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Моля не обновявайте инсталацията на Омекс® 2000 ако сте с изтекъл 

абонамент или текущата Ви версия не е активирана. В случай, че направите 

това, работата Ви с продукта ще е невъзможна. 
 

Промени и новости във версия 4.2.4 
(19.01.2021 г.) 

 Декларация 1 – актуализиран е файловият формат на Декларация 1 за 2021 г.  

 Отпада поле “15.1.Код за прекратяване на осигуряването“. 

  Поле „13.Код за сумирано изчисляване на работното време“ от 2 става 4 позиции. 

 Наименование на файл за Д1 - EMPL2021.txt 

Забележка:  Към датата на публикуване на версия 4.2.4, на сайта на НАП все още не е 

публикувано обновяване на програмен продукт за Декларация 1 за 2021 г. 

 Модул Заплати/Кадри - Променена е валидацията за изискуем трудов стаж от 8 на 4 

месеца при добавяне на платен годишен отпуск, според измененията в чл. 155, ал. 2 от 

КТ, в сила от 01.01.2021 г.  

 Модул Заплати - С промени на ал.3 на чл.142 от Кодекса на труда максимално 

допустимият период за сумирано изчисляване на работното време е променен от 6 на 4 

месеца. Но с ал.4 се допуска чрез колективен трудов договор за определени отрасли и 

браншове този период да е до 12 месеца. Във връзка с това са променени проверките за 

допустимост на броя месеци за СИРВ от 6 на 12 месеца, считано от 01.01.2021 г. 

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. 

 Модул Заплати - Считано от 01.01.2021 г. ваучерите за храна на сума до 80 лв. не се 

облагат и не подлежат на осигуряване (стара стойност - 60 лв.). При няколко 

разплащателни пера с характер "28. Социална програма-ваучери", от облагаемия доход 

и базата за ДОО и ЗО се приспадат общо 80.00 лв. от сумата по тези пера. (Пример: В 

данните на служител има две пера с характер „28. Социaлна програма-ваучери”. 

Едното е със стойност 40 лв., а второто - 50 лв. Стойността за  облагане и 

осигуряване ще е 10 лв. - общата горница над 80 лв.) 

 Модул Заплати - с  приетите 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. 

В тази връзка при създаване на нова база е  променена стойността на перо „9.Нощен 

труд“ с минимална стойност 1.00 лв.  

Забележка: За съществуващи бази, е необходимо потребителят да прегледа и промени 

ставката на използваните пера за нощен труд, като минималната стойност за нощен час 

трябва да е не по-малка от 1 лев. 
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 НКПД 2011 - Отразени са промените в НКПД в сила от 01.01.2021 г. съгласно Заповед 

РД01-105/23.12.2020 г. на МТСП. Промяната се състои в нови длъжностни 

наименования, както следва: 

 

 

За да се отразят промените е необходимо от меню „Настройка“ -> „Номенклатури“ -> 

„Професии по НКПД” чрез бутон <Изтриване на списъка> първо да се изтрие списъка. След 

това от бутон <Импорт> да се посочи и импортира файл NKPD2021_01 Import.txt, който се 

намира в BIN-директорията на инсталацията на Омекс®2000. 

 

 Модул Заплати – реализирана е възможност за задаване на данъчна година на ниво 

служител в случаи, когато тя е различна от данъчната година на основното 

предприятието или холдингово подразделение. За целта в меню „Настройка“ е добавено 

ново меню – „Специфични данъчни години“. С бутон „Добавяне“ се създава нова 

данъчна година, а от бутон „Данъчни години“ се избира начален и краен месец на 

данъчната година.  
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Задаването на период е възможно, само при условие, че в меню „Настройка“ – „Общи 

параметри“, в таб „Изчислителен механизъм“ няма отметка в поле „Бюджетно 

предприятие/без фонд ГВРС“. 

 Така създадените специфични данъчни години, могат да се избират в данните на служителя, в 

меню „Осигурителни данни“, поле „Специфична данъчна година“: 

 

При избрана специфична данъчна година, годишно преизчисление на ДДФЛ ще се извърши за 

периода указан в нея. След актуализация с версия 4.2.4. по подразбиране в поле „Специфична 

данъчна година“ в данните на служителя е зададено „Няма“. 

 

 Модул Заплати - във връзка с годишното преизчисление на работещи в чужбина лица 

осигурени с код 90, които трябва да се подават в справката по чл.73, ал.6 с код 101 и да 

има възможност за извършване на годишно преизчисление е добавен нов вид осигурен 

по НОИ – „52. Осигурени в чужб. #190“. За такива служители е необходимо, в меню 

„Трудови договори“, в „Данни за заплата“, да бъде избран този код. 
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За заварени случаи е необходимо освен избор на Код НОИ  „52. Осигурени в чужб. #190“ в  

„Данни за заплата“,  в меню „Суми за минали месеци“ за целият период на съответната данъчна 

година, в ред „49.Вид осигурен НАП“ да бъде променена стойността от 43 на 52.  

Забележка: Служители с код за НОИ „52. Осигурени в чужб. #190“  ще продължават да бъдат 

подавани в Декларация 1 с вид осигурен #90.  

