
 

 

ПОДНЕВНА РАБОТА 
 

До настоящия момент ОМЕКС е ориентиран към трудова дейност с помесечно 
отчитане. Помесечно се подават сумите за доплащания, удръжки, помесечно се отчитат 
и частите от въведените отсъствия. 

За улеснено въвеждане и правилна калкулация в случаите, когато трудова дейност се 
извършва само в определени дни, е въведен нов вид трудова дейност – „Подневна 
работа”. Този нов механизъм се прилага в следните случаи: 

 Трудови договори за краткотрайна сезонна работа по чл.114а от Кодекса на 
труда – т.нар. еднодневни трудови договори. 

 Трудови договори по чл.114 от Кодекса на труда – примерно хигиенист с 
работно време всеки петък. 

 Лектори за определени лекции по график. 

 Общински съветници, членове на Съвет на директори и др. за заседания в 
определени дни от месеца. 

 
При „Подневна работа” се подава сума за всеки ден с трудова дейност. Тези дни се 

отчитат за отработени дни и дни с осигурителен и трудов стаж. Всички останали дни през 
месеца са без осигурителен и трудов стаж. Осигурителните доходи и осигурителните 
вноски се пресмятат ден по ден по съответните правила за закръгление в Наредба Н-8, 
като в изходните документи се подават техните суми за целия месец. Минимален 
осигурителен праг се пресмята поотделно за всеки ден с трудова дейност, а при 
надвишаване на месечния максимален осигурителен доход сумите се изчерпват 
хронологично. 

Сроковете за подаване на Д1 и Д6 и за превеждане на дължимите осигуровки и ДДФЛ 
при еднодневни трудови договори по чл.114а от КТ са както при помесечни, изплатени 
в текущия месец, независимо от това, че възнагражденията на останалите служители на 
„Помесечна работа” може да се изплащат и в следващ месец. 

 
 

 
I. Разплащателно перо за подневно отчитане 

 
1. В екран „Разплащателни пера“ -> „Начисления“ се създава разплащателно 

перо със следните параметри: 
 



 

 

 
 

2. Разплащателното перо се добавя към суматор „ФРЗ“ със знак + (плюс). 

 
 

II. Селекция за еднодневни договори 
Във връзка с коректното изготвяне на Декларация образец 6 на еднодневни договори 
(чл.114а от КТ) е задължително да бъде добавена нова стандартна селекция с номер 
247. “Еднодневни договори“.  
За да се появи в списъка със стандартните селекции, е необходимо от меню 
„Инструменти“, да се избере „Прегенериране на стандартни селекции“. 
 
Забележка: Това не се отнася за подневна работа на друго основание извън чл.114а от 
КТ. 
 
 



 

 

 
 

 
 
Забележка: При условие, че в базата се ползва стандартна селекция с този номер, е 
необходимо той  да бъде променен с друг номер и тогава да се прегенерират 
стандартните селекции. 

 
 
 

III. Настройки в досието на служителя 
 

1. В екран „Общи данни“ -> сектор „Работно време“ -> поле „Вид трудова дейност“ 
се задава стойност „Подневна“.  След това се задава дата на назначаване 
(първата дата по подневна работа или еднодневен  договор или 1-во число на 
текущия месец на Заплати). 

 



 

 

 
 

Важна забележка: Ако служителя има въведени отсъствия,  те трябва първо да бъдат 
изтрити и след това да бъде избрана вид трудова дейност „Подневна“. 
 
При избор на подневна трудова дейност, в досието на служителя ще изчезнат  следните 
менюта:  „Отсъствия“, “Промени за минал месец“,“ Документи за НОИ“ и „Проекти“.  
 

2. В екран „Начисления и удръжки“ се добавя новосъздаденото разплащателно 
перо за подневна работа. В него автоматично ще се калкулира общата сума на от 
всички еднодневни възнаграждения.  
 Забележка: Необходимо е да се изтрият  всички други разплащателни пера в 
„Начисления“, „Корекции” и „Отсъствия”, в случай че има такива. За удобство на 
потребителя се препоръчва,  да се добави нова схема на заплащане в меню 
„Настройка“ – „Схеми на заплащане“, с включено начисление за подневна работа, 
пера за ДДФЛ и задължителните удръжки за осигурителни вноски. 

 

 
 
 

3. Въвеждане на данни  
В екран „Трудови договори“ -> сектор „Данни за заплата“ с бутон „Добавяне“ се отваря 
екран, в който се въвеждат: 

 Нач. период; (първата дата по подневна работа или еднодневен  договор или 1-
во число на текущия месец на Заплати) 

 Длъжност;  

 Осигурителна конфигурация, Код НОИ и Код ЗОК. 

