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Промени и новости във версия 1.3.3 

(12.09.2022 г.) 

 Модул Електронно досие - реализирана е  възможност за подписване на документи с 

ОКЕП (облачен квалифициран електронен подпис) на Борика, което позволява подписване 

на документи както от работодателска страна,  така и от страна на служителя. В екрана за 

преглед и подписване на документ при натискане на бутон „Подпиши“ се показва меню 

, в което има следните опции: 

 

- подпиши с КЕП 

- подпиши с ОКЕП (Борика) 

 

При избор на подпис с ОКЕП (Борика) се изпраща заявка към Борика за подписване на 

документа и този документ се маркира като заявен за подписване: 

 

 
 

След подписване на документа с ОКЕП в приложението на потребителя, този документ се 

маркира като подписан (Документът е подписан): 

 
 

При преглед на документ, за да се различи дали документа  е подписан с КЕП или ОКЕП 

(Борика) са добавени икони, чрез които се обозначава начина на подписване. 

Подпис с КЕП:  

 
Подпис с ОКЕП (Борика): 
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За по-голяма яснота  са добавени хинтове на иконите, които обозначават дали документа е 

подписан с КЕП или с ОКЕП (Борика): 

КЕП 

 
ОКЕП (Борика) 

 
 

В екран "Документи" и в екран "За подписване" е добавена допълнителна колона с икони в 

която се визуализира какъв е прикачения документ (сканиран  или генериран ). 

 

 
 

В екран „За подписване“ е премахната колоната “Дата на подписване“ и на нейно място е 

добавена колона „Подписи“ с  2 прогрес бар-а, като в колоната със статусите срещу всеки 

прогрес бар се записва статуса на подписване.  
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В първият прогрес бар (има добавен хинт „Подписи от работодател“) се визуализира прогреса 

със събраните подписи от работодателска страна и надпис: 0/1, 1/2, 1/1 и т.н. 

 

 
 

Във вторият прогрес бар (има добавен хинт „Подписи от служител“) се визуализира прогреса 

със събраните подписи от служителска страна и надпис: 0/0, 0/1 и т.н. 
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В екран “Документи“ и в екран „За подписване“ е добавена колона „Статус“. 

 

 
 

В екран „За подписване“ за различните типове документи се визуализират следните статуси: 

ТД, ДС, и ЗП – подпис работодател – „Неподписан“, „Подписан“ и „Събиране на подписи“.  

Служебна бележка – подпис работодател – „Неподписан“, „Подписан“ и „Събиране на 

подписи“.   

 Двустранно подписан документ – подпис работодател – „Неподписан“, „Подписан“ и 

„Събиране на подписи“.  

 Сканиран документ – подпис работодател "Подписан" и "Неподписан".  

 

В екран „Документи“ за различните типове документи се визуализират следните статуси: 

ТД, ДС, и ЗП – подпис  служител - "Неподписан" и „Подписан“. 

Служебна бележка – подпис служител - "Не е необходим подпис". 

Двустранно подписан документ – подпис служител - "Подписан" и "Неподписан". 

Сканиран документ – подпис служител - "Не е необходим подпис". 

Служителски документ с подпис - подпис  служител - "Неподписан" и „Подписан“. 

 

Във връзка с  електронното досие в Омекс® Web Конфигуратор в страницата за конфигуриране 

на Портал-а е добавено текстово поле „API ключ за Ел. досие“, което позволява добавянето на 

API key за потребители, които използват модул „Електронно досие“.  Полето „API ключ за Ел. 

досие“ има ограничение до 500 символа. 



 

 

Омекс® Web модули Версия 1.3.3 

Промени и новости Дата 12.09.2022 

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

 

Омекс® 2000 – Промени и новости стр. 5/18 

 
Позволено е текстовото поле да остава празно - за потребители, които не използват модул 

„Електронно досие“. 

При добавянето на API ключ-а е необходимо да се премине през Омекс® Web Конфигуратор-а 

и да се натисне бутон "Запис", за да се отразят промените. 

