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Работа при сумирано отчитане на работното време 

В настоящата инструкция се описват начините за работа при сумирано отчитане  на работното време 

за служители и работници. 

 Описаното по-долу е вярно при следния начин на обработка: 

✓ Всеки служител на сумирано отчитане на работното време ще работи по график; 

✓ Графикът ще се въвежда в Омекс®2000 или ще се импортира от файл; 

✓ Часовете нощен и извънреден труд ще се смятат директно от въведения график и няма да се 

въвеждат ръчно; 

✓ Разплащателните пера за сумирано отчитане в  Омекс®2000 са с вход 70 или 79. Използваните 

преди 2015 г. стандартни  пера с  вход 54  и 59  и потребителски пера с вход 64, 65  и 68  вече не  

се използват,  защото не функционират съгласно новите правила за сумирано отчитане!  

 

I. Въвеждане на работни смени 
В меню «Настройка» - «Работни смени» предварително се въвеждат вариантите за работни смени в 

предприятието, като за всяка една от тях се въвеждат съответните ѝ часови интервали. В сектор „Часови 

интервали“ се въвеждат параметрите на работната смяна – начален и краен час, като е допустимо за 

една смяна да се въведат повече от един интервал (с цел отчитане на почивките и изчисляване на 

реално отработените часове). За въвеждане на часови интервал е необходимо смяната, за която ще се 

въвежда, да е маркирана. За въведените часови интервал автоматично се попълват съответните 

дневни и нощни часове.  

 

II.Въвеждане на графици 
С оглед отчетността пред НАП и НОИ, е задължително въвеждането на подневни графици за всички 

служители на сумирано отчитане на работното време. Графиците могат да бъдат импортирани от файл 

или да бъдат въведени ръчно. 

 
1. Ръчно въвеждане на графици. 
1.1. График на звеното: С десен бутон на мишката върху конкретното звено се избира «Календар на 

звеното» и се попълват графиците. При наличието на повече от едно звена, работещи на един и същ 

график, може да се използва бутона „Копиране в звено“. В този случай, в досиетата на служителите, 

в екран «Основни данни» - «Работна седмица» се избира „Календар на звеното”. 

 

1.2. Индивидуален график на служител: В данните на служителя в екран «Основни данни» - «Работна 

седмица» се избира «Личен календар». С бутон «Редакция» се отваря календара на служителя, в който 

подневно се въвеждат работните смени. 

 

И в двата варианта графикът се въвежда по следния начин: за работните дни по график с десен бутон 

на мишката, върху съответният ден от календара се избира смяна от номенклатурата или чрез 

клавиатурата с бутон „+ „ (за смяна от 8 дневни часа). За неработните дни по график, чрез клавиатурата 
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с бутон „-„. С цел по-бързо въвеждане при голям брой от смени, след позициониране на ден от 

календара, при натискане на клавиш от клавиатурата - цифра, буква или изписване на дума 

(независимо дали на кирилица или латиница), се показва диалог с поле за въвеждане на текст за 

търсене и списъка на смените под него. Символът, който е бил натиснат от клавиатурата се въвежда 

автоматично в полето за търсене. При промяна на текста за търсене автоматично се филтрира списъка 

със смените. 

 

 
 

Потвърждаване на избраната смяна се извършва чрез натискане на Enter, с двоен клик с ляв бутон на 

мишката, или с натискане на бутон „Избор“. При отказ на потребителя от избор на смяна, формата се 

затваря. 

 

2. Импорт на графици – С цел удобство и по-бързо въвеждане на графици при голям брой работници 

и служители са разработени специфични импорти. В този случай предварително трябва да се зададат 

идентификатори на работните смени, които ще се използват, посредством натискане на десен бутон на 

мишката върху смяната и избор на „Идентификатор“. Идентификаторът трябва да е уникална буквено-

цифрена комбинация, служеща за идентифициране на компонент при експорт и импорт на данни от и 

към Омекс®2000. Графикът се подава в текстов файл с фиксирана структура (колони), в който всеки ред 

съдържа графика  за един служител. За целта е необходимо да имате закупен модул „Импорт/ Експорт 

на данни“. Номерът на импорта е «2.38. Личен календар (запис цял месец)», като описание на импорта 

може да намерите в документ с наименование Импорт на  данни в ОМЕКС 2000.pdf.

https://www.omegasoft.bg/Documents/Instructions/Obshtodostupni/Praktical/Obshti/Import_na_danni_v_Omeks2000.pdf
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III. Пера за отчитане на часовете над графика и други особености, според 
периода на С И Р В  

1.При едномесечен период на СИРВ 

В меню «Настройка» - «Разплащателни пера», секция „Начисления” се дефинира разплащателно перо 

с име (примерно) «Часове над графика СИРВ», със следните параметри: 

 

 
 

✓ Характерът на перото НЕ трябва да бъде «15. Извънреден труд», тъй като в този случай ще се 

получи двойно отчитане на едни и същи часове, като извънреден труд. 

