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1 ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ 

1.1 Вход в системата: https://pis.nhif.bg/main/ 

 

 

 

За вход в системата се използва бутон „Вход с цифров сертификат”. 

След като е осъществил вход в системата, потребителят получава възможност за: 

- Онлайн подаване на отчети; 

- разглеждане на пациентско досие; 

- абониране за нотификации; 

- предоставяне на достъп до пациентска информация; 

- онлайн избор на ОПЛ.  

 

Ако потребителят влиза с професионален подпис (с БУЛСТАТ) и има две или повече 

ЛЗ с един и същ БУЛСТАТ, се визуализира следната екранна форма: 

 

В полето „РЦЗ номер“ потребителят трябва да въведе регистрационния номер на ЛЗ, за 

което ще важи този сертификат, и да избере бутона „Избор и Вход“. 

 

 

 

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


След като потребителят е идентифициран успешно в системата (посредством личния си 

сертификат), се визуализира следния екран: 

 

1.2 Онлайн отчети 

Този модул се достъпва чрез таба „Онлайн отчети“ от основното меню.  След 

достъпване на главния екран на модул „Онлайн отчети“ се показват два региона: „Отчети за 

дейности“ и „Справки за онлайн отчетени дейности“. 

1.2.1 Отчети за дейности 

Регионът „Отчети за дейности“ се намира в лявата част на главния екран на модул 

„Онлайн отчети“.  

 

 

В този регион има три хипервръзки: „Нов файл“, „Списък подадени файлове“ и 

„Електронни отчети“. След като се избере някоя от хипервръзките се визуализира екранна 

форма, в лявата част на която се съдържа следното меню: 



 

- Нов файл – меню за подаване на нов файл; 

- Списък подадени файлове – меню за разглеждане на подадените файлове и статусите 

при обработката им; 

- Електронни отчети – меню за преглед по отчети и преглед на предоставена от РЗОК 

информация (грешки, месечно известие и др.) 

 

1.2.1.1 Нов файл 

Интерфейсът за подаване на нов файл се достъпва чрез избиране на таба „Онлайн 

отчети“ и избиране на линка „Нов файл“ или чрез бутона „Подаване на нов файл“,  който се 

намира над табуларната форма „Списък подадени файлове“. 

 

За да бъде приет за обработка отчетен файл, той трябва да бъде във формат XML 

и да не е подписан с електронен подпис!!!. 

Стъпките за подаване на XML файл са: 

 Качване на файл; 

 Подписване на файл; 

 Изпращане на файл към НЗОК. 

 

Качване на файл: 

След като потребителят е подготвил за подаване необходимия отчетен файл, той избира 

последователно: 

- Файл  – натиска се бутон „Разглеждане...“ до полето „Файл“ и се прикачва 

подготвения файл; 

- Тип на файл – избира се „Отчет на ИДП”; 

- Кодировка на файл – избира се от падащо меню UTF-8 или Windows-1251. 

В полето „Файл“ се визуализира съдържанието на каченият XML файл. Ако в това поле 

кирилицата не се визуализира (излиза „на маймуни“), то причината най-вероятно е сгрешен 

избор в полето „Кодировка“ на предната страница. Т.е. файлът е UTF-8 а потребителят е 

избрал „Windows-1251“ или обратното. В такъв случай най-добре е да се даде „Отказ“ и 

подаването на файла да започне отново, като се избере правилната кодировка на файла.  



След като и трите полета са попълнени, се избира бутон „Качване на файл“. 

 

Подписване на файл. Последователно се извършва следното: 

- За да се зареди страницата за подписване е необходимо потребителят да разреши 

активирането на Java-аплет за прилагане на УЕП като натисне с мишката върху 

следния черен квадрат, който се визуализира (при други браузъри трябва да се 

натисне бутон “Unblock” горе в сива лента): 

 

Като резултат системата визуализира следната форма: 

 



- Потребителят избира „Частен ключ от смарт карта“; 

- Натиска бутон „подпиши”; 

- При активиране на бутона „подпиши“, се визуализира диалог за въвеждане на 

паролата на ключа. Този диалог е различен в зависимост от подписа и издателя му. 

