
Изменения и допълнения на ПП КОРОНА2 

(Версия 1.96)

и модул НОИ (Версия 1.43)

от 12.01.2015г. 

Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2015г.

Във връзка с изменения в Наредбата за обезщетенията (НИИПОПДОО), в сила от
01.01.2015 г. (ДВ, бр. 90 от 31.10.2014г.) и публикувана спецификацията на входните
файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични

обезщетения от ДОО в сила от 01.01.2015 г. са направени следните промени

Модул НОИ2000
В таблицата за данни По наредбата за обезщетенията е добавено поле Тип на изпращане.
Новото поле приема две стойности От 2015г. и До 2014г. 
За всички налични данни към момента на актуализация, полето се инициализира с До 2014г.
За  попълнените  данни  от  ПП  Корона2,  новото  поле  се  определя  от  Дата  на  издаване на

съответния документ. 
При  ръчно  въвеждане,  полето  се  инициализира  с  От  2015г. и  при  необходимост  може  да  се

коригира.
Чрез новото поле се определя начина на попълване на данните във изискваните от НОИ файлове. 
В един и същи момент в Текущи данни е възможно да има както данни с Тип на изпращане От

2015г. така и с тип  До 2014г. При изпращането, обаче те се разглеждат и изпращат като самостоятелни
пакети. 

В  структурата  на  самите  файлове  няма  разлики,  но  данните  за  болнични  и  придружаващи  ги
документи, издадени след 31.12.2014г. се записват във файлове с имена POPO2015.txt, POPP2015.txt,  а
тези издадени до 31.12.2014г. с имена  POPO2007.txt, POPP2007.txt. Втора разлика се състои в това, че
посочването на броя болнични листове е сведен до брой  УНИКАЛНИ номера на болнични листове за
2015г.

Коригирани са макетите на бланката,  съдържаща Придружително писмо и Опис на документите
спрямо новите изисквания. На база на полето Тип на изпращане се визуализира съответния стар или нов
макет.

Добавен е нов тип импорт По наредбата за обезщетения – 2015, а досегашният По наредбата за
обезщетения е преименуван на По наредбата за обезщетения – 2014.

При отпечатване на бланка за Приложение 15 е коригирана алинеята от 1 на 2 в текста в началото
(Приложение № 15 към чл. 3, ал. 2).

Коригирана е таблицата с Кодове на приложенията съгласно новите изисквания.
ДА  СЕ  АКТИВИРА  МОДУЛ  НОИ2000  ЗА  СЪОТВЕТНИЯ  ПАКЕТ  ПРЕДИ  ДА  СЕ  ИЗПРАЩАТ

ДАННИ ОТ ПП КОРОНА2 за да се извършат необходимите модификации на данните.

ПП Корона2
При завеждане на болнични листове, полето Дата на издаване е направено ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за

попълване. На база на стойността в това поле ще се различава кои болнични се подават по изискванията
От 2015г. и кои по досегашната схема – До 2014г. За наличните документи, това поле не се модифицира
автоматично и тези болнични, които нямат стойност в него се счита, че са издадени до 31.12.2014г. При
необходимост данните трябва да се коригират ръчно.

При отпечатване на бланка за Приложение 15 е коригирана алинеята от 1 на 2 в текста в началото
(Приложение № 15 към чл. 3, ал. 2).

Коригирана е таблицата с Кодове на приложенията съгласно новите изисквания.

Във връзка с публикувани на 08.12.2014г. нови образци на документи в сайта на
НАП, свързани с действащия през 2014г. ЗДДФЛ са направени следните промени

ПП Корона2
В Справки за период за Потребителски справки - Доход и в Служебни бележки - Служебна

бележка при прекратяване на  трудови правоотношения са  добавени две нови полета  -  Брутен
доход от ТП и ДТВ за ТСПО. Полето ДТВ за ТСПО се попълва на база на данните във ведомостите от
поле Сума за клас. Полето Брутен доход от ТП не се попълва.



В таблицата  за  завеждане на  данни за  Допълнителни трудови доходи са  добавени полета
Брутен доход от ТП и ДТВ за ТСПО без контроли и изчисления.

В таблицата за Годишно преизчисляване и в основите за Потребителски справки и Служебни
бележки за годишно преизчисляване са добавени полета Брутен доход от ТП, ДТВ за ТСПО и Данък
върху ДТВ за ТСПО. 

