файл“ изберете „Амбулаторен отчет на ИДП“. 

10. От бутон „Кодировка“ изберете „UTF-8”  или „Windows – 1251“. Най-често правилната 

кодировка е „UTF-8”.   

11. Натиснете Качване на файла>>. Ако сте избрали неправилна кодировка в предишната стъпка,  

кирилицата няма да се чете, т.е. ще се вижда „НА МАЙМУНИ“: 

https://pis.nhif.bg/
https://pis.nhif.bg/


 

В такъв случай натиснете ОТКАЗ и повторете стъпки 8 и 9, а на стъпка 10 изберете другата 
възможна кодировка. Кирилицата на файла ви вече ще се разчита коректно: 
 

 
 

12. Сега е възможно системата да поиска активиране на JAVA (Click here to activate the 
Java™ Platform SE6 U Plugin). Възможно е да се отвори следният прозорец: 

 

Натиснете „RUN“ и следвайте инструкциите за активация. 

Ако имате инсталирана актуална версия на JAVA, директно ще се отвори следният 
прозорец: 



 

Изберете „Частен ключ от смарт карта“, след което натиснете „ПОДПИШИ“. Следва избор 
на драйвер за КЕП: 

 

 

Избора на драйвер зависи от вида карточетец за УЕП, който притежавате. Ако се появи 
грешка със зададения по подразбиране драйвер (изображението по-горе), опитайте с 
другите, които ще видите при натискане на стрелката за падащо меню. 

След правилната настройка на драйвер ще се появи прозорец, който иска PIN код за 
УЕП. След като го въведете, ще видите вече както качения файл, така и подписа към 
него (може да видите поредица от „неразбираеми“ редове с букви, цифри и знаци,  
това е код, а не грешка). 

13. При избор на „Изпращане на файла към НЗОК“, системата ще се отвори на 
подменю „Списък с подадени файлове“: 

 

ВНИМАНИЕ! До качения файл се намира датата, часа, минутите и секундите на подаване на 
отчета. Задължително трябва да е изписано „Подаден за обработка“. Това означава, че 



файлът е въведен в системата. Ако се появи съобщение за грешка или неуспешно качване, 
опитайте отново по-късно – навярно има проблем с интернет връзката или със сързъра на 
НЗОК. 

След като качите файла, ежедневно проверявайте дали до името му се е появил надпис 
„Успешно обработен“. 

За да не проверявате многократно, можете да използвате функцията „Абонамент за 
нотификации чрез e-mail или SMS” от меню Профил -> „Абонаменти за нотификации“. В 
този подраздел можете да изберете за какви събития искате да получавате известия и по 
какъв начин (например известяване чрез SMS за успешно обработен файл). 

От бутон Онлайн отчети -> „Списък с подадени файлове“ можете да видите статуса на 
подадените от вас файлове, изложени в табличен вид: 

 

Ако е изписан статус „Успешно обработен“ това означава, че вече чакате съобщение за 
подаване на финансови документи.  

Ако обаче статусът е „Завършила проверка с ФАТАЛНИ ГРЕШКИ“, то файлът ви е отхвърлен, 
а причините може да видите при натискане на иконката „лупа“, която виждате по-горе. В 
този случай текстът е: 

„Начална дата на отчета: 01-AUG-16 

Крайна дата на отчета: 31-AUG-16 

Дата на зареждане в ПИС: 28-SEP-16 

Грешка! Документът за отчетен период: 01.08.2016 - 31.08.2016 не може да бъде 
обработен -  отчетният период е затворен за подаване на документи!,2016-09-28 

12:48:20,1032587“ 

В случая е качен отчет след изтичане на срока по Национален рамков договор. 
Необходимо е да четете съдържанието и да направете съответните корекции. Грешките 
могат да са най-различни. 

II. Качване на финансови документи: Фактура и спецификация 

Стъпките, които трябва да извършите, след като вашият отчетен файл е вече приет, са, както 
следва: 

1. Генерирайте фактура и спецификация в PDF формат; 
2. Отворете PDF файла с Adobe Acrobat Reader DC. Екранът ще изглежда така: 



 

3. Изберете Tools 

 

4. Изберете Certificates 

 



5. Изберете Digitally Sign 

 

6. Появява се обяснителен прозорец, в който се описва, че чрез задържане на левия 
бутон на мишката (т. нар. „влачене“), можете да маркирате правоъгълно поле, в 
което да се разположи информацията от вашия електронен подпис. Изберете 
празно място на документа и маркирайте достатъчно голямо поле. Ще видите къде 
и как ще се изпише подписът. 

 

7. При показване на диалоговия прозорец от изображението по-горе, натиснете Sign, 
при показване на прозореца от следващото изображение, натиснете Continue: 



 

8. В следващия прозорец ще трябва да изберете място и име на подписания файл. 
След като изберете място (например на вашия работен плот) и име (например като 
към името на генерираната фактура или спецификация добавите _подп, за да 
запазите както първичния документ, така и подписания), продължете. Ще се 
визуализира прозорец за въвеждане на PIN на УЕП. След като въведете своя PIN 
код, вече ще виждате подписания документ. Това се прилага за всички финансови 
документи. 

 

9. Качване на подписаните документи в ПИС 



От меню „Финансови документи“  изберете подменю „Списък подадени файлове с 
финансови документи“, след което изберете „Подаване на нов финансов 
документ“. 

 

 

10. С помощта на бутоните „Предходен/следващ месец“ избирате месеца, за който 
подавате финансов документ, след което натискате бутона, ограден на 
изображението по-долу. Изчакайте и натиснете „Напред“. 

 

11. В следващия прозорец трябва да изберете файл и тип на файла. Желателно е ако 
документът има дата и номер, да ги попълнете. В поле „Коментар към файла“ 
можете да напишете пояснения за качения документ в свободен текст. След това 
натиснете „Напред“. 

 

12. При визуализиране на следващия екран, натиснете оградения в червено бутон и  
изберете името на вашето лечебно заведение. Останалите полета ще се запълнят 
автоматично. 



 

13. Натиснете „Изпращане на файла към НЗОК“. 

 

14. Успешното подаване на файла можете да установите в подменю „Списък подадени 
файлове с финансови документи“, където информацията е представена в табличен 
вид: 

 

На горната картинка можете да видите различните състояния на файла след качване: 

- „Подаден за обработка“: файлът е приет и очаква Финансов контрол за проверка; 
- „Грешка при прочитане на данни от файла“ : по някаква причина файлът не е 

пристигнал (интернет, сървър и др.); 
- „Завършила проверка с ФАТАЛНИ ГРЕШКИ“: файлът не е приет поради допуснати  

грешки (информация за тях можете да получите от бутон „лупа“); 
- „Успешно обработен“ – мисията е изпълнена! 


