
За сега ползването на опцията за дистанционно отчитане чрез ПИС на НЗОК вместо улеснение 

може да доведе до напрежение за част от колегите. Причините са в недобре замислената 

конструкция и функционалност на ПИС, и в настройките на компютрите на ОПЛ, както и 

недостатъчните им познания. При много голям процент от случаите проблемите за ОПЛ са в 

настройките на браузъра за интернет, на електронния подпис и на версията на програмата за 

четене на PDF файлове.  

Като кратка инструкция за тези, които имат проблеми: 

Необходимо да се вземат в предвид съобщенията на екрана при неуспех в процеса на подаване на 

файловете. Ако е необходимо - да се направят необходимите настройки на компютъра, браузъра 

за интернет, в някои случаи и на електронния подпис и да се използва версия XI на Acrobat Reader. 

При нормално функциониране на електронния подпис се изисква паролата му само веднъж при 

влизане в ПИС. Някои софтуерни програми за ПИМП значително улесняват подаването на 

файловете. В началото на всеки месец се подават генерираните от програмите XML за дейността, 

пациентска листа и профилактичните карти за предходния месец спрямо отчетния. Подава се и 

подписан в PDF файл финансов отчет. Няма възможност за сега за подаване на сканирани РФ за 

избор на ОПЛ. Става лесно чрез програмата за ПИМП чрез маркиране на изброените файлове или 

чрез следване на стъпките в ПИС през онлайн отчети - нов отчет. Проверява се малко по-късно в 

ПИС в списъка с отчети в Онлайн отчети за състоянието на подадените файлове. След средата на 

месеца се проверява в ПИС - в Онлайн отчети за "дискетата" в колоната файл с грешки, съдържаща 

реалните данни за спецификацията и дължимата сума за таксата. Съдържанието и се разархивира 

в конкретна папка. Единият файл е подписан електронно и се отваря с електронния подпис на 

ОПЛ. Данните от спецификацията се прехвърлят върху генерираната в началото на месеца, същото 

за финансовия отчет, изготвят се електронни фактури. Те могат да се генерират от някои от 

програмите за ПИМП или да се ползва една матрица и да се променят данните в нея. Да се 

маркира с "х" полето пред чл.113, ал.9 - ОПЛ не получават ДДС. Датите на спецификацията, 

финансовия отчет и фактурите да не са преди датата на подаване на информацията от РЗОК, 

номерата на фактурите естествено вървят последователно. Важно е да са уникални - например 

може в началото да има 1. Изготвените финансови документи - спецификация, финансов отчет и 

два бр. фактури с окончателните и верни данни се обръщат в PDF файлове. Става чрез програмата 

за ПИМП или при отворен WORD документ чрез FILE - Export - Create PDF/XPS - Publish. Тези 

файлове се подписват с вграждане на електронния подпис: FILL& SIGN - бутон Place Signature - Drag 

New Signature Rectangle - изтегля се с курсора квадратче и се подписва. По-голямо квадратче - по-

голям подпис и обратно. Четирите файла се изпращат в ПИС - чрез програмата за ПИМП е най-

лесно като се избере отчетния период и се чекнат опциите за подаване. Алтернатива е да се 

следват стъпките в ПИС: Влиза се в ПИС с електронния подпис - финансови документи - нов 

финансов документ. Появява се месечен календар - избира се предходен месец(за който се 

отнася), маркира се най-долу последната му дата (FPREP,INV,SPEC), избира се по-горе "напред", 

кликва се в празното поле и се отваря браузър, с който се избират документите - например 

спецификацията, а в следващия път фактурата от компютъра. Посочва се съответно типа на файла - 

напред - кликва се в черно кръгче със светъл триъгълник в него и се кликва върху названието на 

фирмата. Следва кликване върху "Изпращане на файл към НЗОК". Подобна е процедурата при 

наличие на чужденци в пациентската листа, отчитане на имунизации за РМШ. По-късно се 

проверява в ПИС - финансови документи - в списъка с документи дали са приети без грешки. Ако 

има такава се кликва върху "лупата" за да се разбере каква е грешката, но за сега не става много 



ясно от съществуващата обратна връзка, освен, че има проблем. 

Системата се развива и са възможни промени спрямо указания ред. 


