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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 4.2.5 
(12.04.2021 г.) 

 Модул Заплати - актуализиран е импортът от Декларация 1 (формат 2021 г.); 

 Модул Заплати/Кадри - добавен е Калкулатор (дни за майчинство/отпуски). Новата 

функционалност се намира в меню „Сервиз“ – „Външни средства“ – „Калкулатори“, като 

може да бъде извикана и от функционалния бутон на заглавната лента на Омекс®2000. 

 

 

 

 

„Дата на термин“ – задължително се въвежда от потребителя. 

Дата на раждане – въвежда се от потребителя, ако не е въведена,  дата на раждане = дата на 

термин.  

След натискане на бутон „Пресмятане“ автоматично се изчисляват дати в календарни дни в 

следните полета: 

"Първи ден в болничен" - 45 дни преди датата на термина - пресмята датата, от която започва 

първия болничен. 

 "В болничен до дата включително" - пресмята крайната дата на болничните  до 135 дни, като 

за начална дата се взима, датата от поле Първи ден в болничен. 

 "В отпуск по бременност и раждане" - пресмята периодът до 410 дни, като за начална дата се 

взима, датата от поле Първи ден в болничен. 

"В отпуск за отглеждане на дете до 2 г“. - пресмята датата, на която дата детето навършва 2 

години. 
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 Модул Заплати - Добавени са нови проверки за коректност на Декларация 1 за текущ 

месец при НОИ код=16.  

„Грешка Д-12.Некоректен пореден месец на СИРВ“ -  грешката се появява при ръчно 

некоректно манипулиране на поредния месец от периода на СИРВ в междинен месец. В текущ 

месец при НОИ код=16,  имаме период от N месеца и текущият месец е пореден номер K от 

периода. Ако K>1, предходният месец задължително трябва да е K минус 1-ви пореден месец. 

Допуска се 0 заради служители, които не са били обработвани с Омекс®2000 в предходния 

месец. 

„Грешка Д-13.Некоректен СИРВ период“ - грешката се появява при ръчно некоректно 

манипулиране на периода на СИРВ в междинен месец. В текущ месец при НОИ код=16, имаме 

период от N месеца и текущият месец е пореден номер K от периода. Ако K>1, периодът в 

предходния месец задължително трябва да е N. Допуска се 0 заради служители, които не са 

били обработвани с Омекс®2000 в предходния месец.  

Премахната е проверката за „Грешка Д-2. Ненулева осигурителна база с нулев процент за 

осигурителна вноска“, тъй като има групи осигурени с нулево ЗО (чужденци). 

 

 Модул Заплати - Направена е промяна  в удръжки - стандартни пресмятания „44. Запор 

до несеквестируем по ГПК доход“ и „45. Запор до несеквестируем по ДОПК доход“. 

Съгласно чл.446, ал.1 от ГПК изпълнението на запор може да е насочено върху трудовото 

възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд. Съгласно чл.446, ал.2 

от ГПК месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат 

дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Затова сумата за 

изпълнение се определя от сумата на всички начисления, приспадната със задължителните 

лични осигурителни вноски и удържания ДДФЛ. От тази сума се определя несеквестируемата 

част от дохода според точките на чл.446, ал.1 ГПК и аналогично чл.213, ал.1 ДОПК. 

 Модул Заплати: 
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 При приключване на месеца трудовите стажове - общ, по специалността, в 

отрасъла и в предприятието НЕ СЕ променят, ако служителите са на по-малко от 

0.5 бройка (примерно 0.25 бройка, 40 часа месечно) - според чл.355, ал.2 от 

Кодекса на труда. 

 Дневната база за здравно осигуряване по чл. 40 ЗЗО, т.1б (неплатени отпуски) и 

чл.40 ЗЗО, т.5 (временна неработоспособност) се калкулира от минималния 

осигурителен доход за самоосигуряващи се лица (или половината от него), 

разделена на дните по петдневен календар, независимо че служителят може да е 

на сменен календар. 

