ИНСТРУКЦИЯ
ЗА
ПОДАВАНЕ НА ФИНАСОВИ ДОКУМЕНТИ
ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
ЧРЕЗ WEB УСЛУГА ПРЕДОСТАВЕНА
ОТ НЗОК

1. Генериране на необходимите файлове и подписване.
По изискване на НЗОК, финансовите документи които се подават са „отчет към
спецификация“, „Спецификации“ и „фактури“ .
За да бъдат подадени електронно на сайта на НЗОК е необходимо същите да бъдат
експортирани в PDF файл и същия да бъде подписан с индивидуален електронен
подпис.
за изпращане на
В програмата за лекари е предвиден бутон
документи в PDF файл, чрез който всеки документ подлежащ на разпечатване може да
бъде изпратен и в PDF файл. Програмата автоматично дава име на файла по изискване
на НЗОК и отваря същия с инсталираната на вашия компютър програма „Adobe Reader
Xi” или „Adobe Reader DC”.
Формите където е предвиден този бутан са в прегледа на документа за печат

или в самия финансов отчет.

Файловете се създават на вашия „Десктоп“ от където можете да ги подавате в сайта на
касата на адрес : https://pis.nhif.bg/main/
След създаване на PDF файл същия е необходимо да бъде подписан с вашия електронен подпис.
Моля, следвайте следните инструкции за подписване на PDF файл:

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 изкара малък wizard какъв точно подпис искате да ползвате:

Разбира се, избирате “Use a certificate”, а не картинки, видео камера и т.н.. При всяко
следващо използване на тази функционалност, Acrobat Reader ще е запомнил този ваш избор и
няма да ви пита. 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 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.

Ще бъдем подканени да запишем подписания вече документ. Без да сменяте името на файла,
продължете като натиснете запис и потвърдите с „да“ на следващото съобщение, че файла
съществува. След това същи се визуализира вече подписан и може да затворите програмата
“Acrobat Reader Xi”. Файлът на десктопа е вече подписан и готов за подаване в НЗОК.
След подаване на файловете в НЗОК е желателно същите да бъдат преместени в друга папка
и да не остават на „десктоп“-а Ви, най-вече с цел да не го претрупате и в последствие
файловете да станат трудно откриваеми.

Успех.