 

Добавена е и проверка в Омекс® Web Конфигуратор,  за това дали сертификата е подходящ за 

употреба. При добавяне на сертификат, в който няма Key Encipherment се извежда съобщение за 

грешка и настройките не могат да бъдат записани. 
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Промени и новости във версия 1.3.2 

(20.07.2022 г.) 

 

 Web Портал за потребителски услуги – Добавена е възможност за експорт на 

присъствената форма в Excel. За целта e необходимо в Омекс2000, в Сервиз - 

"Администратор на уеб модули" - "Печат" -  на ред „Макет на присъствена форма“ да се 

избере макета на Присъствена форма 76.  

 

 
 

След изеждане на присъствената форма на екран (от меню Справки) е добавен бутон за 

експорт към Excel. 

 

След натискането на този бутон се създава xls файл с данните за присъствената форма, като 

в името са добавени двете имена на Ръкводителя, който я е генерирал (пример: 

ПрисъственаФорма_2022-07_ИвоИванов.xlsx).  
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 Web портал - модул Електронно досие: 

 Добавен е нов макет за известяване на HR, при подписване на документ от страна на 

служител (документ от тип  ТД, ДС, ЗП и Двустранно подписан документ):"Подписан 

електронен документ" 

 (макет "MessageTextHrDocumentSignedFromEmployee.txt) 

За да се добави новият макет е необходимо да се стартира Омекс® Web Конфигуратор и 

за всяка база, в която се използва модул Електронно досие в страница „Портал – 

настройки“ да се натисне бутон „Запази“. 

 

 

 Добавена е нова нотификация, която се изпраща до HR след подписване на документ от 

страна на служител (документи от тип, ТД, ДС, ЗП и Двустранно подписан документ).  

 
Промени и новости във версия 1.3.1 

(07.07.2022 г.) 

 Нов Web Портал за потребителски услуги: 

 В случай, че в Омекс®2000 – "Администратор на уеб модули" - "Портал" - "Екрани" е 

поставена отметка в поле "Присъствена форма - за ръководители", в Web portal-a – меню 

"Справки" се появява "Присъствена форма" (видима само за служители с роля ръководител). 
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След избор на тази справка, се извежда таблица с данни за всеки ден от месеца, както и сборни 

колони по видове отъствия за текущия календарен месец: 

 

 

 

 В меню Справки - "Списък  отсъстващи" в падащото меню за тип на отпуските е добавен 

елемент "Само дистанционна работа"  

 

при избора на този елемент отсъствията се филтрират като остават само тези, които са от тип 

"Дистанционна работа". 

 Според направената настройка в Омекс2000 -  "Администратор на уеб модули" - "Други" -

"Допълнителни полета" (режим "Преглед" или режим "Редакция"), допълнителните полета 

могат да бъдат редактирани или преглеждани. За допълнителни полета, които са режим 

"Редакция" се визуализира бутон "Редакция"  

За допълнителни полета, които са в режим "Преглед" не се визуализира бутона за редакция,  

което означава, че не могат да се редактират. 
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При натискане на бутон "Редакция" потребителя се препраща към екран "Редакция на   

допълнително поле", което позволява редактиране на избраното допълнително поле. 

 

 
 

 Добавена е проверка (валидация) при избор на един и същи заместник за периода на 

отсъствието (или за част от него). Проверката се прави, когато е избира един и същи 

заместник за един и същи период на подадено заявление за отпуск (или за част от него), при 

което се извежда предупредително съобщение и не се позволява заявлението за отпуск да 

бъде записано: 

 

Случаите в които се прави проверка са следните: 

 когато заявлението не е одобрено от заместник; 

 когато заявлението е одобрено от заместник; 

 когато заявлението е одобрено от заместник и потвърдено от ръководител; 

 когато заявлението е директно одобрено от ръководител (при поставена отметка в 

"Администратор на уеб модули"- "Основни" - "Директно одобрение от ръководител"). 

Проверката не се прави при заявление за "Дистанционна работа". 

 Отстранен проблем с имената на перата при получаване на нотификации, когато в меню  

"Настройка" - "Общи параметри" - "Лични данни"  - "Имена на пера в портала" са разрешени 

(изписва се името на перото, а не "Законоустановен отпуск"). Също така при 
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разрешени "Имена на пера в портала" - имената на перата са според настройката на макроса 

в макета (BG или EN). 

