
Подаване на електронен отчет през 

Персонализираната електронна система на НЗОК 

 

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

различните раздели на главното меню. 

Качване на XML месечен отчетен файл 
 

1. Поставете УЕП (вашия електронен подпис) в USB порт на вашия компютър. 

2. Отворете вашия браузър. 

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 със седем раздела: Онлайн отчети, 

Финансови документи, Електронни фактури, Справки, Пациентска информация, Избор 

на личен лекар и Профил 
6. Изберете „Онлайн отчети“, след това „Нов файл“ и ще видите това: 

 

7. Изберете начина по който ще подавате файла. Избора се налага, защото Java работи 

само с Internet Explorer а другите браузъри не работят. 

- Ако работите с Internet Explorer изберете лявата опция. 

 

- Ако браузъра ви е Mozilla Firefox или Microsoft Edge трябва да изберете дясната опция 

и системата ще ви предложи да свалите софтуер: 

https://pis.nhif.bg/


 

- Натиснете линка и следвайте упътванията. 

8. И при двата избора продължавате с избор на файл: натиснете Browse и си изберете 

файла, който сте генерирали през софтуера, който ползвате 

 

След това изберете тип на файла, в случая Амбулаторен отчет на ИДП; 

Изберете кодировка: UTF-8 или Windows – 1251, това зависи от вашия компютър, ако не знаете 

или не „уцелите“ по-нататък ще ви даде грешка…така че внимавайте на този етап. 

9. Изберете „Качване на файла“, ако се появи това съобщение натиснете Run. 

 

Ще видите това: 

 



10. Натиснете „Частен ключ от смарт карта“ и ще видите това: 

 

От падащото меню си изберете драйвера за вашия УЕП (трябва да го знаете, ако не – намирате 

го на проба-грешка, няма как да ви се покаже) 

11. Изпишете ПИН на УЕП и след това натиснете „Напред“ (тук Enter не работи!!!) 

 

12. Сега виждате това, натиснете ОК: 

 

13. Натиснете бутона „Изпращане на файла към НЗОК“: 

 



14. Ще видите следното съобщение: 

 

XML отчета е подаден, сега трябва да се следите обработката му (получаване на  месечно 

известие отново на на страницата на ПИС )  и се  продължава с качването на фактура, както е 

описано в следващото упътване. 

 

АКО СЛУЧАЙНО ПОРТАЛА ПИС ДОСЕГА СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ 

СТЪПКА НА  СТЪПКА НЕ ВИ Е ИЗПИСАЛ ТОВА:… СТЕ КЪСМЕТЛИИ! 

 

…ТОВА СЪОБЩЕНИЕ НЕ БИВА ДА ВИ ТРЕВОЖИ ОСОБЕНО: ПРОСТО 

СЪРВЪРА НА ПИС Е ПРЕТОВАРЕН И ЗАБИВА, ЗАПОЧВАТЕ 

ОТНАЧАЛО…ДОКАТО СТАНЕ! 

 

 

 


