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Промени и новости във версия 4.3.0 

(17.03.2022 г.) 

 

 Oтразени са промените в ЗБДОО, ЗБНЗОК и ЗДБРБ за 2022 г., обнародвани в ДВ, брой: 18 

от 04.03.2022 г., както следва: 

От 01.04.2022 г: 

 Увеличена е МРЗ от 650 лв. на 710 лв.  

 Увеличени са минимални осигурителни доходи по основни икономически дейности и 

квалификационни групи професии, съгласно Приложение № 1А към чл. 9, т. 2 от 

ЗБДОО, като промяна има само по отношение на позициите, които са под определения 

размер на минималната работна заплата от 01.04. 2022 г. – 710 лв.; 

 Промяна в процент за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи 

основни икономически дейности, съгласно Приложение № 2А към чл.14, т.2 от ЗБДОО, 

при запазване на минималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто). 

 Увеличен е минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица от 

650 лв. на  710 лв;  

 Увеличен е минималния осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и 

тютюнопроизводителите от 420 лв. на 710 лв.  

  Увеличен е максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 3000 лв. на 

3400 лв.; 

 Запазен е размерът и разпределението на осигурителните вноски за фондовете „Пенсии“, 

„ОЗМ“, „Безработица“ и за „ДЗПО“; 

 Увеличен е размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна 

възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО от 380 лв на 710 лв.; 

 Запазен е размерът на задължителната здравноосигурителна вноска  в размер на 8 на сто; 

 За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 355 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 710 лв; 

Повече информация може да намерите в “Становище 20-00-43/08.03.2022 г. на НАП относно 

прилагане на ЗБДОО и ЗБНЗОК за 2022 г.” 

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

текущ месец 04.2022 г., в  меню „Настройка” – „Класове професии”, „Общи параметри” и 

„Осигурителни конфигурации”  да се натисне бутон  . 

 

 С § 1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са приети 

разпоредби, касаещи ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО. От 01.01.2022 г. 

ваучерите за храна са в необлагаем размер до 200 лв. месечно на наето лице. 

Промяната е обвързана с версия 4.3.0  (calcver>=430).  

https://www.omegasoft.bg/Novosti2022/Pril_1%D0%90-04-12_2022.pdf
https://www.omegasoft.bg/Novosti2022/Pril_1%D0%90-04-12_2022.pdf
https://www.omegasoft.bg/Novosti2022/Pril_2%D0%90%2004-12_2022.pdf
https://www.omegasoft.bg/Novosti2022/20-00-43_8.3.2022.pdf
https://www.omegasoft.bg/Novosti2022/20-00-43_8.3.2022.pdf
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 Модул Заплати – добавена е възможност за автоматично генериране на Декларация 

образец 6 за самоосигуряващи се лица с месец 13. За целта в меню „Обработка“ – 

„Декларации за НАП“ са добавени позиции 16,17 и 18.  

 
 

След избор на Декларация 6 за самоосигурени лица се извежда екран за избор на година: 

 

 
 

Данните за Декларация 6 се взимат от меню „Суми за минали месеци“ за периода указан 

в избраната Данъчна година. При потвърждаване с бутон ОК, започва процес по 

обработка на данните за НАП. Процесът приключва с избор на пътека за запис на 

декларацията. В избраната пътека се създава папка - SELF_INS_YYYY,  където YYYY е 

избраната година. В папката се записват Д6 за всички самоосигурени лица от базата, с 

вид осигурен (код по НОИ) „12.Самоосигуряващи се“ и „13. Земеделски стопани“. 

 
В случай, че за самоосигуряващото се лице има изравняване на осигурителни вноски, те 

могат да бъдат добавени в Декларация 6. За целта, в меню „Осигурителни данни“ – 
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секция „Други осигурителни доходи“ за съответната данъчна година се добавя запис, в 

който се попълват сумите на осигурителни вноски, задължително се избира вид доход 

„102“ и в поле ЕИК се въвежда БУЛСТАТ-а на фирмата (базата).   

Декларация 6 за самоосигуряващи се може да бъде изготвена и по предварително 

създадени селекции за тези лица, с цел бързодействие при големи бази.   

 

Забележка: В следваща версия на Омекс®2000 ще бъде реализирана възможност за 

преглед и потвръжаване на данните за Д6 за всяко самоосигурено лице. 

 

 Модул Заплати: 

 Добавена е възможност за импорт на данни от Декларация 1 за 2022 г. 

 Актуализиран е калкулатор „Трудови правоотношения“ с новите осигурителни 

параметри от 01.04.2022 г. 

 Коригирано пресмятане на нетно възнаграждение в случай на обезщетение по 

чл.222, ал.1. Личните осигурителни вноски върху обезщетението по чл.222, ал.1, 

не влияят при формиране на  нетното възнаграждение за месеца. 

 Промяна в експорт 213. ISO20022XML BNP Pariba 2022 по изисквания на 

банката.  

 Омекс®2000: 

 Отстранен проблем при отключване на по-стари бази (предходни месеци) със стар 

идентификатор" (ЕГН) в меню "Настройка" - "Предприятие". 

 В лог файла на клиентското приложение (OMEKS2K.log) е добавен ред ( "Offline 

activation must be completed ..."), в който се записва местоположението на .ora 

файла, когато при активацията на програмата няма връзка с Интернет. 

 Отстранен проблем с достигнат максимален брой потребители. Коректно се 

отчита броя "Работни места" в "Програмния ключ" и текущо активните (логнати) 

потребители в програмата. 

 Нов Web Портал за потребителски услуги:  

 Подновени са Email макетите за нотификации от портала в HTML формат, като в 

тях е добавено и името на фирмата. 

 

 

 

Старите макети се намират в директория EmailTemplates -

 EmailTemplates_txt_format.zip в случай, че потребителят желае да използва 

старите макети. 
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 Отстранен проблем с визуализация - "Моето табло" - "Моите заявления" - 

заявления чакащи одобрение от заместник, при подаване на заявление за отпуск 

от потребител, който е "Без заместник"  (Омекс®2000 – „Сервиз" -

"Администратор на уеб модули" -  "Други" - "Възможност за подаване на 

заявления без заместник"). След направените промени при подаване на 

заявление от потребител, който е без заместник в "Моето табло" - "Моите 

заявления" се визуализира, че има заявления чакащи одобрение от ръководител. 

 Отстранен проблем с визуализация - "Моето табло" - "Моите заявления" - 

заявления чакащи одобрение от заместник, при подаване на заявление за отпуск 

от потребител, който  е "Без заместник"  (Омекс®2000 - "Сервиз" -

"Администратор на уеб потребители" -  "Без заместник"). След направените 

промени при подаване на заявление от потребител, който е без заместник 

в "Моето табло" - "Моите заявления" се визуализира, че има заявления чакащи 

одобрение от ръководител. 

 Отстранен проблем с получаване на нотификация и визуализация на ръководител 

при преглед на заявление за отпуск, когато не е включена настройката в  

Омекс®2000 - "Сервиз" - "Администратор на уеб модули" - "Основни" - "Винаги 

да се известява ръководител". След направените промени при преглед на 

заявлението, за ръководител не се визуализира "Недостъпен", а се визуализират 

имената на посочения ръководител при подаването на заявлението за отпуск. При 

преглед от ръководител в екран "Заявление на подчинени" , заявлението се 

визуализира и при зададен филтър "Само до мен". 

 

 