✓ Настройката   на   „Зависимост“ и стойността на %-та,   може да  бъде различна, според 

спецификата на заплащането и е избор на потребителя. 

✓ Перото задължително трябва да бъде включено в суматор «ФРЗ» от меню «Настройка»-

«Суматори»-«Стандартни суматори». 

✓ Перото се въвежда индивидуално или с групова операция в начисленията на служителите, 

подлежащи на едномесечно сумирано отчитане на работното време. В поле Параметър се 

задава периодът на сумирано отчитане, в случая един месец. 



 

4 
 

 

 

✓ Пресмятане на нормата за отработени часове при перо с вход «70. Часове над графика – 

сумирано отчитане» работи по следния алгоритъм: нормата за пълен месец по 5-дневен 

календар минус реално използваните дни отсъствия по график. 

✓ При пресмятането на разликата на часовете, съгласно Чл. 9а. ал.4 от НРВПО, когато се полага  

нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя се изчислява  

след превръщане на нощните часове в дневни. Внимание: За целта е необходимо в меню 

„Общи параметри” „Допълнителни“ да бъде поставена отметка срещу поле „Индексиране на 

нощни часове”. 

✓ При едномесечно отчитане е необходимо в  меню «Трудови договори», секция «Данни за 

заплата» на служителя за код НОИ  да се избере съответстващият код за вид осигурен, спрямо 

изброените в Наредба Н-8:  1-ва, 2-ра, 3-та категория и т.н. 

2. При период на СИРВ по-голям от 1 месец 

В меню «Настройка» - «Разплащателни пера», секция „Начисления” се дефинира разплащателно перо 

със следните параметри: 

 
✓ Характерът на перото НЕ трябва да бъде «15. Извънреден труд», тъй като в този случай ще се 

получи двойно отчитане на едни и същи часове, като извънреден труд. 
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✓ Настройката на Зависимост“ и стойността на %-та  може да  бъде различна, според спецификата 

на заплащането и е избор на потребителя. 

✓ Перото задължително трябва да бъде включено в суматор «ФРЗ» от меню «Настройка»-

«Суматори»-«Стандартни суматори». 

✓ Разплащателното перо се въвежда еднократно в данните на служителите, индивидуално или 

чрез групови операции. В поле "Параметър" се въвежда броят месеци от периода на 

сумираното отчитане. В поле "Параметър 2" се въвежда текущият пореден месец от периода.  

Периодът (поле „Параметър”) може да бъде между 2 и 4 месеца, a за определени дейности 

може да се удължава до 12 месеца чрез механизма на колективното трудово договаряне на 

ниво отрасъл или бранш. В тази връзка работодатели, прилагащи до момента СИРВ за период 

от 5 или 6 месеца, следва да проверят дали отговарят на условието в чл.142, ал.4 за допустимост 

на период за СИРВ от 5 до 12 месеца. 

„(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) С колективен трудов договор по чл. 51б може 

да бъде определен период за сумираното изчисляване на работното време до 12 месеца. Браншовете 

и отраслите, в които може да бъде определен период за сумирано изчисляване на работното време 

до 12 месеца, се установяват с наредбата по ал. 2.“ 

✓  Поредният месец (поле „Параметър 2”) може да бъде между 1 и 12 месеца, но не повече от 

стойността в поле Параметър. 

 

Пример: При 4  месечен период на сумирано отчитане с период януари-април и текущ месец 

на системата – януари, Параметър = 4 , Параметър 2 = 1. 

 
Внимание: При последващо включване на нов служител в започнал период на СИРВ и добавянето 

на разплащателното перо в «Начисления и удръжки», в "Параметър 2" винаги трябва да се 

записва 1, а в "Параметър" оставащите месеци до приключване на периода. 