Например: 

 

- След правилно въведена парола, се визуализира следния екран със съобщение 

„Подаденият XML файл е успешно подписан”. 

 

- След извеждане на съобщение „Подаденият XML файл е успешно подписан”, 

потребителят натиска бутона „OK“. В полето „Подпис“ се визуализира подписът на 

файла, получен от съдържанието на XML файла и подписът на потребителя; 

Изпращане на файл към НЗОК 

- Потребителят трябва да натисне бутон „Изпращане на файла към НЗОК“!!! 

- При успешно изпращане на файла към НЗОК, се отваря табуларната форма „Списък 

подадени файлове“ и над нея се визуализира съобщение, че подписаният файл е  

успешно изпратен. 

 



1.2.1.2 Списък подадени файлове 

Табуларната форма „Списък подадени файлове“ се достъпва чрез избиране на таба 

„Онлайн отчети“ и избиране на линка „Списък подадени файлове“ в региона „Отчети за 

дейности“. 

 

 

В табуларната форма се съдържа информацията за подадените файлове, сортирани по 

дата на подаване в намаляващ ред. В колоната „Съдържание“ се съдържа иконата-линк  , а 

ако има грешки от формален контрол в колоната „Грешки от ФК“ се съдържа иконата-линк 

. Чрез натискането на иконата-линк  се сваля самото съдържание на качения файл за 

съответния ред, а чрез иконата-линк  се сваля текстов файл, в който се съдържа 

информацията за грешките и предупрежденията, открити при формален контрол (ако 

иконата липсва означава, че или няма грешки, или файлът още не е минал формален 

контрол). 

 

Файлът, който се отчита към НЗОК, трябва да бъде в статус „Успешно 

обработен”!!!! 

Ако файлът е обработен, но са възникнали „фатални” грешки, това означава, че 

файлът не е приет от системата и договорният партньор не е отчел извършените от 

него дентални дейности!!!! 



1.2.1.3 Електронни отчети 

Табуларната форма „Електронни отчети“ се достига чрез избиране на таба „Онлайн 

отчети“ и избиране на линка „Електронни отчети“ в региона „Отчети за дейности“. В този 

раздел се управляват отчетите на партньорите, чрез сваляне на файлове генерирани от ПИС.   

В тази форма се свалят: 

- съдържанието на отчетния файл генериран от ПИС  - чрез иконата-линк ; 

- файловете с грешки (ако има такива), публикувани от РЗОК - чрез иконата-линк ; 

- месечно известие - чрез иконата линк . 

 

1.3 Финансови документи 

Модулът служи за подаване на финансови документи към НЗОК и разглеждане на 

статуса на тяхната обработка. Финансовите документи включват фактури, кредитни и 

дебитни известия, спецификации и отчети в PDF формат. 

Преди подаване на PDF към системата, той трябва да бъде подписан с 

еллектронен подпис!!! 

Как се подписва PDF файл с Acrobat Reader XI може да видите в Приложение 1 най-

отдолу в настоящия документ.  

Модулът се достъпва чрез таб „Финансови документи“ от основното меню.  След 

достъпване на главния екран на модул „Финансови документи“ се визуализира меню с три 

линка: „Нов финансов документ“, „Списък подадени файлове с финансови документи“ и 

„Финансови отчети“. 

 



1.3.1 Нов финансов документ 

Интерфейсът за подаване на нов финансов документ се достъпва чрез избиране на таба 

„Финансови документи“ и избиране на линка „Нов финансов документ“ или чрез бутона 

„Подаване на нов фин.документи“,  който се намира над табуларната форма „Списък 

подадени файлове“ в менюто „Списък подадени файлове с финансови документи“. 