 Web портал - модул Електронно досие: 

 Добавени са два нови макети за известяване при добавяне на документ: 

„Нов електронен документ"  и "Нов електронен документ за подписване“ 

За да се добавят новите макети е необходимо да се стартира Омекс® Web Конфигуратор и 

за всяка база, в която се използва модул Електронно досие в страница „Портал – настройки“ 

да се натисне бутон „Запази“. 

 
 

 В меню „Документи“ е добавен  бутон , който  позволява 

качване на документи от служител. При натискането бутон "Нов документ" се отваря 

следния екран: 
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При добавяне на документ „Служителски документ с подпис“  е възможно качването само на 

един файл едновременно във формат .pdf (по-малки от 10MB).  

Добавено е текстово поле над бутоните за добавяне и отказ, което позволява въвеждане на 

допълнителна информация (описание) към прикаченият документ, която се визуализира в 

нотификацията,  която се изпраща до HR.  

 

При добавяне на „Служителски документ с подпис“ и натискане на бутон „Добавяне“ 

потребителя се препраща в екрана за подписване. След подписване на документа потребителят 

се препраща в екрана с документи, като има възможност за преглед и изтегляне на документите, 

чрез бутони . 

 
Добавените документи се виждат в Омекс®2000, меню „Eлектронно  досие“ на служителите.  

 

 Добавена визуализация на лицата, които трябва да  подпишат или вече са подписали  даден 

документ в екрана за преглед на документа. Имената и датата на подписване се 

визуализират под документа, над бутоните за подписване и изтегляне. Подредени са в 2 

колони. В лявата колона "Подписан от" се съдържа информация за имената на служителите 

и датата на подписване от страната на работодателя (имената на всички посочени лица, 

които вече са подписали или трябва да подпишат документа), а в дясната колона 

"Служител" са имената на служителя и датата на неговия подпис.  

Визуализацията на колоните зависи от какъв тип е документа, който се подписва. За 

документи, които не изискват подпис, колоните не се визуализират. 

 
 Добавени са две нови нотификации, които се изпращат от Web портала към служител, след 

подписан документ от страна на работодателя (документа трябва да е подписан от служител 

с роля за подписване на документи).  

За документи от тип "Трудов договор", Допълнително споразумение", "Заповед за 

прекратяване" и "Двустранно подписан документ", служителят получава нотификация, че 

има добавен документ в електронното досие, който трябва да бъде подписан. 
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За документи от тип "Служебна бележка" и всички сканирани документи, служителят получава 

нотификация, че има подписан документ, добавен в електронното досие след подпис от 

работодателска страна. 

 
 

За документи, които не изискват подпис от страна на служител (от тип  "Служебна бележка“, 

"Заповед за отпуск" и някои сканирани документи („Служебна бележка“, „Фиш“, „Служителски 

документ без подпис“, „Заповед за отпуск“ и „Болничен лист“) в колоната "Дата на подписване" 

се визуализира "-". 

 

 
 

 При добавяне на документ от служител (документ от тип "Служителски документ с 

подпис") се изпраща нотификация/известие до HR.  
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Промени и новости във версия 1.0.9 

(10.02.2022 г.) 

 

 Нов Web Портал за потребителски услуги:  

 Добавена е възможност за избор на основание за отпуск по Кодекса на труда при 

добавяне или редкация на заявление за отпуск.  

 
 

Полето за избор на основание е видимо, ако в Омекс®2000, в меню „Сервиз“ - 

„Администратор на уеб-модули“– „Портал“ в таб „Други“ е  маркирана настройката  

"Въвеждане на основание".  

 

 
 

 

В този случай при подаване на заяление от поле „Основание“ се визуализират за избор 

въведените основания от номенклатура „Основания за отпуск“ в Омекс®2000.  