 Модул Заплати – в рекапитулациите са добавени нови елементи, както следва: 

 

 Общо осиг.вноски осигурител – включва всички осигуровки за сметка на работодателя, 

включително от промени минал месец; 

 Общо осиг.вноски осигурени лица - включва всички осигуровки за сметка на 

осигуреното лице, включително от промени минал месец; 

 Общ разход на работодателя – включва всички начисления, без перата не на ръка + 

всички осигурителни вноски за сметка на осигурителя; 

 Средносписъчен състав вкл.извънщатни;  

 Среден разход за служител – общият разход на работодателя / средносписъчен състав 

вкл.извънщатни бройки; 

Описаните елементи са добавени за избор и в меню „Общо осчетоводяване“ с номера, както 

следва: от Статистически данни и часове: „41. Средносписъчен състав вкл.извънщатни“, „42. 

Общ разход на работодателя“, „43. Среден разход за служител“, и  „155. Общо разходи 

работодател“. 

 Модул Заплати - коригирана дневната база за сторниране на отработени дни при 

замяната им с отсъствия - болнични или неплатени. До версия 4.2.3 тя е въз основа на 

базата за платен отпуск, а след версия 4.2.4 - въз основа на сумата, зависеща от 

отработени дни. По този начин сторнирането е по-прецизно, тъй като отчита всички 

начисления от ФРЗ, зависещи от отработените дни, а не само влизащите в базата за 

платен отпуск (примерно СБКО, и други пера изчислявани за отработен ден). Сумата от 

всички начисления зависещи от отработените дни след месечно приключване се записва 

в ред „29. Суми, зависещи от отр.дни“. При добавяне на старо отсъствие заменящо 

отработени дни, сумата по перо „ФРЗ от предх.месеци“  ще е равна на ред 29/ред 13 

(отработени дни) * сторно дни ФРЗ. 
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 Модул Заплати – добавено е ново стандартно пресмятане за отсъствие "28. Платен 

отпуск без коеф.чл.18(2)НСОРЗ". Този коефициент е отношението между работните 

дни през месеца на отсъствието и през месеца, взет за база за пресмятане според чл.177 

КТ. 

 Модул Заплати/Кадри - в списък "Отсъствия от дата до дата" е добавена нова колона 

"Изплатено", в която се извежда информация за статуса на отсъствието спрямо текущия 

месец, както следва: 

- ако датата в полето „Изплатено до“ е по-малка от Началната дата на отсъствието, се извежда 

"Неплатено"; 

- ако датата в полето Изплатено до“ е равна на или по-голяма от Началната дата на отсъствието, 

но по-малка от Крайната дата, се извежда "до DD.MM.YYYY", като DD.MM.YYYY е датата в 

полето „Изплатено до“; 

- ако датата в полето „Изплатено до“ е равна на или по-голяма от Крайната дата на отсъствието, 

се извежда "Платено"; 

Пример: Текущ месец 02.2021 г. От меню „Документи“ е генерирана справка „Отсъствия от 

дата до дата“, като е избран период 01.01.2021 до 28.02.2021 г. Първото отсъствие е 

въведено и изплатени изцяло в месец преди текущия, съответно неговия статус е  "Платено". 

Второто отсъствие (25.01.2021-05.02.2021) е с дата 31.01.2021г. в колона „Изплатено“, тъй 

като остатъка ще се изплати в м.02.2021г. Последното отсъствие е въведено в Стари 

отсъствия в м.02.2021 г. и статуса от неплатено на платено ще се смени след приключване на 

м.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Модул Заплати: 

 Отстранен проблем в справка по чл.73, ал.6 и служебна бележка по чл.45, ал.1 от 

ЗДДФЛ, с авансово удържан данък при ползвани облекчения за деца, генерирани 

от заключена база. 

 Коригирани грешни стойности на пера за осчетоводяване, свързани с вноски 

ДЗПО ППФ от осигурените лица. 

 Модул Заплати – Документи - във връзка с промени в годишната статистическа форма 

са направени корекции в „Статистическа форма 2021 г.“  Добавен е нов код 3150 в 

статистиките по тримесечия: 
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В таб Годишна стат.форма са добавени кодове 1920 и 1921: 

 

 

 

Забележка: Изброените промени се отнасят и за годишна статистическа форма за 2020 г. За 

вече изготвена статистика за 2020 г., намираща се в съответната папка „bin\orders\****“, 

числата в годишен аспект за кодове 1920. „Неотработени човекодни за действително 

използван платен отпуск“  и  1921. „В т.ч. от наетите на непълно раб. време“ могат да се 

вземат от същата, в ТАБ→“сметки“ съответно: 1920=ред 23/колона Т и 1921=ред 23/колона 

C. 

 Модул Хонорари -  добавен е образец на СЛ.БЕЛЕЖКА по чл. 35 от ЗДДФЛ 2020 г. (по 

чл.45, ал.7). След обновяване на Омекс®2000 към версия 4.2.4 и стартиране на програмата, 

се отваря прозорец за Разархивиране на образци със списък на новите и обновени 

документи. Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи → Разархивиране на 

образци”, като се посочва файл с макети за версия 4.2.4 с наименование 

NEWTEMPLATES_423.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията 

Omeks2000. 

 Модул Web Портал - Променена е валидацията за изискуем трудов стаж от 8 на 4 месеца 

при добавяне на платен отпуск, според измененията в чл. 155, ал. 2 от КТ, в сила от 

01.01.2021 г.  

 

 

 

 


