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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 4.1.4 

(10.01.2020 г.) 
 

 Oтразени са промените в осигурителните параметри за 2020 г.: 

 

 МРЗ от 01.01.2020 г. – 610 лв. (ПМС № 350 от 19.12. 2019 г.) 

 Минимални осигурителни доходи  и процент за фонд "Трудова злополука и 

професионална болест" по групи основни икономически дейности, съгласно  

Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО;   

 Увеличен е минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица за 

2020 г. от 560 лв. на  610 лв.  

 Увеличен е минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани и 

тютюнопроизводители от 400 лв. на 420 лв.; 

 Запазва се максималния осигурителен доход за всички осигурени лица в размер  на 3000 

лв.; 

 Запазва се размерът и разпределението на осигурителните вноски за фондовете 

„Пенсии“, „ОЗМ“, „Безработица“ и за „ДЗПО“. 

 Запазва се размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна 

възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО за 2020 г. – 380 лв. 

 Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2020г. се запазва в размер 8 

на сто. 

 

ВАЖНО: За да се извърши актуализацията в осигурителните параметри  е задължително в 

меню „Настройка” – „Класове професии”, „Общи параметри” и „Осигурителни 

конфигурации”  да се натисне бутон  . 

 

 НКПД 2011 - Отразени са промените в НКПД в сила от 01.01.2020 г. Промяната се състои в 

нови длъжностни наименования, както и в длъжности с променени наименования. За да се 

отразят промените е необходимо от меню „Настройка“ -> „Номенклатури“ -> „Професии по 

НКПД” чрез бутон <Изтриване на списъка> първо да се изтрие списъка. След това от бутон 

<Импорт> да се посочи и импортира файл NKPD2020_01 Import.txt, който се намира в 

BIN-директорията на инсталацията на Омекс®2000. Конкретните промени в длъжностите 

може да видите в самата заповед Заповед № РД01-815/ 23.12.2019 г. 

https://www.omegasoft.bg/Portals/1/Novosti2020/MOD_2020.pdf
https://www.omegasoft.bg/Portals/1/Novosti2020/TZPB_2020.pdf
https://www.omegasoft.bg/Portals/1/Novosti2020/Zapoved_NKPD_815_2019.pdf
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 E-mail център - добавена е настройка, която дава възможност за избор, къде да се 

съхраняват прикачените към изпратените имейли документи. Настройката се намира в 

меню “E-mail център”, страница "Общи параметри". Възможностите за избор на тип  

съхранение са: в базата данни или във файловата система. (фиг.1) 

 

 

 

(фиг.1) 

 

След актуализация с версия 4.1.4, по подразбиране е избрано "Съхранение в БД“.  В този 

вариант, генерираните документи за изпращане по имейл се записват в конфигурационната база 

данни (както е било и в предходната версия на Омекс®2000). 

При избор на вариант „Съхранение във файловата система“, полето с пътека за съхранение на 

документите  става активно. Избраната пътека, задължително трябва да се избере на сървър-

машината.  

Ако Омекс®2000 е стартиран на сървърната машина, е разрешен бутонът за избор на 

директория. (фиг.2) 
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(фиг.2) 

Ако Омекс®2000 е стартиран от клиентска машина, при избор за съхранение във файловата 

система, пътеката за съхранение на ел.документи в папка на сървъра се изписва ръчно и се 

визуализира в червено. Пример е показан на фиг.3. 

 

(фиг.3) 

 

При избрана опция „Съхранение във файловата система“, документите за изпращане по 

имейл се създават в указаната директория, като в нея се създава автоматично поддиректория за 

съответната фирма - с име идентификатора на фирмата. 

 

 

 
 

 