 Направена е корекция в отчитането на празнични часове при смени, имащи 

почивка в 0:00 часа. 

 Детайлизиран е случаят, когато със стари отсъствия се сторнира цял месец с дни 

ФРЗ (отработени и платен отпуск), за да е в съответствие с верификацията на Д1 

от НАП. 

 Детайлизиран е случаят, когато със стари отсъствия се сторнира цял месец с дни 

ФРЗ (отработени и платен отпуск), за да е в съответствие с верификацията на Д1 

от НАП. 

Пример: Служител в м.01.2021 г. е имал начисления: основна заплата и клас прослужено 

време в размер на 1000 лв. и премия 500 лв. , съответно в меню „Суми за минали месеци“ на 

ред 4. База платен отпуск и ред 29.Суми, зависещи от отраб.дни  е записана сума – 1000 лв., а 

на ред 6.ФРЗ – 1500 лв.   В м.02.2021 г. при добавяне на старо отсъствие за цял месец, 

сторниращо отработени дни, ако отсъствието е неплатен без тр.стаж (цял месец 

самоотлъчка) сумата по перо ФРЗ се сторнира от ред 6.ФРЗ (-1500 лв.). При всички 

други видове отсъствия, сумата по перо ФРЗ от предходни месеци се сторнира от ред  ред 29. 

Суми, зависещи от отраб.дни  (-1000 лв.) 

 Направена е корекция при подаване на Декларация 1 за месец на преизчисляване 

при СИРВ>1, когато в предходни месеците отсъствията са закръглени до цял брой 

дни. 

 Отстранен проблем при генериране на Стандартна рекапитулация за минал 

период, при създадена нова осигурителна конфигурация в текущия месец. 

 Отстранено съобщение за грешка след актуализация за пера със зависимост „15. 

Процент от суматор/отработени дни“. 

 Добавена е възможност за селекция по статус "Справка по чл.73, ал.6". За целта в 

елементите за избор на условия от „Общи данни“ са добавени за избор: „Данъчна 

година“ - въвежда се директно цяло число и „Статус за справката по чл.73, 

ал.6„ – с падащо меню със следните елементи: "Включва се по подразбиране; Не 

се включва; Включва се". 

 Отстранен проблем с отрицателно данъчно облекчение в служебната бележка по 

чл.45, ал.1 за напуснал служител инвалид само с обезщетение по чл.224. 

 Отстранен проблем в Служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ 

за напуснали служители, свързан с редуциране на сумите за Застраховка Живот и 

Доброволно осигуряване до 10% от размера на данъчната основа.  



 

 

Омекс® 2000 Версия 4.2.5 

Промени и новости Дата 12.04.2021 

1712 София, бул. Александър Малинов 51, вх. 1, тел. +359 2 439 68 60 

 

Омекс® 2000 – Промени и новости стр. 4/6 

 В  меню „Таблици“ е направена корекция  при пресмятане в справките по 

разплащателни пера мерни единици за минал период в следните случаи: 

 начисления стандартни пресмятания 2, 61 (класове прослужено време) 

 удръжки стандартни пресмятания 3, 4 и 15 (аванси от поле в "Общи данни") 

 начисления потребителски пресмятания 37, 38 (клас върху разплащателно 

перо/суматор) 

 Модул Заплати/Хонорари – всички справки и инструменти, свързани с 

функционалността по чл.73 са обединени в ново меню: 

Модул Заплати – меню „Обработка“ – „Справка по чл.73. ал.6“ : 

 

 

Модул Хонорари – меню „Обработка“ - „Справка по чл.73, ал.1“ : 

 

 

Съответно  в  меню „Сервиз“ – „Администратор“, Права по менюта, в таб „Обработка“, новите 

елементи (менюта) са добавени за разрешаване/забраняване. 

