
 

 

Омекс® 2000 Версия 4.3.4 

Промени и новости Дата 19.09.2022 

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

 

Омекс® 2000 – Промени и новости стр. 1/5 

Промени и новости във версия 4.3.4 

(19.09.2022 г.) 

 

 Болнични към НОИ – отразени са промените свързани с  измененията и допълненията в 

Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г.), както 

следва: 

 Нов отпуск на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст.  

Правото на отпуск и обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст 

е за период от 2 месеца. Условието е, те да не са ползвали отпуските при раждане на дете 

(след 6-месечна възраст на детето), отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при 

осиновяване на дете до 5-годишна възраст, на които имат право със съгласието на майката, 

както и тези при смърт или тежко заболяване на майката. Когато бащата/осиновителят е 

ползвал някои от тези отпуски за период по-малък от 2 месеца, той има право на отпуск за 

разликата между 2 месеца и ползвания отпуск. Отпускът може да се ползва наведнъж или 

на части. 

В тази връзка е необходимо в Омекс®2000 в меню „Отсъствия“ да се създаде ново 

отсъствие със следните параметри: 

 
Новосъздаденото разплащателно перо задължително се включва в „Суматор ДОО” от меню 

„Настройка“ – „Суматори“, чрез поставяне на отметка в секция „Списък Разплащателни пера“. 

При създаване на нови бази с версия 4.3.4 отсъствието за отглеждане на дете до 8-годишна 

възраст е добавено автоматично. 
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За коректното изготвяне на документите за подаване в НОИ е необходимо да се добави 

основанието за ползване на този отпуск със съответния код според изискванията на НОИ. 

Новото основание за отпуск по чл.164в, ал.1 е добавено автоматично при създаване на нови 

бази с версия 4.3.4. За съществуващи (заварени) бази е необходимо потребителят да добави 

ръчно това основание от меню „Настройка“ – „Номенклатури“ – „Основания за отпуск“ и да 

зададе за него - код 26: 

 
 

Във връзка с новото обезщетение, при добавяне на дете от „Осигурителни данни“ – секция 

„Деца и свързани лица“ са добавени за избор две нови отношения – „Баща на дете до 8-

годишна възраст“ и „Осиновител на дете до 8-годишна възраст“. 
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Съответно при ползване на този вид отпуск е необходимо да се избере едно от двете, в 

зависимост от качеството на лицето – баща или осиновител на дете до 8-годишна възраст. 

В екран „Отсъствия“ на служителя се добавя отсъствие с новосъздаденото разплащателно перо.  

 

 
 

След потвърждаване и записване на въведеното отсъствие, то може да се прехвърли в екран 

„Документи за НОИ“ чрез бутон „Пренос НОИ“ или да се избере ръчно, като се избере тип 

заявление-декларация към приложения 10 или 11 – „Прил.7а – Отглеждане на дете до 8-

годишна възраст – чл.53ж от КСО“.  
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Повече информация за условията, необходимите документи, срокове за изплащане и други 

може да намерите в сайта на НОИ – „Парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-

годишна възраст от бащата (осиновителя)“. 

 

 Промяна на изискуемия осигурителен стаж при отпуск (на бащата) при раждане на дете 

от датата на изписване на детето от лечебното заведение до 15 календарни дни (чл.163, ал.8 

от КТ) и Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст (чл. 164б,ал.8 от КТ) от 12 

на 6 месеца в сила от 01.08.2022 г.   

 
 „Чл. 50(6) КСО ( в сила от 01.08.2022 г.) Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на 

парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 дни през 

време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, когато има 6 месеца осигурителен стаж като 

осигурен за този риск.“ 

„Чл. 53в (2) КСО ( в сила от 01.08.2022 г.)На осигурения за общо заболяване и майчинство осиновител се 

изплаща парично обезщетение при осиновяване на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 

дни през време на отпуска по чл. 164б, ал. 8 от Кодекса на труда, когато има 6 месеца осигурителен стаж 

като осигурен за този риск.“ 

В тази връзка при добавяне на отсъствия за този вид отпуск, е променена проверката за 

изискуем стаж и при липса на 6-месеца, се извежда съответно съобщение. 

 Отразени са промените в структурата и формата на данните при изготвяне на Приложение 

10 и 11 за НОИ, в сила от 08.2022 г. 

 

 Добавени са следните нови заявления-декларации: 

 Приложение № 7 към чл. 4, т.7 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на 

парично обезщетение за отглеждане на дете до  8-годишна възраст от бащата 

(осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО ; 

 Приложение № 15 към чл.46ж, ал.1 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане за 

ползване на отпуск по чл. 164в, ал. 1 от Кодекса на труда от 

бащата (осиновителя); 

 Приложение № 15 към чл. 24 ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на парични обезщетения 

при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия 

договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда; 

След обновяване на Омекс®2000 към версия 4.3.4 и стартиране на програмата, се отваря 

прозорец за Разархивиране на образци със списък на новите документи: 

 

https://nssi.bg/fizicheski-lica/po-bg-zakonodatelstvo/dete-do-8-godishna-vyzrast/
https://nssi.bg/fizicheski-lica/po-bg-zakonodatelstvo/dete-do-8-godishna-vyzrast/
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Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи → Разархивиране на образци”, като се 

посочва файл с макети за версия 4.3.4 с наименование NEWTEMPLATES_434.ZIP. Файлът се 

намира в папка ORDERS на инсталацията Omeks2000. 

 

Важно: След 18.09.2022 г. ще се приемат данни само по новите образци Приложения № 10 и 

11 към НПОПДОО. С тях ще се подават данни, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 

август 2022 г., както и за корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени 

със старите образци на удостоверения. 

 

Считано от 01.12.2022 г., Омегасофт ООД прекратява поддръжката на текущата версия на 

Омекс Портал. 

 

 

 


