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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 4.2.4а 
(01.03.2021 г.) 

 Модул Кадри - отразени са промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда 

за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, в сила от 01.03.2021 

г. (обн. в  ДВ бр.17 от 26.02.2021 г.) 

 Добавени са нови основания за сключване с код 17 и 18:  

 „17“ – трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 или т. 3 във връзка с чл.121а, ал.2, т.1 КТ  

При сключване на трудов договор и допълнително споразумение по този член  винаги трябва да има попълнен 

срок на договора. 

 „18“ – допълнително споразумение в случаите на чл.121а, ал.1, т.1 КТ  

Не може да се подава сключване на трудов договор с такова основание. 

При сключване на допълнително споразумение по този член  винаги трябва да има попълнен срок на договора. 

При подаване на уведомление на договори или допълнителни споразумения с основания  17 или 

18  на код ЕКАТТЕ трябва задължително да е избрано „00000“. 

 

 Добавено е ново поле – „17.Основание за прекратяване на трудовия договор“. 

ВАЖНО: За коректното изготвяне на Уведомление по чл.62 е задължително в меню 

„Настройка”  - „Основания за напускане” за всички основания, които потребителят използва 

да промени стойността в поле „Код“, както следва:  

Основание Код 

чл. 71, ал. 1 1 

чл. 325, ал. 1, т. 1 2 

чл. 325, ал. 1, т. 2 3 

чл. 325, ал. 1, т. 3 4 

чл. 325, ал. 1, т. 4 5 

чл. 325, ал. 1, т. 5 6 

чл. 325, ал. 1, т. 6 7 

чл. 325, ал. 1, т. 8 8 

чл. 325, ал. 1, т. 9 9 

чл. 325, ал. 1, т. 10 10 

чл. 325, ал. 1, т. 11 11 

чл. 325, ал. 1, т. 12 12 

чл. 325, ал. 2 13 

чл. 326, ал. 1 14 

чл. 327, ал. 1, т. 1 15 

чл. 327, ал. 1, т. 2 16 

чл. 327, ал. 1, т. 3 17 

чл. 327, ал. 1, т. 3а 18 

чл. 327, ал. 1, т. 4 19 
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чл. 327, ал. 1, т. 6 20 

чл. 327, ал. 1, т. 7 21 

чл. 327, ал. 1, т. 7а 22 

чл. 327, ал. 1, т. 8 23 

чл. 327, ал. 1, т. 9 24 

чл. 327, ал. 1, т. 10 25 

чл. 327, ал. 1, т. 11 26 

чл. 327, ал. 1, т. 12 27 

чл. 328, ал. 1, т. 1 28 

чл. 328, ал. 1, т. 2 29 

чл. 328, ал. 1, т. 3 30 

чл. 328, ал. 1, т. 4 31 

чл. 328, ал. 1, т. 5 32 

чл. 328, ал. 1, т. 6 33 

чл. 328, ал. 1, т. 7 34 

чл. 328, ал. 1, т. 8 35 

чл. 328, ал. 1, т. 10 36 

чл. 328, ал. 1, т. 10а 37 

чл. 328, ал. 1, т. 10б 38 

чл. 328, ал. 1, т. 10в 39 

чл. 328, ал. 1, т. 11 40 

чл. 328, ал. 1, т. 12 41 

чл. 328, ал. 2 42 

чл. 330, ал. 1 43 

чл. 330, ал. 2, т. 1 44 

чл. 330, ал. 2, т. 2 45 

чл. 330, ал. 2, т. 3 46 

чл. 330, ал. 2, т. 5 47 

чл. 330, ал. 2, т. 6 48 

чл. 330, ал. 2, т. 7 49 

чл. 330, ал. 2, т. 8 50 

чл. 330, ал. 2, т. 9 51 

чл. 330, ал. 2, т. 10 52 

чл. 330, ал. 2, т. 11 53 

чл. 331 54 

чл. 334, ал. 1 55 

чл. 337 56 

чл. 338 57 

чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията 58 

чл. 19а, ал. 3 от Закона за администрацията 59 

чл. 340а, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт 60 

чл. 340а, ал. 5, т. 2 от Закона за съдебната власт 61 

чл. 340а, ал. 5, т. 3 от Закона за съдебната власт 62 

чл. 340а, ал. 6 от Закона за съдебната власт 63 

Друго 64 
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Пример:  Във фирма „Х“ в меню „Настройка” – „Основания за напускане” са въведени и се 

използват основанията, показани на  фигурата по-долу. За всяко от тях на поле „Код“ трябва 

да се въведе стойност според номенклатурата по-горе. 

 
 

Забележки:  

От 01.03.2021 г. ще се приемат данни за уведомления по чл.62, ал.5 от КТ само по новия 

формат и логика, независимо за кой период се отнасят данните!  

При създаване на нови бази, добавените основания за назначаване и всички основания за 

напускане със съответните им кодове са добавени автоматично. 

 В ДВ бр.14 от 17.2.2021 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение. С промените в § 4а се 

увеличава броят на дните неплатен отпуск, които се зачитат за трудов и осигурителен 

стаж, като за 2021 г. те са увеличени на 90 дни. 

§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)  

(1) (Изм.- ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на 

труда до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2021 г.,в сила от 17.02.2021 г.) През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 

3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни. 

Информация за отразяването на тази промяна в Омекс®2000 може да намерите в инструкция „Неплатен отпуск 

чл.160, ал.1 ползван през 2021 г.“,  в секция „Отсъствия“ на сайта на ОмегаСофт. 

 Модул "Пропускна система" - добавена възможност в кодовете на контролните точки 

да се въвеждат всички реални символи (латински и кирилски букви, цифри, 

препинателни знаци), с изключение на  апостроф ('), кавички ("), запетая (,) и точка и 

запетая (;). 