 

 Модул Кадри: 
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 При изготвяне на Уведомление по чл.62  на трудов договор с код на основанието 17 

(трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 или т.3 във връзка с чл.121а, ал.2, т.1) е премахната 

проверката за задължително попълване на поле „12.Срок на договора“. 

 Добавена е проверка при сключване на договор с код 14 (чл.230 от КТ) да е попълнено 

поле „12.Срок на договора“. 

 Отстранен проблем с макрос за ЕКАТТЕ  [#ДОГО#16#Д1:0] 

 

 Документи – Списъци: 

 В списък „Надвзети суми“ са добавени колони за ЕГН и служебен номер. Добавена е 

възможност за изход в Excel. 

 В списък „Служители с променен клас“ е добавена колона за ЕГН, трите имена на 

служителите са обединени в една колона. 

 Добавена е проверка за дублиране на IBAN сметки, при въвеждането им в меню 

„Основни данни“. При добавяне или редакция на служителска банкова сметка  се прави 

валидация дали вече съществува банкова сметка с такъв IBAN в предприятието на някой 

друг служител (ЕГН) и се извежда съобщение за отказ или потвърждение. 

 Експорт на персонални данни - добавени са нови експорти: 

      202. EUROFAST-2020 

            203.Bulbank-Plovdiv-Превод 

     204. RBB_MultiCash-Превод+ /MASS 

205. БАКБ с BIC вместо с БАЕ 

206. BULBANK Online – Бюджет за лични небюджетни преводи 

207. RBB_MultiCash-Превод 

  

За да работят новите експорти е необходимо в меню „Настройка“ – „Общи параметри“, таб 

„Поведение“, да бъде поставена отметка на „Нов механизъм за банков експорт“. 

 Импорт на данни: 

 В импорт „2.19 Персонални: Трудови договори“ е добавена колона за срок на 

изпитване. Колоната е последна и не е задължителна. 

 Променено поле в импорт „2.1.1 Персонални: Основни данни“ от „Инвалид“ на 

„Облекчения“. Стойностите могат да бъдат: F/False (приема се като „Не ползва“), 

T/True (приема се като „Инвалид“), 0,1,2,3,4,5,6 - според номенклатурата в поле 

Облекчения ( 0 – Не ползва, 1 - Инвалид, 2 - Трудоустроен, 3 – Трудоустроен 

инвалид, 4 - ЧФЛ / окончателен данък, 5 - ЧФЛ/ стандартен данък, 6 - не се удържа 

ДДФЛ) 

 Отстранен проблем с импортиране на нулеви дни при импорт 2.16 Персонални: 

Отсъствия - Омекс формат. 
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 Извършена е корекция на идентификаторите на някои менюта. В тази връзка след 

актуализация с версия 4.2.5, ако в текущи база са задавани права за 

разрешаване/забраняване на менюта „Имущество“ и „Данъчни години“ за съответните 

потребители, то тя няма да е актуална и те ще са разрешени по подразбиране. 

 

 Модул Web Портал: 

С версия 4.2.5 може да бъде активиран новия и пренаписан портал за потребителски услуги, 

който позволява печатането на молби/заповеди за отпуск, лесна работа през мобилно 

устройство, визуализация на полагаемите отпуски на служители пред прекия ръководител и 

други предстоящи функционалности. 

 

Във връзка с новия web портал в Администратор на уеб-модули, Настройки на Портал е 

добавена нова страница „Печат“. В нея има възможност за избор на макет на документ за печат 

на Заявление за отпуск: 

 
Настройката за макет НЯМА отношение към работата на настоящата версия на Омекс Web 

Портал. 

Във файлът NewTemplates425.zip има приложен макет на заявление за печат. Възстановяването 

на този макет е необходимо да бъде направено през модул Кадри, но само в случаите, когато 

има закупен модул Омекс Web Портал. 

Поддръжката на текущата версия на Омекс Web Портал ще бъде до 30. Септември 2021 г. 

 


