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Промени във връзка с новата НПОПДОО 
Включена  е  функционалност  за  отпечатване  на  приложения  9,  10,  11.

Нанесени са козметични корекции и в бланката за приложение 12.
В номенклатура  Населени места са добавени полета  Област и  Община.

Полетата са необходими при подготовка на приложения 9,10,11.
При печат на приложения към болнични листове и при изпращането им към

модул  По наредбата за обезщетенията е  променена схемата за определяне на
типа информация (До 2014г., От 2015г., От 2016г.). За болнични с дата на издаване
до 31.12.2014г. типът е До 2014г., за тези с дата на издаване от 01.01.2015г. И с дата
на входиране до 31.12.2015г.  -   типът е От 2015г.,  за тези с дата на издаване от
01.01.2015г. И с дата на входиране от 01.01.2016г. -  типът е От 2016г.

В прозорец По наредбата за обезщетенията са коригирани контролите на
данните  за  2016г.,  като  са  изключени  отпадналите  изисквания  за  кодове  на
приложения.

При  контрол  на  приложенията  (9,10,11)  през  сайта  на  НОИ  е  направена
корекция с цел визуализация на констатираните грешки в разбираем вид.

Промени във връзка с промените в НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29
ДЕКЕМВРИ 2005 Г.

При попълване  на  Д1,  за  данни след  31.12.2015 (от  01.01.2016),  за  лица,
които  са  осигурени  на  максимален  доход  при  друг  работодател  не  се  подава
специфичния  до  сега  код.  Данните  се  подготвят  със  стандартния  код,  който  е
посочен в номенклатурата за вид осигурен. За лицата с код 12 и 13, които също са
осигурени на  друго  място  до  максималния  осигурителен  доход,  от  2016г.  не  се
попълват данни за Д1.

Подготовка  на  Д6  за  ведомости  от  01.01.2016  за  вид  плащане
ОСИГУРИТЕЛНИ  ВНОСКИ  се  прилага  схемата  на  преместване  на  датата  на
плащане към последен ден от месеца както е за вид плащане Данък по чл.42 ....

Други
В  настройки  на  документи,  при  описание  на  потребителски  формули  и

контроли (общи и по компоненти) е добавена възможност за избор на служебно
поле Брой, когато източник е списъчен компонент.  Новото поле връща данни за
броя записи в компонента.

При  експорт  на  таблици  с  голям  обем  данни  към  ексел  е  добавена
функционалност  за  буфериране.  Преди  нейното  активиране  се  задава  въпрос  за
потвърждение на буферирането.



Отстранени неточности и грешки
Отстранен е проблем с визуализацията на поле шифър на компонент от клас

Обект. Визуализирало се е само до 7 знака.
Отстранен е проблем свързан с невъзможността да се отвори вече съхранено

приложение 9,10,11. Проблемът възниква, когато документът е записан с различни
регионални настройки.

Отстранена  е  грешка  при  запис  на  файлове  за  приложения  9,10,11.
Проблемът се е проявявал на компютри на които не съществува устройство с име
d:.
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