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Деклариране и промяна на банкова сметка към НОИ 

 

Вариант I - предаден болничен без декларирана IBAN сметка. 

 

Следват се стъпките: 

1. В меню „Документи за НОИ“ на служителя се отваря предаденият запис чрез бутон 

„Редакция“.  

 В поле „Операция“ се задава „Корекция“. 

 В поле „НОИ статус“ се задава „За изпращане“. 

 Потвърждава се с бутон „ОК“ и бутон „Запис“. 

 

 

 

 

2. В секция „Декларации към документа“ се избира бутон  . 

При въведена банкова сметка в меню „Основни данни“ на служителя от бутон 

  на която е поставена отметка на опцията „За деклариране“, 

се извежда съобщение: 
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 При потвърждаване с “Yes”, банковата сметка автоматично ще бъде избрана в 

обстоятелство 26. При отговор “No”, e необходимо ръчно да се постави отметка 

пред обстоятелство „26. Банкова/платежна сметка“ и от падащия списък да се 

избере съответната IBAN сметка на служителя. Статусът трябва да бъде „За 

изпращане“. 

 

 В екран „Редакция обстоятелства за документ“, всички останали вече 

декларираните обстоятелства трябва да са маркирани с отметка и да са със статус 

„За изпращане“.  

 Потвърждава се с бутон „ОК“ и бутон „Запис“. 

 

В изготвения файл ще се подаде информация само за раздел І, с код корекция, за 

всички декларирани обстоятелства. 

 

 

Вариант II - предаден болничен с декларирана IBAN сметка, която трябва да се 

промени. 

 

Следват се стъпките: 

1. В меню „Документи за НОИ“ на служителя се отваря предаденият запис чрез бутон 

„Редакция“. 

 В поле „Операция“ се задава „Представяне“. 
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 В поле „НОИ статус“ се задава „За изпращане“. 

 

 

 Потвърждава се с бутон „ОК“ и бутон „Запис“. 

 

2. В секция „Декларации към документа“ се избира бутон . 

При въведена банкова сметка в меню „Основни данни“ на служителя от бутон 

  на която е поставена отметка на опцията „За деклариране“, 

се извежда съобщение: 

 

 

При потвърждаване с “Yes”, банковата сметка автоматично ще бъде избрана в 

обстоятелство 16. При отгвор “No”, e необходимо ръчно да се постави отметка пред 

обстоятелство „16.Банкова/платежна сметка“ и от падащия списък да се избере 

съответната IBAN сметка на служителя. Статусът трябва да бъде „За изпращане“. 
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С отметка задължително се отбелязва и обстоятелство 15.„Вх. № декл. за промяна на 

обстоят“, където се въвежда номер и дата. Статусът трябва да бъде „За изпращане“. 

 

 

 Потвърждава се с бутон „ОК“ и бутон „Запис“. 

 

След записване на промените, обстоятелствата в раздел I автоматично  ще станат 

неактивни.  

 

 

 

 В изготвения файл ще се подаде информация само за раздел ІІ, с променените 

обстоятелства. 

 