Пример: При 3 месечен период на сумирано отчитане с период април-юни и текущ месец на 

системата – май, Параметър = 2, Параметър 2 = 1.) 

✓ Периодът се следи автоматично от Омекс®2000, като в последния  месец часовете се сумират 

и съпоставят с норматива, а при наличие на извънреден труд часовете и сумата се пресмятат 

във ведомостта. След приключване на месеца автоматично започва нов период; 

✓ Пресмятането на разликата на часовете се извършва в последният месец от периода (т.е. 

Параметър = Параметър 2). 

✓ В случай когато служителят напуска в месец, който не  е последен в периода, сумираното 

отчитане се извършва за броя месеци, равен на поредния месец от периода (Параметър 2). 
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Пример: Период на СИРВ от 01.2021 г. до 04.2021 г. Служителят напуска през текущ месец 

03.2021 г. Параметрите на перото за часове над графика са:  Параметър = 4, Параметър 2 

= 3, но отчитането за служителя ще е за период от 3 месеца, независимо от неизтеклия 

период от 4 месеца. 

✓ Пресмятането на нормата за отработени часове при перо с вход «79. Часове над графика-сум. 

отчитане>=2015 г."» работи по следния алгоритъм: нормата за пълен месец по 5-дневен 

календар минус реално използваните дни отсъствия по график. 

✓ При пресмятането на разликата на часовете, съгласно Чл. 9а. ал.4 от НРВПО, когато се полага  

нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя се изчислява  

след превръщане на нощните часове в дневни. Внимание: За целта е необходимо в меню 

„Общи параметри” „Допълнителни“ да бъде поставена отметка срещу поле „Индексиране на 

нощни часове”. 

✓ При сумирано отчитане за период, по-голям от 1 месец, е необходимо в  меню «Трудови 

договори», секция «Данни за заплата» на служителя за код НОИ да се избeре задължително 

«16. Сум. Отч.>1 мес.». 

 

 

2.1. Закръгляване на дните 

При сумирано отчитане над 1 месец, отработените дни, дните платен отпуск, дните болнични, дните за 

гледане дете и други дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж, се закръгляват, като 

от 0.5 нагоре отива към по-горната стойност, а ако общото отклонение от закръглението стане над 1, 

отсъствието се намалява с 1 (Указание 20-00-253/15.12.2014г. на НАП, точка 5.4). 

 

Пример 1: При 23.5 отработени дни и 2.5 дни болнични се закръгляват първоначално на 24 и 3 дни, но тъй 

като превишението е 1 ден, се приспада болничният и окончателно става 24 и 2 дни.  

Пример 2: При 20.964 отработени дни по график, дните се закръгляват на 21 дни. 

 

2.2. Пресмятане на минимален осигурителен праг 

С ПМС 64/30.03.2017 са приети промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за 

доходите, върху които се правят осигурителни вноски. За изчисляване на минималния осигурителен 

доход за работници на сумирано изчисляване на работното време за повече от 1 месец (осигурителен 

код 16) в съответствие с чл.6, ал.17 на КСО е създадена нова ал. 10 на чл.1: 

„Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец 

е равен на сбора от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната 

икономическа дейност на осигурителя, съответно сбора от минималната работна заплата, за месеците 

от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време. Когато отработените и 

други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са по-

малко или повече от договореното работно време, минималният месечен размер на осигурителния доход е 

по-малък или по-голям от определения. В тези случаи за всеки месец от периода минималният месечен 

осигурителен доход се определя, като сборът от минималния месечен осигурителен доход за съответната 

професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сборът от минималната 

работна заплата, се раздели на законоустановените работни часове за периода на сумираното 
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изчисляване на работното време и получената сума се умножи по броя на отработените и други часове с 

осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето.“ 

 

Пример: СИРВ за период от 3 месеца 04.2021 г. - 06.2021 г.  Работните дни по  норма за тези месеци са 60 дни 
(м.04.2021 – 21 дни, м. 05.2021 – 17 дни, м.06.2021– 22 дни). Служителят е с брутно трудово възнаграждение 
в размер на 650.00 лв. Минимален месечен праг за длъжността му е 750.00 лв. В този случай часовата ставка 
на минималния осигурителен праг ще е: 3 месеца * 750.00 лв. : 60 дни : 8ч = 4.687 лв. Съответно прага за всеки 
месец от периода ще се формира, като отработените часове (плюс тези в платен отпуск и временна 
неработоспособност от работодателя) се умножат по 4.687 лв. 

