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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 4.2.3 
(17.12.2020 г.) 

 Oтразени са промените в осигурителните параметри за 2021 г.: 

 

 МРЗ от 01.01.2021 г. – 650 лв. (ПМС № 331 от 26.11. 2020 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 

2021 г. от 610 лв. на  650 лв;  

 Минималния осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и 

тютюнопроизводителите се запазва в размер на 420 лв. за 2021г.  

 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 2021 г. – 380 лв; 

 Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2021г. се запазва в размер 8 

на сто; 

 За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 325 лв; 

 За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и 

раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя 

върху 650 лв.  

 

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  . 

 

 Отразена е промяната на почивните и официалните дни през 2021 г. ВАЖНО: За отразяване 

на промените е задължително в меню „Настройка” – „Основен календар” да се натисне 

бутон „Инициализация“ . 

 Отстранен проблем с дни за сметка на работодателя, при добавяне на две последователни 

стари отсъствия. Корекцията е обвързана с версия 4.2.3 (calcver>=423). 

https://www.omegasoft.bg/Portals/1/Novosti2021/Pril_1_MOD_2021.xlsx
https://www.omegasoft.bg/Portals/1/Novosti2021/Pril_2_TZPB_2021.xlsx
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 Отстранен проблем с бавно отваряне на база и екран с данни на служител, когато в базата 

има голям брой служители и/или брой отсъствия. 

 В служебна бележка по чл. 45, ал.1 за напуснали/напускащи служители, за които 

работодателя не е основен към 31.12, данъчното облекчение по чл.18 е ограничено до 

реално използваното.  

 Документи - Добавен е образец на Служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ за 2021 г. 

и Статистическа форма за 2021 г. След обновяване на Омекс®2000 към версия 4.2.3 и 

стартиране на програмата, се отваря прозорец за Разархивиране на образци със списък на 

новите и обновени документи. Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи → 

Разархивиране на образци”, като се посочва файл с макети за версия 4.2.3 с наименование 

NEWTEMPLATES_423.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията 

Omeks2000. 

 

 
 


