
 

 

НЕРАВНЕНИЕ В ДЕКЛАРАЦИИ 1 И 6 
 

ВИД НЕРАВНЕНИЕ 
 

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЕ 

 
Има разлика само в 
ДОО/ДЗПО, като 
сумата в Д6 е в 
повече от сумата в 
Д1 
 

 
Начислено е допълнително 
възнаграждение, върху което 
се дължат осигурителни 
вноски (например премия), на 
служител, който е бил в 
неплатен отпуск БЕЗ трудов 
стаж през целия месец. 
 

 
Сумата на това плащане да се 
начисли към месец с дни в 
осигуряване (месеца за който 
се отнася), чрез персонални 
„Промени  минал месец“. 

 
Има разлика във 
всички вноски, като 
сумата в Д6 е в 
повече от сумата в 
Д1  

 
Начислено е допълнително 
възнаграждение, върху което 
се дължат осигурителни 
вноски (например премия), на 
служител, който е напуснал в 
предходен период.  
 

 
Сумата на това плащане да се 
начисли към месец с дни в 
осигуряване (месеца за който 
се отнася), чрез персонални 
„Промени  минал месец“. 
 
 

 
Има разлика във 
всички вноски, като 
сумата в Д6 е в 
повече от сумата в 
Д1 

 
Начислено е допълнително 
възнаграждение, върху което 
се дължат осигурителни 
вноски (например премия), на 
служител, който е с дата на 
назначаване в месец, следващ 
текущия месец на обработка 
на програмата. (Например 
месецът на обработка е 06-ти, 
а служителят е назначен от 
месец 07-ми.)  
 

 
Поради сложността и 
спецификата на този казус, 
коригирането на данните се 
извършва единствено от 
екипа на ОмегаСофт ООД, 
съгласно Регламента за 
предоставяне на услуги от 
ОмегаСофт ООД. 

 
Има разлика във 
всички вноски, като 
в Д6 сумата е по-
малка от сумата в  
Д1 
 
 

 
Извършена е операция 
„Промени минал месец“, 
съпроводена от некоректно 
ръчно коригиране на данни, 
например: 
След като са извършени 
промени за минал месец, 
автоматично генерираните 
разплащателни пера, 
отразяващи промяната, са 
били изтрити от потребителя и  

 
а) Възстановяване на архив от 
преди извършването на 
операция „Промени минал 
месец“ 
Важно! При възстановяване 
на архив всички действия, 
извършени след създаването 
на архива, ще бъдат заличени. 
 
ИЛИ 
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е извършена повторно 
промяната за минал месец.  
 
 
 

б) Извършване на промяна с 
минусова стойност  
 
Предложение: При 
необходимост от извършване 
на промяна за минал месец, 
запознайте се с инструкциите 
в сайта на ОмегаСофт ООД. 
 

 
Разлика само в 
ДОО от корекции 
на Д1 

 
В предишните месеци е 
работено с друг (грешен) % 
ТЗПБ. 

 
Заличаване на подадените 
декларации 1 и 6 и подаване 
на нови, с коректния % ТЗПБ. 
 

 
Д1 ≠ Д6 

 
Извършена е операция 
„Промени минал месец“, 
съпроводена от некоректно 
ръчно коригиране на данни, 
например: 
Правени са промени за минал 
месец и след извършване на 
промяната, потребителят на 
ръка е променил стойности в 
екран „Суми за минали 
месеци“ или в автоматично 
генерираните разплащателни 
пера с промените. 
 

 
Възстановяване на архив от 
преди извършването на 
операция „Промени минал 
месец“ 
Важно! При възстановяване 
на архив всички действия, 
извършени след създаването 
на архива, ще бъдат заличени. 
 
Предложение: При 
необходимост от извършване 
на промяна за минал месец, 
запознайте се с инструкциите 
в сайта на ОмегаСофт ООД. 
 

 
Д1 ≠ Д6 

 
Неправилна последователност 
на изпълнение на корекция за 
минал месец на бройка, 
осигурителна конфигурация и 
др., изискващи ръчна намеса в 
екран „Суми за минали 
месеци“. 
 

 
а) Възстановяване на архив от 
преди извършването на 
операция „Промени минал 
месец“ 
Важно! При възстановяване 
на архив всички действия, 
извършени след създаването 
на архива, ще бъдат заличени. 
 
ИЛИ 
 
б) В случай, че потребителят 
разполага с данните от екран 
„Суми за минали месеци“ от 
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преди тяхната промяна, може 
да изпълни извършените 
действия в обратен ред. 
Важно! Не предприемайте 
това действие, ако не сте 
сигурни, че ще го изпълните в 
точната последователност! 
 
Предложение: При 
необходимост от извършване 
на промяна за минал месец, 
запознайте се с инструкциите 
в сайта на ОмегаСофт ООД. 
 

 
Д1 ≠ Д6 

 
Неправилна настройка на 
стандартни селекции – 
потребителят на ръка е 
променял условията на 
селекции. 
(Например стандартни 
селекции за ГД, 
самоосигуряващи се и 
земеделци.) 
 

 
Прегенериране на 
стандартните селекции. 
 
Важно! Прегенерирането на 
селекции връща техните 
стандартни (оригинални) 
настройки. Всички извършени 
промени ще бъдат заличени. 
 
 

Д1 ≠ Д6 
 

Декларациите са генерирани 
по различни селекции. 
 

Декларациите да се генерират 
с една и съща селекция. 
 

 
Разлика само в ЗО, 
като сумата в Д6 е в 
повече от сумата в 
Д1 
  

 
Въведен погрешка по-голям 
ДОО доход от друг източник, 
спрямо въведения ЗО доход 
от друг източник в меню 
„Осигурителни данни“.  

 
Да се коригира въведеният 
ДОО доход от друг източник. 
Справка за служителите с 
въведени други ДОО и ЗО 
доходи,  може да се направи 
от меню „Документи“ – 
„Таблици“,  елемент „Суми и 
осигуровки“ и избор на: 
„45.Други доходи ДОО“ и 
„48.Други доходи ЗО“, като на 
период се избере „текущ 
месец“. 
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Съгласно Регламента за предоставяните от нас услуги, при затруднения с изпълнението 

на указанията в инструкциите, следва да се подаде заявка за съдействие чрез 
дистанционен достъп или посещение на място през следния линк 

- https://www.omegasoft.bg/omeks2000/services-request. 
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