 
 
 
 
 



 

 

IV. Настройка на смени 
В чл. 114а, ал. 4 от Кодекса на труда вписано, че „…Нормалната продължителност на 
работното време е 8 часа, като страните по трудовия договор могат да уговарят 
работа и за половината от нея“. 
 
При условие, че има служители, които работят на 4 часа, е необходимо да се добави 
нова смяна (меню „Настройка“ –> „Работни смени“) и  да се укаже часови интервал за 
работа на 4 часа. При попълване в екран „Подневна работа“ на тези служители, 
създадената смяна се избира на в поле „Работно време“ на служителя за съответния 
ден (т. V). 
 

V. Въвеждане на работни дни – екран „Подневна работа“ 
 
Работните дни за служителя се въвеждат в екран „Подневна работа“ в досието му. 
Екранът представлява календар за месеца. 
 

1. Избор на отработен ден се извършва с поставяне на отметка пред съответната 
дата или с маркиране на ред и натискане на бутон „Добавяне“. 

 

             
 

2. Извежда се диалогов прозорец: 

 
 



 

 

Прозорецът съдържа следните полета: 

 Дата – Полето е автоматично попълнено с избраната дата; 

 Възнаграждение – Въвежда се договорената дневна сума; 

 Длъжност – Длъжността на служителя се зарежда автоматично от 
въведената в „Данни за заплата“; 

 Работно време – В полето по подразбиране е заредена стойност „Пълен 
работен ден“. В случай, че служителят работи на половин работен ден, в 
полето се задава смяната за половин работен ден (т. IV). 

 Работно място – Място на работата за съответния ден. Полето не е 
задължително; 

 Характер – Вписва се характерът на работата. Полето не е задължително. 
Въведените данни се потвърждават с бутон „ОК“. 

 
 

3. При следващи отбелязвания на работен ден чрез поставяне на отметка, за 
улеснение системата автоматично извежда/копира данните, въведени в 
предходната дата. (т. 2), независимо дали предходната датата е от текущия или 
предишен месец. 
 

 
 
 

4. Промяна на данните  
Промяна на данните в запис се извършва с маркиране на реда и избор на бутон 
„Редакция“ (или двоен клик). Системата извежда екран, в който данните за 
записа могат да бъдат променени: 
 



 

 

 
 
 
Когато се променя поле „Работно време“, промяната се отразява по следния начин в 
таблицата: 
Пример: От пълен работен ден променяме на половин работен ден. 
 

 
 
 

5. Изтриване на запис 
Запис може да бъде изтрит по два начина: 

 Чрез премахване на отметката; 

 Чрез маркиране на ред и избор на бутон „Изтриване“. 

И в двата случая системата извежда екран за потвърждаване на изтриването. 



 

 

 

Всички действия, извършени в екран „Подневна работа“, се потвърждават с бутон . 

 
 
VI. Декларация образец №1 

 
Декларация образец №1 се изготвя по стандартния за системата начин. 
В декларацията за съответния служител ще съществуват толкова брой записи, колкото 
дневни  възнаграждения има за месеца. 
 
 
VII. Декларация образец №6 

 
Декларация образец №6 се изготвя по стандартния за системата начин. 
Фирми, които обработват еднодневни по чл.114а от КТ и нормални трудови договори в 
една база, при формиране на Декларация образец №6 осигуровките и ДДФЛ за двата 
вида договори ще се подават в отделни колони.  
За еднодневните трудови договори (чл.114а, вид осигурен = 97), датите в Д6 ще са като 
при възнаграждения, облагаеми в текущия месец.   
 
Забележка: За правилното генериране на Декларация образец №6 за еднодневни 
трудови договори (чл.114а), задължително трябва да има добавена стандартна селекция 
247. „Еднодневни трудови договори“! 
 
VIII. Дoкументи 
 

1. От меню „Подневна работа“ на служителя, от бутон „Печат“ е добавена 
възможност за разпечатване на персонална справка за подневната работа за 
избран от потребителя период за съответния служител. 

 

 



 

 

 
 

2. В меню „Документи“ – „Списъци“ е добавен  нов списък - „Подневна работа”.  В 
него излизат служителите с подневна работа според указания период и избрана 
селекция.  Списъкът съдържа следните колони:  име на служител, дата, дневно 
възнаграждение, длъжност, работно място и характер на работата. 

 

 
 

3. Във всички отчетни документи – таблици, рекапитулации, таблици за 
осчетоводяване и др., на служителите на подневна работа за отработени се 
считат дните, за които са въведени суми и дни без трудов стаж – останалите дни 
от месеца. 


