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Запори от трудовото възнаграждение  

Съгласно чл. 272, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда без съгласието на работника или 

служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за 

запори, наложени по съответния ред. 

I.Запори по ГПК 

Съгласно публикуваните изменения на чл.446, ал.1 от ГПК (ДВ бр.86 от 27.10.2017 г.) 

несеквестируемия минумум, под който не могат да се правят удръжки е минималната 

работна заплата за съответната година. Съгласно чл. 446 ал. 2 от месечното трудово 

възнаграждение на длъжника се приспадат дължимите върху него данъци и 

задължителни осигурителни вноски. Ако сумата за получаване е по-малка или равна на 

минималната работна заплата, доходът е несеквестируем (върху него не може да бъде 

наложен запор). Ако сумата за получаване е по-голяма, върху нея може да се наложи 

запор както следва: 

1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната 

работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата - една трета 

част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа; 

2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния 

размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната 

работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, 

които издържа; 

3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния 

размер на минималната работна заплата - горницата над двукратния размер на 

минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина 

размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа. 

Въвеждане в Омекс®2000  

В меню „Настройка“ – „Разплащателни пера“ – „Удръжки“ се създава, ако няма 

създадена стандартна удръжка със следните параметри: 
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В меню „Начисления и удръжки“ на служителя се добавя удръжката, като в поле 

Параметър  се въвежда цялата сума на запора, а в поле Параметър 2 -  броя деца, 

които служителят издържа. 

 

През месеца се удържа максималната допустима сума до несеквестируемия доход. В 

случай, че тази сума погасява сумата на запора, при приключване на месеца удръжката 

се изтрива автоматично. В случай на недостиг след приключване на месеца сумата се 

редуцира с удържаното до несеквестируем доход. 

Пример 1: Въведен e запор от 1000 лв. и 2 деца. За текущия месец служителят има 

начисления в размер на 2132 лв., съответно след приспадане на задължителните 

осигурителни вноски и ДДФЛ -  1654.40 лв.  Според член 446 (1), т.2. ако осъденото лице 

получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната 

работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата - една 
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втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа,  т.е. 

удръжката следва да е 1/3 от 1654.40 лв., т.е. 551.47 лв. 

 

След приключване на месеца стойността в поле Параметър  ще се промени на 448.53 

(1000-551.47). 

Пример 2: Въведен e запор от 1000 лв. и 2 деца. Служителят има месечно трудово 

възнаграждение в размер на 959.40 лв.,  съответно нетно възнаграждение  744.47 лв. 

По член 446(1), т.1 удръжката следва да е 1/4 от нетното, т.е. 186.12 лв. Тъй като 

несеквестируемата част трябва да е равна на МРЗ за съответната година, в този 

случай месечната удръжка по запора следва да е  744.47-710.00 = 34.47 лв.  

 

След приключване на месеца стойността в поле Параметър ще се промени на 965.53 лв. 

(1000-34.47) 

II.Запори по ДОПК 

Според чл.213, ал.1 т.5 от ДОПК, несеквестируемата част от доходи по трудово или 

служебно правоотношение, пенсии и др. е в общ размер до минималната работна 

заплата месечно. 

Въвеждане в Омекс®2000  

В меню „Настройка“ – „Разплащателни пера“ – „Удръжки“ се създава, ако няма 

създадена стандартна удръжка със следните параметри: 
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В меню „Начисления и удръжки“ на служителя се добавя удръжката, като в поле 

Параметър  се въвежда месечната сума на запора. 

 

Пример 1: Служител получава трудово възнаграждение в размер на 1286.40 лв. и нетно 

възнаграждение в размер на 998.23 лв. Месечната сума за удържане по запора е в 

размер на 450 лв. В този случай размера на удръжката за запора ще е 288.23 лв. (тъй 

като ограничението на сумата по запора е 998.23 - 710 = 288.23 лв.). 

 

Пример 2: Служител получава трудово възнаграждение в размер на 2360 лв. и нетно 

възнаграждение в размер на 1831.31 лв. Месечната сума за удържане по запора е 510 

лв. В този случай сумата на удръжката ще е 510 лв.(тъй като ограничението на 

сумата по запора е 1831.31 - 710 = 1121.31 лв.). 
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Забележка: В случай, че сумите за удръжка по запори се изчисляват от други системи  и 

се подават като готови суми или потребителят желае да ги въвежда ръчно, 

разплащателни пера могат да бъдат дефинирани като потребителски удръжки, с вход 

„13.Сума“ и характер „52.Запор“. 

 

 

 

 

 


