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Болничен за предходен месец, представен в текущ 

 

I.Добавяне на първичен болничен лист, представен в текущ месец, с начална и крайна 

дата на отсъствието в предходен месец. 

 

В eкран „Отсъствия“  на служителя, в таб  „Стари“ се добавя ново отсъствие.  

 

 
 

Въвеждат се:  

 Тип:  Отпуск болест 

 Дата от: Въвежда се началната дата на отсъствието по болничен лист 

 Дата до: Въвежда се крайна дата на отсъствието по болничен лист 

 Нач. Месец /Начален месец/: Въвежда се началният месец на отсъствието 

 Замества: Въвежда се видът на замествания тип дни в предходния месец – неплатени 

дни, отработени дни, платен отпуск, болнични, гледане на дете. 

 

Пример 1: В текущ месец ноември 2021 г. е представен болничен лист за предходен 

месец с период от 25.10 до 29.10.2021 г. В предходният месец за този период 

служителя е воден на работа. Отразяването на отсъствието е показано на фиг.2 

 

 
(фиг.2) 
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II. Добавяне на първичен болничен лист, представен в текущ месец, с начална дата на 

отсъствието в предходен месец и крайна дата в текущ месец. 

 

1 .В eкран „Отсъствия“  на служителя, в таб  „Стари“ се добавя ново отсъствие.  

 

 
 

Въвеждат се:  

 Тип:  Отпуск болест 

 Дата от: Въвежда се началната дата на отсъствието по болничен лист 

 Дата до: Въвежда се крайна дата на отсъствието последният ден на съответния предходен 
месец  (30-то или 31-во число) 

 Нач. Месец /Начален месец/: Въвежда се началният месец на отсъствието 

 Замества: Въвежда се видът на замествания тип дни в предходния месец – неплатени 

дни, отработени дни, платен отпуск, болнични, гледане на дете. 

 

2.В eкран „Отсъствия“  на служителя, в таб  „Текущи“ се добавя ново отсъствие.  

 

 
 

Въвеждат се:  

 Тип: Отпуск болест 

 Дати от-до: Въвеждат се датите на отсъствието, съгласно болничния лист, 

включително частта за предходния месец. Началната дата трябва да е същата, като в 

частта в „Стари“ отсъствия, за правилно отразяване в Приложение 9 при изготвяне на 

документи за НОИ. 

 Нач. Месец /Начален месец/: Въвежда се  началният месец на отсъствието  

 

Пример 2: В текущ месец ноември 2021 г. е представен болничен лист за предходен 

месец с период от 25.10 до 04.11.2021 г. В предходният месец за този период служителя 

е воден на работа. Отразяването на отсъствието е показано на фиг.3 и фиг.4 
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(фиг.3) 

 

 
(фиг.4) 

 

Пренос към „Документи за НОИ“ се извършва от отсъствието въведено в таб 

„Текущи“. 

 


