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Инструкция за генериране на рекапитулации за период 

Рекапитулации за избран период се генерират от меню „Документи“ – „Стандартни 

рекапитулации”: 

 

При избор на „Стандартна рекапитулация за период обобщена“ –  в една колона се 

извежда сумарна информация за избрания период. 

При избор на „Стандартна рекапитулация за период по месеци“ – в отделни колони се 

извежда информация за всеки отделен месец от избрания период. 

Рекапитулации за период, може да се генерират за всички служители, селекции по ЕГН, 

селекции по звена, както и по всички стандартни селекции.  

За да се генерира рекапитулация за избран период по звено, е необходимо 

предварително да бъде създадена такава селекция. 

В тази връзка: 

В настройките за запазване на изчислени стойности на служителите в меню „Общи 

параметри“, секция „Месечно приключване“ има настройка - "Съхраняване на 

резултати от стандартни селекции". След актуализация с версия 4.2.1 и следващи,  

настройката по подразбиране не е маркирана. За използване на функционалността, е 

необходимо в това поле да се постави отметка. 
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В случай, че в настройката "Без съхраняване на изчислените стойности на 

служителите" има отметка, новата настройка е забранена за маркиране. 

В екрана за промяна на стандартни селекции има опция "Съхрани при месечно  

приключване".  
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След актуализация с версия 4.2.1 и следващи,  опцията е маркирана за всички системни 

стандартни селекции, които се създават и поддържат от Омекс®2000. 

 

За останалите стандартни селекции (ако са създавани такива), е необходимо 

потребителят да укаже (с поставяне на отметка) резултатите от кои стандартни селекции 

да бъдат съхранявани при месечно приключване, с цел генериране на рекапитулации за 
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период по тези селекции. Поставянето на отметка е разрешено само при следните 

условия: 

 Поставена е отметка на "Съхраняване на резултати от стандартни селекции " 
в меню Общи параметри; 

 Селекцията е маркирана с видимост в модул Заплати; 
 Селекцията е стандартна; 

 

 Важни особености при генериране на рекапитулации за период 

 Рекапитулациите за период могат да се генерират за 23 месеца назад спрямо 

текущият месец; 

 Рекапитулациите за период могат да се генерират и за архивирани служители. За 

целта е необходимо да се постави отметка на опцията „С архивирани“. 

Препоръчва се, архивиране на служители да се извършва година след напускане.  

 В случай, че има промяна на име или настройка на перо, използвано в различни 

месеци от избрания период, същото излиза с името което е актуално към датата 

на генериране на рекапитулацията, като в частта „Разплащателни пера – мерни 

единици“  ще се изведе мерната единица от последната промяна (настройка) на 

перото. 

 В случай, че през избрания период, дадено перо е използвано и в някой месец от 

периода е изтрито, същото се визуализира с име „Разпл перо №“  със съответната 

стойност, но не се включва в секция „СУМАТОРИ“, което би довело до 

разминавания на сумите в частта “Суматори“. В тази връзка не се препоръчва 

изтриване на пера! 

 При извършвани промени минал месец в избрания период, всички пера разлики 

формирани от промените се преработват, съотнесени към текущия 

месец/година, ако има разлика от месец, предхождащ текущия с 24 или повече 

месеци, тази разлика се натрупва към разликата от 24-я месец. 

 В сумиращата колона за периода сумите се пресмятат чрез събиране на 

помесечните суми, с изключение на графите: 

 

 средносписъчен състав, извънщатни бройки, брой жени - средно аритметично от 

месеците, включени в периода; 

 остатък платен отпуск, счетоводна провизия - стойността за последния месец от 

периода; 

 брой/бройки/щатни бройки служители - равен на броя/бройките/щатните бройки за 

последния месец минус напусналите през последния месец плюс напусналите през 
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целия период. Това се прави с оглед съвпадане на броя служители към края на 

последния месец с тези към края на периода. 

 

 Рекапитулациите за периоди се пресмятат за време, пропорционално 

на месеците в него. Това означава, че рекапитулация за 1 година се пресмята 12 

пъти по-бавно от месечна рекапитулация.  

 Рекапитулации за период по стандартни селекции може да се изготвят за месеци, 

които са приключени с версия 4.2.1 и следващи и са поставени отметки съответно 

на: "Съхраняване на резултати от стандартни селекции" в меню Общи 

параметри и „Съхрани при месечно приключване“ в опциите на избраните 

стандартните селекции; 

 За стандартни селекции по ЕГН или Звено, независимо дали е маркирана или не 

опцията "Съхрани при месечно приключване", селекцията ще се показва като 

възможност за избор в "Избор на селекция" при "Рекапитулации за период"; 

 В случаи, че дадена стандартна селекция в месец Х е имала отметка в опцията 

„Съхрани при месечно приключване“, а в месец Y отметката е махната, след 

генериране на рекапитулация за период за месеци Х и Y, за месеца без отметка 

(Y) стойностите ще са нулеви.   

 

 

 