Когато е избрано отсъствие с характер „Дистанционна работа“, полето за основание не се 

визуализира за избор. 
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В случай, че в Омекс®2000 на дадено разплащателно перо за отсъствие е избрано основание 

по КТ, при добавяне или редакция на заявление с този тип отсъствие, основанието за отпуск 

се зарежда автоматично. 

Пример: В Омекс®2000 на разплащателното перо за Редовен отпуск е избрано основание 

„чл.155, ал.1“. В „Администратор на уеб-модули“– „Портал“ в таб „Други“ е  маркирана 

настройката "Въвеждане на основание". При добавяне или редакция на заявление за 

Редовен отпуск в Портала за потребителски услуги, автоматично ще бъде попълнено поле 

„Основание“.  

 
 

В случай, че няма зададено основание в Омекс®2000 за съответното отсъствие полето остава 

празно и потребителят може сам да избере основанието от номенклатурния списък. 

В случай, че заявлението е подписано електронно, няма възможност за редакция на поле 

„Основание“. 

 

 Добавена е проверка при одобрение на заявление от заместник или ръководител, дали 

заявлението е по-старо от 1 календарна година. В такъв случай, заявлението не може да 

бъде одобрено, но може да бъде отхвърлено. 

 

 Добавена е валидация за периода на отсъствието при подаване на заявление в случаи на 

заместване, както следва: 

 Когато избраният заместник за периода е в отпуск за същия период (или част от 

него). В този случай, когато служител подава заявление за отпуск, но избраният 

заместник е в отпуск за същия период или за част от него, се извежда съобщение: 

"Избраният заместник е в отпуск през периода на отсъствието! Моля, изберете 

друг заместник!" и  не се позволява запис на заявлението.  
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Пример: Служител 1 е в отпуск за период от 10.01.22 г. до 14.01.22 г.  

Служител 2 подава заявление за отпуск за същия период (или за част от периода) 

10.01.22 г. до 14.01.22 г. и избира за заместник Служител 1, при което се извежда горе 

посоченото съобщение. 

 

 Когато служител подава заявление за отпуск, но e избран за заместник на друг 

служител за същия период или за час от периода на отсъствието. 

 

Когато НЕ Е включена опцията "Отпуск при заместване" от Сервиз“ - „Администратор 

на уеб-модули“– „Портал“ в таб „Други“, и служител подава заявление за отпуск, но e 

избран за заместник на друг служител за същия период или за час от периода на 

отсъствието се извежда съобщение: "Избран сте за заместник за посочения период!" и 

не се позволява запис на заявлението. 

 

Пример: Служител 1 е избран за заместник на Служител 2 за период от 10.01.22 г. до 

14.01.22 г. Служител 1 подава заявление за отпуск за същия период (или за част от 

периода) 10.01.22 г. до 14.01.22 г., за който е избран за заместник, при което се 

извежда горе посоченото съобщение. 

 

Когато Е включена опцията "Отпуск при заместване" от Сервиз“ - „Администратор на 

уеб-модули“– „Портал“ в таб „Други, и служител подава заявление за отпуск, но e 

избран за заместник на друг служител за същия период или за час от периода на 

отсъствието се извежда  предупредително съобщение: "Избран сте за заместник за 

посочения период! Сигурни ли сте, че желаете да запишете заявлението?". При 

отговор "Да" заявлението се записва, а при отговор "Не" заявлението остава отворено за 

редакция.  

Пример: Служител 1 е избран за заместник на Служител 2 за период от 10.01.22 г. до 

14.01.22 г. Служител 1 подава заявление за отпуск за същия период (или за част от 

периода) 10.01.22 г. до 14.01.22 г., за който е избран за заместник, при което се 

извежда горе посоченото съобщение. 

 

Важно!  Валидацията и извеждане на съобщенията и в двата случая, се извършва само 

ако отсъствиеята са потвърдени от Ръководител. 

Валидацията НЕ се извършва, когато се подава заявление за дистанционна работа. 

 

Промени и новости във версия 1.0.8 

(16.11.2021 г.) 