 

Екранът за подаване на нов финансов документ е разделен на две области – горната 

част е предназначена за подаване на информация, свързана с файла, а в долната част се 

визуализира календар, показващ информация кой отчетен период е отворен за подаване на 

отчети.  

При лекарите по дентална медицина отчетните периоди за финансови документи са 

месечни, като отчетният период се избира чрез натискане на крайна дата на периода (напр. 

30 септември 2016 г.). Това показва, че ще се отчитат финансови документи за отчетен 

период 01.09 - 30.09.2016 г. Системата визуализира датата, която следва да бъде избрана за 

край на периода, който се отчита: 

 

Избор на месец, за който ще се отчитат финансови документи, става чрез бутони 

“Предходен месец“ и „Следващ месец“. 

В полето „честота на предаване” се избира „Месечни“. 

Избира се бутона „Напред“, за да се продължи процеса по подаване на финансов 

документ.  

 



На следващия екран се подава финансовия документ, определя се неговия вид, въвежда 

се номер и дата на документа (ако са налични) и по желание коментар към файла: 

 

 

Последователно се въвеждат: 

- От бутона „Choose File“ или „Browse“ (в зависимост от браузъра) се избира 

предварително подготвения за подаване финансов документ. Системата приема за 

обработка финансови документи, които са в PDF формат, предварително подписани с 

КЕП на упълномощено лице, представител на ЛЗ. Как се подписва PDF файл с Acrobat 

Reader XI може да видите в Приложение 1 най-отдолу в настоящия документ; 

- В полето „тип на файл” се избира „Фактури и  известия“ (ако ще се подават фактури 

или кредитни и дебитни известия), „Спецификация“ (ако ще се подават 

спецификации), „Отчет” (ако ще се подава отчет); 

- Полетата „Номер на документ“ и „Дата на документ“ не са задължителни, но ако тази 

информация е налична, е желателно тя да бъде въведена. Ако се въведе номер и дата 

на документ, системата ще може автоматично да разпознава еднаквите документи; 

- Полето „Коментар към файла“ служи за въвеждане на свободен текст с обяснение 

относно съдържанието на файла. Полето също не е задължително за въвеждане.  

- Избира се бутон „Напред“, за да се продължи процеса по подаване на финансов 

документ.  

 



На следваща стъпка се въвежда информация за договора на ЛЗ с НЗОК, за който се 

отнася съответния финансов документ. След избор на партньор, системата автоматично 

зарежда данните от договора.  

Избира се бутон „Изпращане на файла към НЗОК”, с което процесът на подаване 

на PDF файл приключва. 

 

 

 

1.3.2 Списък подадени файлове с финансови документи 

Това е списък от всички подадени финансови файлове. Чрез активирането на линк-

иконата  може да бъде свален XML файла, съдържащ в себе си подписания PDF файл. Ако 

при обработката на качения PDF е открита някаква грешка, то тогава текстов файл с 

описание на грешките може да бъде свален чрез активирането на линк-иконата . 

 

 



 

1.3.1 Финансови отчети 

Табуларната форма „Електронни финансови отчети“ се достига чрез избиране на таба 

„Финансови отчети“ и избиране на линка „Финансови отчети“ в региона „Отчети за 

дейности“. В този раздел се разглеждат финансовите отчети (искове) на партньорите и 

прикачените към тях финансови документи (подадени от партньорите и с поставен статус и 

бележки от експерти в РЗОК).   

 

 

Чрез активиране на иконата-линк  се влиза в детайлите на даден финансов отчет, 

където може да се видят всички подадени файлове към отчета: 

 

В тази форма се следят статусите на подадените финансови файлове и коментарите на 

експертите от РЗОК. Ако експертът постави статус на файла „успешна проверка без грешки“, 

значи всичко е наред – финансовият документ е приет и обработен без забележки. Но може 

например да се постави статус за грешка и в коментара си експертът да напише, че трябва да 

се издаде кредитно за определена сума. Тогава партньорът подава новите изискани 

документи, следва отново проверка от РЗОК, след което ако всичко е наред файловете 

минават в статус „успешна проверка без грешки“. 