 

2.3. Пресмятане на максимален осигурителен праг 

Съгласно чл.1, ал.9 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се 

правят осигурителни вноски: “При сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, 

когато отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя 

график на лицето са повече от договореното работно време, месечният размер на осигурителния доход 

може да бъде по-голям от установения със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 

съответната година максимален месечен размер на осигурителния доход, като общият осигурителен 

доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, се ограничава до сбора 

на максималния месечен размер на осигурителния доход за периода, за който е установено сумирано 

изчисляване на работното време. Ограничаването се извършва, като се сумират осигурителните доходи 

за първия и всеки следващ месец до достигане на сбора от максималните месечни размери на 

осигурителния доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.” 

Според разяснително писмо 26-О-20/01.09.2017 на НАП максималният осигурителен доход 

надвишава нормативно определения максимален осигурителен доход в ЗБДОО единствено в 

месеци, в които отработените часове надвишават тези по договорено работно време, т.е. дните по 

петдневен календар, умножени по продължителността на работното време.  

Във връзка с прилагане на горния текст в Омекс®2000, в меню „Настройка“ - "Общи параметри", 

секция „Общи“, е налично поле "Отчитане на макс. осигурителен доход за период на СИРВ". Ако 

в полето има отметка, месечният максимален осигурителен доход може да надвишава максималния 

осигурителен доход определен в ЗБДОО.  Ако в полето няма отметка, максималният осигурителен 

доход не надвишава нормативната стойност. 

 
Ако остатъчният допустим доход надвишава максималния осигурителен доход по ЗБДОО, той се 

приема за максимум през месеца, ако са изпълнени следните условия: 

✓ Отработените дни + други дни с осигурителна вноска надвишават дните по 5- дневен 

календар; 

✓ За месеца има отметка в поле " Отчитане на макс. осигурителен доход за период на СИРВ" 

(меню Настройка-Общи параметри); 

Ако едно от тези условия е нарушено, за максимум се приема максималния осигурителен доход по 

ЗБДОО за съответната година. 

 

https://www.omegasoft.bg/Novosti2017/SIRV_MaxOsigDohod_201710021350.pdf
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Пример 1: Месец 08.2021 г. е втори от 3-месечен период 07.2021 г.-09.2021 г. През м.07.2021 осигурителният 

доход на лицето е бил 2660.00 лв. Тогава остатъчният допустим доход за периода към началото на месец 

08.2021 г. е 3*3000-2660=6340 лв. При удовлетворени описаните условия максимумът за месеца е 6340 лв., в 

противен случай - 3000 лв. 

Пример 2: Месец 08.2021 г. е втори от 3-месечен период 07.2021-09.2021. През м.07.2021 осигурителният 

доход на лицето е бил 2300  лв., а друг ДОО доход - 600 лв. Тогава остатъчният допустим доход за периода 

към началото на месец 08.2021 г. е 3*3000-2300-600=6100 лв. При удовлетворени описаните условия 

максимумът за месец 08.2021 е 6100 лв., в противен случай - 3000 лв. Ако през месец август има друг ДОО 

доход 650 лв., осигурителният му доход не трябва да надвишава 6100-650=5450 лв., а ако не са удовлетворени 

описаните условия 3000-650=2350 лв. 

 

Б) Ако остатъчният допустим доход не надвишава максималния осигурителен доход по ЗБДОО, той се 

приема за максимум за месеца. 

 

Пример: Месец 09.2021 г. е трети от 3-месечен период 07.2021 г. - 09.2021г., като служителя е с ФРЗ 3300 лв. 

През месец 07.2021 г. осигурителния доход на лицето е бил 3300 лв., а през месец 08.2021 г. е бил  3400 лв. 

Остатъчният допустим доход за периода към началото на месец 09.2021 е  3*3000-3300-3400=2300 лв. Този 

доход се приема безусловно за максимум през 09.2021, тъй като при неговото надвишаване максималният 

осигурителен доход за целия период на СИРВ би надхвърлил 3*3000=9000 лв. 