При Годишно преизчисляване полето Брутен доход от ТП се изчислява на база на въведените
данни в Допълнителни трудови доходи. Допуска се и ръчна редакция на полето.

Полето  ДТВ за ТСПО  се изчислява на  база  на въведените  данни в  Допълнителни трудови
доходи и на база на стойностите в поле Сума за клас от ведомостите.

Поле Данък върху ДТВ за ТСПО се изчислява по формулата
Данък върху ДТВ за ТСПО = ДТВ за ТСПО/Облагаем доход * Дължим данък.

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за
съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от

работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите
се лица (ДВ, бр. 100 от 05. 12. 2014 г.) 

и във връзка с публикувана в сайта на НАП спецификация на входните файлове за
обхващане на данните за Декларация 1 за 2015г.

Модул НОИ2000
Добавена е нова точка в меню  Информация/Текущи данни и в меню  Информация/Изпратени

данни с  наименование  Декларация  1  -  2015.  Досегашната  точка  Декларация  1 в  същите  менюта  е
преименувана на Декларация 1 – до 2014.

Данните  в  новата  точка  се  поддържат  на  база  на  новата  спецификация.  На  практика  има
премахнати доста полета в сравнение със спецификацията за 2014г.

Пренесена е цялата функционалност по контрол, изпращане, съхраняване, връщане, поглъщане,
копиране на данни в новата структура по аналогия на досегашната.

 Добавен е нов тип импорт Декларация 1 - 2015, а досегашният Декларация 1 - 2015 е преименуван
на Декларация 1 – до 2014.

ПП Корона2
При  подготовка  на  данни  за  Декларация  1 се  прави  диференциация  спрямо  годината  на

ведомостта от която се попълват.
В ТАЗИ ВЕРСИЯ НЕ СА ЗАЛОЖЕНИ КОРЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ ЗА

ЛИЦА  С  КОД  16  (СИРВ)  И  ПЕРИОД  ЗА  СУМИРАНО  ИЗЧИСЛЯВАНЕ  НА  РАБОТНОТО  ВРЕМЕ
СТАРТИРАЩ СЛЕД 2014г. ТЕЗИ ИЗМЕНЕНИЕ СЕ ОЧАКВАТ В СЛЕДВАЩА ВЕРСИЯ.

Във връзка със Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015г.
(ДВ, бр.107 от 24.12.2014)

Във връзка с определения максимален осигурителен доход за 2015 година в размер на 2600.00 лв.,
при копиране на таблиците за настройки на СО и ЗО в Основни таблици, ако базовият период е от 2014
година, се появява покана за автоматична настройка за период от 01.01.2015г. При положителен отговор,
създаденото копие е с инициализирани максимални осигурителни доходи в размер на 2600.00лв. Няма
промяна  в  осигурителните  проценти  за  социално  и  здравно  осигуряване.  Остава  ангажимент  на
потребителя да уточни и нанесе коректна стойност за %ТЗПБ.

След обновяване на програмата, в подпапка  UNIPOST, в папката на  Корона2, ще се инсталират
редица файлове. Файл  МОД2015_MRZ.txt съдържа актуалните прагове на  МОД,  актуалната таблица по
НКПД и  измененията  на  МРЗ  за  2015г.  Зареждането  на  данните  от  този  файл  става  чрез
Информация/Основни таблици , бутон Импорт на данни. Файловете с имена RDPRAZ.DB, RDPRAZ.PX
RDPRAZ.XG0,  RDPRAZ.YG0,  PRAZ.DB  съдържат  информацията  по  отношение  на  дните  обявени  за
официални празници и почивните дни, обявени за работни във връзка с отработване, включително за 2015
година.  Компетентно  лице  може  да  се  възползва  от  тези  файлове  за  пренасянето  на  настройките  в
желаните пакети от данни. 

Файл 2014_sl_bel_god.rtf съдържа описание на служебна бележка при годишно преизчисляване за
2014г.

Файл  2014_sl_bel_god_MRZ.rtf  съдържа  описание  на  служебна  бележка  при  годишно
преизчисляване  за  2014г.  за  лица,  които  ще  ползват  данъчно  облекчение  за  доходи,  непревишаващи
минималната работна заплата.

Файл 2014_sl_bel_period.RTF съдържа описание на служебна за период.
Файл 2014_sl_bel_god_MRZ.rtf съдържа описание на служебна за период за лица, които ще ползват

данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата.
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