
Изменения и допълнения на ПП КОРОНА2 

(Версия 1.103)

и модул НОИ (Версия 1.48)

от 15.01.2016г. 

Промени във връзка с новата НПОПДОО 
С постановление на МС № 188 от 20 юли 2015г. е приета  Наредба за паричните обезщетения и

помощи от държавното обществено осигуряване. Новата наредба отменя досега действащата наредба и
влиза в сила от 01.01.2016г. Основната промяна, която засяга Корона 2 и модул НОИ2000 е свързана с
приложения 9, 10, 11, 12, които се подават към НОИ. На практика, осигурителят ще събира и съхранява
подадените  от  лицата  документи  (приложения  от  1  до  8)  свързани  с  изплащане  на  обезщетения  и
деклариране на обстоятелства. Ще обобщава данните от тези документи и чрез съответни електронни или
хартиени приложения (9,10,11) ще подава информация в НОИ. Подаването може да се извършва както в
офисите на НОИ така и при наличие на регистриран КЕП в сайта на НОИ.

Фирма  Униконс  създаде  общ  модул  (EcashBenefits.dll),  който  ще  се  ползва  както  от  тези  две
програми така и от ПП СКИПТЪР(i). Модулът включва:

Прозорци за обработка на данните от приложения 9, 10, 11. 
Функционалност за подготовка и контрол чрез сайта на НОИ на файлове за приложения  9, 10, 11.
Функционалност за отпечатване на приложения 9, 10, 11, 12.

От  прозорец  Болнични  на  Корона  2  се  активира  функционалността  за  обработка  на  данни  по
приложения 9, 10, 11. Функцията е аналогична на работата с досегашното Приложение 15.

В модул НОИ2000 също е дадена възможност за обработка на данни по приложения 9, 10, 11. При
изпращане  на  данни,  за  тези  документи  които  са  издадени  след  31.12.2015г.  Се  активира
Функционалността за подготовка и контрол чрез сайта на НОИ на файлове за приложения  9, 10, 11.

След обновяване на програмата, в подпапка  UNIPOST, в папката на  Корона2, ще се инсталират
редица файлове. Файл  МОД2016_MRZ.txt съдържа актуалните прагове на  МОД,  актуалната таблица по
НКПД и  измененията  на  МРЗ  за  2016г.  Зареждането  на  данните  от  този  файл  става  чрез
Информация/Основни таблици , бутон Импорт на данни. Файлът РаботниПочивниДни2016.zip  съдъра
информацията  по  отношение  на  дните  обявени  за  официални  празници  и  почивните  дни,  обявени  за
работни във връзка с отработване, включително за 2016 година. Компетентно лице може да се възползва
от този файл за пренасянето на настройките в желаните пакети от данни. 
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