 

Важна забележка: При въвеждане на стари отсъствия е възможно да се наруши клаузата на ал.9 за 

освобождаване на максималния осигурителен доход над определения в ЗБДОО - т.е. отработените и 

други дни с осигурителна вноска да престанат да надвишават 5-дневния норматив. В този случай 

осигурителният доход за стария месец се сторнира до максималния осигурителен доход  определен в 

ЗБДОО за съответната година. 

 

2.4. Максимален осигурителен доход и промени минал  месец 
При извършване на промени минал месец  се  следи,  да  не  се  надвишава  максималния осигурителен 

доход за целия период на СИРВ.  

За месеци, в които максималният осигурителен доход (ред 88 в екран „Суми за минали месеци“) е над 

3000 лв. и осигурителната база е над 3000 лв. (ред 87), след изпълнена промяна минал месец, новият 

осигурителен доход няма да надвишава стария, т.е. запазва се стойността в ред 87. Това се прави, за да 

се избегне надвишаване на максималния осигурителен доход за периода на СИРВ при неизпълнена 

промяна за минал месец за всеки месец от периода. През всеки месец от СИРВ максималният 

осигурителен доход се следи така, че да не се надвишава максималният осигурителен доход за 

периода на СИРВ. 

С оглед избягване на всякакви случаи на надвишаване на максималния осигурителен доход е 

препоръчително промените минал месец да се изпълняват за всички месеци от периода на СИРВ и е 

абсолютно задължително изпълнението да е в хронологичен ред! 

Обръщаме внимание, че месечното нетно възнаграждение може да бъде по-голямо от максималния 

месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за съответната година, в случаите по чл.6, ал. 15 КСО - за лицата работещи при сумирано 
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изчисляване на работното време за повече от един месец   (т.6   от   Указания   на  НОИ   относно   

Парични   възнаграждения   при   временна  неработоспособност). 

 

IV. Отчитане на болнични и отпуски при СИРВ 
 
1.Болнични при СИРВ - Паричното обезщетение за временна неработоспособност  при сумирано 

изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график се изплаща за работните 

часове по личния график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се 

числи, включени в периода на временната неработоспособност (чл. 34 от НПОПДОО). За въвеждане на 

болнични се използват стандартните пера за отсъствия в Омекс®2000. 

Пример: Работник е назначен на 8 ч. работен ден и по график трябва да работи  в понеделник, сряда  и петък 

на смени по 12 часа.  Излиза в болнични от понеделник до петък. Часовете по график са 36, а дните във 

временна нетрудоспособност 4.5 (36 часа : 8 ч. работен ден).  В Приложение 9, в точка 9, колона  "Работни 

часове" ще се запише 36 часа през които  лицето е следвало да работи, като колона "Работни дни" не се 

попълва.  

 

 
 

Забележка: В случаите, в които болничният обхваща цял календарен месец, както и в случаите при 

бременност, раждане или майчинство, на служителят не се въвежда график. В поле „Работна седмица“ 

в меню „Основни данни“ се избира „Петдневна работна седмица“.  

 
2. Отпуски при СИРВ  

 

2.1. Планирани платени отпуски -  според указанията на МТСП и ИТ годишния полагаем отпуск трябва 

да се отчитат по 5-дневен календар. Независимо от начина на изчисляване на работното време 

(подневно или сумирано) платения годишен отпуск по чл.155 и чл. 156 от Кодекса на труда се ползва в 

работни дни по календар. За целта в меню «Настройка» - «Разплащателни пера» - «Отсъствия» се 

дефинира ново разплащателно перо със следните параметри: 

http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13
http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13
http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13
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Перото   задължително  се включва в суматор «ФРЗ»  от   меню   «Настройка» - «Суматори»-«Стандартни   

суматори» и в суматор «Платен отпуск»  от меню «Настройка»-«Суматори»-«Суматори по отсъствия».  

При използване на разплащателно перо с тази настройка, независимо от въведените работни смени 

в графика, за дни в платен отпуск ще се отчитат само дните по 5 дневна работна седмица. 

2.2. Инцидентните платени отпуски -  отпуските по семейни причини, синдикални и други се отчитат 

по графика. В този случай се използват разплащателни пера според основанието, със следните 

атрибути: 

▪ Вид: Стандартно 

▪ Аналогично на «1. Платен отпуск» 

▪ Характер: според вида отпуск „«61. Служебен отпуск» или «62. Неплануван 

отпуск» и т.н. 