 



2 ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1 Подписване на PDF файл с Acrobat Reader XI 

Цифровият подпис, също както обикновеният ръчно изписан подпис, идентифицира 

човекът подписал документа. За разлика от ръчния подпис, цифровият подпис е доста по-

трудно да бъде подправен, т.к. съдържа криптирана информация, която е уникална за 

подписващият и лесно се проверява.  

За да работи въобще подписът е нужно да бъде инсталиран всичкият необходим 

софтуер, който идва с подписа от издателя. 

Как се подписва PDF файл? Отваря се PDF файла с Acrobat Reader XI.  

 

 

Горе вдясно се активира синьото падащо меню Fill & Sign. От него се избира Place 

Signature. 

 

 



Ако за пръв път използвате Adobe Acrobat Reader за подписване, когато изберете Place 

Signature, програмата ще отвори малък wizard какъв точно подпис искате да ползвате. Избира 

се „Use a sertificate”. При всяко следващо използване на тази функционалност, Acrobat Reader 

ще е запомнил този избор. Активира се бутона “Next”. 

 

Acrobat Reader извежда съобщение, с което ни информира, че за да подпишем файла е 

необходимо с мишката да начертаем правоъгълник на страницата, в който ще се разположи 

подписът. Добра идея е да намерим празно място в долния десен ъгъл на документа, върху 

което да разположим правоъгълника, както и да се уверим, че правоъгълникът няма да е 

прекалено малък. 

 

Натискаме бутона Drag New Signature Rectangle и задържайки левия бутон на мишката 

изчертаваме правоъгълник, който ще се попълни с информация за подписа. 

 



Пускайки бутона на мишката излиза popup прозорец, в който да изберем подписа, с 

който ще подпишем PDF файла. 

 

 

Натискайки бутона Sign на popup прозореца, PDF файлът се подписва и Acrobat Reader 

изкарва нов прозорец, в който трябва да въведем ново име на файла за новият подписан 

документ: 

 



След като запазим файла под новото име, PDF файлът се визуализира вече в 

подписания вид: 

 

 

Подписаният файл с фактурата е готов за подаване в ПИС. 

 

2.2 Подписване на PDF файл с Acrobat Reader DC  

Отваря се PDF файла с Acrobat Reader DC. 

 

 



Избира се менюто Tools. 

Избира се зелената икона Certificates. 

 

 

Избира се Digitally Sign. Acrobat Reader извежда съобщение, с което ни информира, че 

за да подпишем файла е необходимо с мишката да начертаем правоъгълник на страницата, в 

който ще се разположи подписът. Добра идея е да намерим празно място на документа, 

върху което да разположим правоъгълника, както и да се уверим, че правоъгълникът няма да 

е прекалено малък. 



 

Натискаме бутона Drag New Signature Rectangle, и задържайки левия бутон на мишката 

изчертаваме правоъгълник, който ще се попълни с информация за подписа. 

 

Пускайки бутона на мишката излиза popup прозорец, в който да изберем подписа, с 

който ще подпишем PDF файла. 



 

Натискайки бутона Sign на popup прозореца, PDF файла се подписва и Acrobat Reader 

изкарва нов прозорец, в който трябва да въведем ново име на файла за новият подписан 

документ: 

 



След натискането на бутона Save се визуализира диалог за въвеждане на паролата на 

картата. Този диалог е различен в зависимост от подписа и издателят му. Например: 

 

След въвеждането на паролата, след като запазим файла под новото име PDF файлът се 

визуализира вече в подписания вид: 

 

Подписаният файл с фактурата е готов за подаване в ПИС. 