 В новия Web Портал за потребителски услуги:  

 Добавена е възможност за показване/редакция на поле за номер, както и дата на 

заявление за отпуск в портала. Това е възможно само, ако меню „Администратор на уеб-

модули“ – „Портал“ в таб „Други“ е  маркирана настройката „Въвеждане на номер и дата 

на заявление за отпуск“ 
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При поставена отметка, в поле „Метод за автоматично номериране“ има три опции за избор: 

- Ръчно/Без автоматично - ако е избрана тази опция, полето е разрешено за редакция, и има 

разрешен бутон за генериране на номер. 

- Автоматично попълване - ако е избрана тази опция, полето е разрешено за редакция, 

бутонът за генериране на номер не е разрешен и при показване на формата, и при ново 

заявление автоматично се попълва поредният номер на заявлението за отпуск. 

 - Автоматично попълване без редакция -  ако е избрана тази опция, полето е забранено за 

редакция, бутонът за генериране на номер не е разрешен и при ново заявлението автоматично 

се попълва поредният номер на заявлението за отпуск. 

В  меню „Администратора на уеб модули“, в страницата "Печат" са добавени елементи 

„Макет заявление за отпуск и  "Макет заповед за отпуск". 

 

 

 В диалога за редактиране на отсъствие са добавени полета за номер на заявление за 

отпуск и дата на заявление за отпуск. 
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 В полето за номер на заявление се показва номерът на заявление за отпуск, който е 

генериран при подаване на заявлението през модул Web Портал, а в полето за дата - 

датата 

 

 Създадено е меню "Администратор". Менюто се показва само ако на потребителят е 

добавена роля „Администратор“, от меню „Администратора на уеб потребители“ в 

режим "Портал" в Омекс®2000. 

 

При избор на „Потребители“ в таблична форма се показва списък с уеб потребителите. 

Списъкът съдържа следните колони:  потребителско име,  пълно име,  Е-mail,  Режим на 

двуфакторна автентикация (при използване на модул Електронно досие), колона с 

бутони за управление. 

 
 

 Направени са промени в меню „Списък служители“.  По подразбиране списъкът със 

служителите се показва сортиран по азбучен ред. При избор на "Всички звена" (или 

избрано друго звено) се показват само текущо назначените служители. 

 В екран „Моите данни“, в поле „Служебни данни“ се визулизират всички роли на 

потребителя. 

 В „Списък отсъстващи“, изборът за перо „Дистанционна работа“ е променен на падащо 

меню.  

 

 В меню „Справки“ , екран Моите подчинени е добавена колона "Оставащи дни". 

 

 При подаване на заявление за отпуск, ако служителят е "Без ръководител" и е включена 

настройка "Одобряване на заявленията от заместващия", заявлението се записва със 

статус "Заявено". След одобрение от Заместващия, статуса става "Потвърден от 

Ръководител".   
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 При подаване на заявление за Дистанционна работа, ако служителят е "Без 

ръководител", заявлението се записва директно със статус "Дистанционна работа". 

 

 Добавена е възможност за печат на заповед за отпуск, когато статуса на заявлението е 

Потвърдено от Ръководител. Печатът на заповед за отпуск е реализиран като е добавена 

икона за печат в списъка със заявления на подчинени. 

 
 Създаден е механизъм за запазване на избраните филтри на екраните „Моите заявления“, 

„Моите замествания“, „Заявления на подчинени“, „Списък отсъстващи“, „Списък 

служители“  в рамките на текущия таб на браузъра. 

 

 Модул Електронно досие – към новият Web Портал е добавена нова функционалност  -

„Електронно досие“. 

 

 
Модулът е разработен според  изискванията в “Наредбата за вида и изискванията за 

създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или 

служителя”. Във версия 4.2.8 на Омекс®2000 е реализирано да се съхраняват и подписват 

електронно Заявление за отпуск и Заповед за отпуск.  

Повече информация за модул „Електронно досие“ може да намерите ТУК, както и в 

Ръководството за Омекс®Портал. 

 

 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137184022
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137184022
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137184022
https://www.omegasoft.bg/products/omeks-portal/#e-file
https://www.omegasoft.bg/Documents/Instructions/Obshtodostupni/Praktical/Rukovodstva/Omeks-Portal-UserGuide.pdf