 
 

V. Допълнителни разплащателни пера  
 
Разплащателно перо за работа на официален празник по график  

Когато служител е планиран да работи по график на официален празник в неприсъствен ден, трудът не 

се заплаща с увеличение 100%. В меню «Настройка» - «Разплащателни пера», секция „Начисления” се 

дефинира ново разплащателно перо с име «Празнични часове по график», със следните атрибути: 
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✓ Характерът на това перо не трябва да бъде «15. Извънреден труд», защото по време на график, 

работата на официален празник не се счита за извънреден труд. 

✓ Настройката на „Зависимост“ и стойността на %-та, може да бъде различна, според 

спецификата на заплащането и е избор на потребителя (като процентът е минимум 100). 

✓ Перото задължително трябва да бъде включено в суматор «ФРЗ» от меню «Настройка»-

«Суматори»-«Стандартни суматори». 

✓ Потребителско пресмятане « 67. Брой отработени празнични часове» работи в автоматичен 

режим, ако на работна седмица е избрано Личен календар или Календар на звеното (т.е. 

индивидуален или групов график). При това положение празничните часове се броят от 00:00 

до 24:00 ч. на празничния ден: например за нощна смяна на 30.04 от 22:00 до 06:00 часа се 

начисляват 6 часа празничен труд, а за нощна смяна на 01.05 от 22:00 до 06:00 часа се 

начисляват 2 часа празничен труд. 

✓ Разплащателното перо може се добави групово на всички служители (меню „Обработка“ – 

„Групови операции“ – „Персонални пера“). 

 

Разплащателно перо за работа на официален празник извън графика 

В меню «Настройка» - «Разплащателни пера», секция „Начисления” се дефинира разплащателно перо 
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с име « Извънр.труд-официален празник » със следните параметри: 

 

 
 

✓ Перото задължително трябва да бъде включено в суматор «ФРЗ» от меню «Настройка»-

«Суматори»-«Стандартни суматори». 

✓ Настройката на „Зависимост“ и стойността на %-та, може да бъде различна, според 

спецификата на заплащането и е избор на потребителя (като процентът е минимум 100). 

✓ Перото се добавя индивидуално на служителя, като часовете се въвеждат ръчно, защото те не 

са отразени в графикът му. Часовете от него ще бъдат добавени към часовете получени от  

сумираното отчитане в поле „16.8 Часове положен извънреден труд“ в Декларация 1. 

 

Разплащателно перо за нощен труд 

 

С приемането на промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата в сила от 

01.01.2021 г., размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд се обвързва с 

минималната работна заплата и става 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от 

него, но не по-малко от един лев. 
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„Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За всеки отработен нощен час или за част от него 

между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение 

за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за 

страната, но не по-малко от един лев“ 

 

В меню «Настройка» - «Разплащателни пера», секция „Начисления” се дефинира разплащателно 

перо с име « Нощен труд по график» със следните параметри: 

 

 
 

✓ Перото задължително трябва да бъде включено в суматор «ФРЗ» от меню «Настройка»-

«Суматори»-«Стандартни суматори». 

✓ Настройката на „Зависимост“ може да бъде различна, според спецификата на заплащането и 

е избор на потребителя, но минималният размер на възнаграждението е 1.00 лв. на час. 

✓ Перото работи в автоматичен режим и отчита часовете от смените при избрана работна 

седмица „Личен календар“ или „Календар на звеното“, така и ако нощните часове са въведени 

ръчно в поле „Нощни часове“ в  меню „Основни данни“ . 

✓ Разплащателното перо може се добави групово на всички служители (меню „Обработка“ – 

„Групови операции“ – „Персонални пера“). 

 

Пера, зависещи от изравнените при сумирано отчитане дни 
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Независимо от отработеното време по график, при пълен отработен месец (без отсъствия) на 

служителят ще бъде начислено договореното брутно трудово възнаграждение. 

При наличие на отсъствия обаче, основната заплата, класът и други начисления, зависещи от 

отработени дни, се изчисляват по формула:   

Месечна сума * отработените дни / работните дни по график. 

 

Пример: В месец  имаме работен график с 25 дни, от които 23 отработени дни и 2 дни болнични 

при 5-дневен норматив за месеца 22 дни. Основната заплата на служителя е 1000.00 лв.  

Пресмятането ще е 1000*23/25=920.00 лв. 

 

В случай, че не желаете изчисленията да зависят от работните дни по график, а от работните дни по 

5 дневен календар може да създадете нови пера в някои от изброените по-долу варианти. Тогава 

начисленията, зависещи от отработени дни, ще се изчисляват по формула: 

 

Месечна сума * реално отработени дни / работни дни по 5 дневен календар. 
 
По тази формула работят потребителски пресмятания за суми, зависещи от отработени дни с входове 

от 72 до 75. 
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По аналогичен начин могат да се настроят и пера с изброените по-долу кодове (81-85), които работят 

винаги с месечно изравнени отработени дни.  

 

✓ 81. Сума отработени дни-мес.изравнени/работни дни 

✓ 82. Сума отработени дни-мес.изравнени 

✓ 83. Брой отработени дни-мес.изравнени 

✓ 84. Брой отработени дни-мес.изравн./работни дни 

✓ 85. Брой точки - отработени дни-мес.изравн./работни дни 

 

Месечно изравнените по норма отработени дни се пресмятат, като от месечните работни дни по 5-

дневен календар се извадят всички дни отсъствия за месеца. 

 

В долната таблица са показани горните особености при различните потребителски пресмятания според   

периодът на  СИРВ: 

 

 
 

 

Пример: Работни дни по 5-дневен календар за месеца – 21 дни. Работни дни по сменен календар (по 

график) – 22 дни. Лицето е в отпуск - 2 дни, реално отработени дни – 20 дни. Месечна сума за 

основна заплата – 1000 лв.   

В долната таблица са показани изчисленията от примера при различните потребителски пресмятания 

според периодът на СИРВ: 
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Пера за клас прослужено време при използване на потребителски пера за основна заплата. 

 

При използване на пера от изброените входове (72-75 и 81-85) е необходимо да се създадат нови 

пера за Клас прослужено време, за да се отчита процентът за трудов стаж от тях.   

 

Спомагателно перо „Клас не наръка”: 

  
 

 

 

„Клас прослужено време СИРВ”: 
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И двете пера за клас прослужено време трябва да фигурират в екран „Начисления и удръжки” на 
служителите.   Необходимо е индивидуално или с групова операция новите пера да заменят 
съществуващите стандартни разплащателни пера за основна заплата и клас прослужено време. 

 

Потребителско начисление с вход "86. Недостигащи часове“ – перото е автоматично и отчита 

недостигащите часове за периодите на СИРВ според чл.9в от НРВПО. По разплащателното перо се 

калкулират добавени суми за престой. Стойности по него се пресмятат в следните случаи:  в текущия 

месец приключва периодът на СИРВ на работника (един или повече месеци) или работникът напуска  

при неприключил период на СИРВ или когато отработените часове през периода на СИРВ са по-малко 

от нормочасовете по чл.9б от НРВПО. Препоръчително е при създаване на перото в настройката да се 

дефинира като постоянно, с характер 12.Престой и да се добави в суматор ФРЗ със знак плюс. Това 

разплащателно перо се използва за доплащане за часовете платен престой в следните случаи: 

✓ Към потребителски пресмятания 15, 18, 25, 73, 74, 81, 82, 83, 84 (при НОИ код 16). В този 

случай, добавката за престой се настройва със зависимост 100% от суматор, включващ 

съответните разплащателни пера формиращи брутната заплата. 

✓ При основна заплата и клас, формирани по часова ставка (тарифна заплата) - стандартни 

пресмятания 23, 24, 57, разплащателното перо се настройва със зависимост 100% от брутната 

заплата. 

✓ В случай на недостиг на отработени часове и нулеви отработени дни в последния месец на 

отчитането (през целия месец - в болнични, неплатени или напуснал). Разплащателното перо 

трябва да се настрои със зависимост 100% от брутната заплата. 

 

Забележка: При използване на стандартна схема с основна заплата (стандартно пресмятане 1), 

използване на такова разплащателно перо не е необходимо. 

 

Внимание! Поставянето на отметка срещу поле „Статистически брой работни дни” в меню „Настройки” 

– „Общи параметри” „Допълнителни“ ще повлияе на пресмятането на всички разплащателни пера, 
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зависещи от отработени дни/часове. 

 

 VI. Документи и справки 
Различна информация за дни и часове при работа на СИРВ в Омекс®2000 се извежда в следните 

документи: 

„Документи”  ->  „Таблици”  

 

Група „Суми и осигуровки” – елементи: 

✓ Отраб.дни сумарно отчитане (реално отработените дни) 

✓ Работни дни - сумарно отчитане (дните по 5-дн.календар за месеца) 

✓ Отработени часове НОИ (отработени часове общо, поле 16.7 от Д1) 

✓ Часове извънреден труд – сумарно отчитане (часовете извънреден труд в края на периода, 

вкл. часовете от разлики в графика плюс ръчно въведени извънредни часове) 

✓ Разлика от стандартен график – сумарно отчитане (часовете извънреден труд в края на 

периода, вкл. часовете от разлики в графика без ръчно въведени извънредни часове) 

 

Група „Данни за заплата” – елементи: 

✓ Месечни часове (по 5 дневна работна седмица) 

✓ Брой отработени часове (реално отработени часове по график) 

✓ Брой нощни часове (при наличие на пера за нощен труд) 

✓ Отработени часове - 5 дневен календар 

✓ Месечна разлика график часове (разлика график часове само за текущ месец) 

✓ Присъствена форма 

✓ Почасова присъствена форма 

 

 „Документи” -> „Рекапитулации”: 

✓ "Отраб.часове-Декл.1 без пл.отп." (без включени часове платен отпуск и временна 

неработоспособност от работодателя); 

✓ Сум.отчитане часове над графика (Извънредни часове по Декларация 1, вкл. часовете от 

разлики в графика плюс ръчно въведени извънредни часове); 

✓ "Месечна разлика график часове" (разлика часове само за текущия месец) 

 

VII. Особености при подаване на данни в Декларация 1 
 

✓ За лица с код за вид осигурен 16, в поле 16 се подават реалнo отработените дни (дни в 

осигуряване) - независимо дали над или под 5-дневния месечен норматив. Ако за периода има 

часове, надвишаващи норматива по 5-дневна работна седмица, те се подават в Декларация 1 

в последния месец от този период. Според окръжно писмо на НОИ № 029-40-4619/25.11.2015 

г., раздел II, се изисква отработените дни, подавани в поле 16.1 на Декларация 1 при код (вид 

осигурен) 16 в месеца на изравняване на СИРВ при надработено време да се модифицират 
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така, че сумата от тези полета за периода на СИРВ да се равнява на сумата по норма на 5-

дневния календар. В месеца на равняване часовите полета 16.7 и 16.8 се запазват, а в поле 

16.1. се приспадат отработените в повече дни. Ако в месеца на равняване на СИРВ няма 

достатъчно дни за компенсиране на надработката за периода, се приспадат отработените дни 

(поле 16.1) и в предпоследния месец. При такива случаи, при изготвяне на Декларация 1, 

автоматично ще се изготвят записи за минал период, които трябва да бъдат подадени в НАП. 

Записите за старите месеци се подават без коригираща Декларация 6. 

✓ При закръгляване на полетата 16.* в Декларация 1 в съответствие с Наредба Н-13: “При 

сумирано изчисляване на работното време отработените дни с осигурителни вноски, които се 

попълват в т. 16.1, съответно дните в т. 16.2, 16.3, 16.4 и 16.А, за които са представени болнични 

листове, се получават, като часовете от тях в съответствие с графика (след превръщането на 

нощните часове в дневни) се разделят поотделно на дневното договорено работно време, 

попълнено в позиция 4 на т. 16. При остатък, равен или по-голям от половината на дневното 

договорено работно време, закръгляването се извършва към по-голямото число. При всеки 

два остатъка, равни на половината от дневното договорено работно време, единият от тях се 

закръглява към по-малкото число.” 

✓ При сумирано отчитане на работното време за период от 1 месец (едномесечен), 

пресметнатите часове разлика се подават като извънредни в Декларация 1. 

 

Практически примери за попълване на Декларация образец 1 при СИРВ може да намерите в 

Становище на НАП -20-00-253 и Разяснително писмо 26-О-20/01.09.2017 г. на НАП.  

 

https://www.omegasoft.bg/Novosti2015/Stanovishte_NAP-20-00-253_ot_15.12.2014_Izmeneniq_i_dopylnenia_v_Naredba_H-8_ot_29_12_2005.pdf
https://www.omegasoft.bg/Novosti2017/SIRV_MaxOsigDohod_201710021350.pdf

