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Промени и новости във версия 4.3.5 

(14.11.2022 г.) 

 

 ВАЖНО! Във версия 4.3.5. е оптимизиран процесът по обработка на суми за минали 

месеци. С цел коректната работа на системата е необходимо да се инсталира най-новата 

версия и да се актуализират базите. 

 Отразена е промяната в празнични и неработни дни за 2023 г.,  както следва: 

 

2 януари (понеделник) – почивен за 1 януари (неделя) 

14, 15, 16 и 17  април – Великденски празници 

8 май  (понеделник) – почивен за 6 май (събота) 

27 декември (сряда) – почивен за 24 декември (неделя) 

 

ВАЖНО! За отразяване на промените е задължително в меню „Настройка” – „Основен 

календар” да се натисне бутон „Инициализация“ . 

 

 Модул Заплати – добавена е възможност за съхранение на работните смени в 

Омекс®2000 при месечно приключване. При пресмятане на стари отсъствия се вземат 

записаните стойности за съответния месец, независимо дали в следващи месеци смените 

са редактирани. Зареждането на записаните работни смени е за последните 12 месеца 

назад без текущия. Промяната е обвързана с версия 4.3.5 и следващи. 

 

Пример: Базата е актуализирана с версия 4.3.5 или по-висока. Текущ месец ноември. На 

служител в личния календар за 7 и 8 ноември е избрана смяна с 12 дневни часа. Месецът е 

приключен. През месец декември същата смяна е променена на 7 дневни часа. Въведено е старо 

отсъствие за 7 и 8 ноември, като за периода на отсъствието се отчитат 24 часа, т.е. 3 дни, 

според въведените смени в месец ноември.  

В случаи на стари отсъствия за месеци приключени преди версия 4.3.5, за които няма 

съхранени записи за работни смени, се зареждат смените от текущ месец и дните за 

отсъствията се пресмятат на тяхна база.  

Пример: Текущ месец октомври 2022 г. е приключен с версия 4.3.4 или по-ниска. На служител в 

личния календар за 3 и 4 октомври е била зададена смяна с 12 дневни часа. В текущ месец 

ноември същата смяна е променена на 4 дневни часа. Въведено е старо отсъствие за 3 и 4 

октомври, като за периода на отсъствието се отчетат 8 часа или 1 ден, т.е. данните за 

смяната се вземат от текущия месец. 

 Болнични към НОИ - При промяна на обстоятелствата за „Прил.7а – Отглеждане на 

дете до 8- годишна възраст – чл.53ж от КСО“ са добавени обстоятелства „24. Входящ 

номер и дата на представяне на осигурителя на заявлението декларация“ и 

„25.Банкова/платежна сметка на лицето“. 

 Меню Документи – Присъствена форма 76: 

 Реализирана е възможност за подредба по звена на служителите при изготвяне на 

Присъствена форма 76. При избрана подредба, която включва звено (Звено,Име), 

(Звено,ЕГН), (Звено,Персонален номер), (Звено,Сл.номер), (Звено) и т.н. се  

визуализират имената на звената: 
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 При генериране на присъствена форма 76, не се визуализират назначени служители от 

следващ месец спрямо текущия на заплати.  

 Банков експорт: 

 Добавена е възможност за едновременно генериране на експорт на персонални данни и 

експорт от общо осчетоводяване, от повече от един потребител в една и съща база; 

 Добавена е възможност за филтриране на експортни конфигурации. За целта под списъка 

с конфигурации е добавено поле за въвеждане на филтър. При изписване на текст в това 

поле, се филтрира списъка с конфигурации, като остават само тези, които съдържат 

въведения текст в името си. При натискане на Enter курсора се премества в списъка с 

конфигурациите. 

 

 Модул Заплати: 

 Часовете извънреден труд при пресмятанe по пера „70.Часове над графика – сумарно 

отчитане“ и „79. Часове над графика-сум. отчитане>=2015“ се закръгляват на цяло 

число, така както се подават и отчитат в НАП и НОИ. Промяната е обвързана с версия 

4.3.5  (calcver=435). 
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Пример: При изравняване на часовете в края на отчетния период, за служител Х 

часовете над графика са 14.29 часа. Съответно при пресмятанe по пера „70.Часове над 

графика – сумарно отчитане“ или „79.Часове над графика-сум. отчитане>=2015“ 

часовете и заплащането им ще е за 14.00 часа. 

 

 
 

 При промяна минал месец - "Допълнителни почасови плащания" се актуализират 

отработените часове, които се подават в к.16.7 на Декларация 1 - ред 92 от стари суми. 

Промяната става при версия 4.3.5 или следваща за месеци, приключени с версия 4.3.1 

или следваща; 

 Премахнато запомнянето на месец и период при генериране на Декларации за НАП и 

рекапитулации. При всяко ново генериране се зарежда текущ месец; 

 Актуализиран е списъкът с банки и техните клонове според актуалния такъв на БНБ, 

валиден към 15.07.2022 г. Така при въвеждане или промяна на валидна IBAN сметка се 

зарежда съответното име и клон на банка; 

 Отстранена грешка при генериране на Универсален експорт; 

 Добавена възможност за експорт/импорт на стари суми и по персонален номер (меню 

„Сервиз“ – „Външни средства“ – „Обработка на стари суми“) 

 

 
 

 

 Модул Заплати – Статистическа форма - Направена промяна в код 4001 и код 

6101 така, че в тези кодове да не се отчитат Други социални разходи и Обезщетения по 

КТ, КСО и ЗДС. Във връзка с тази промяна са създадени две нови стандартни селекции: 

„242.Държавни служители без чл.111 жени“ и „243. Допълнителен договор по чл.111 

жени“. За отразяване на промените е необходимо от меню „Обработка“ – „Селекции“ – 

„Стандартни“, от бутон „Инструменти“ да бъде извършено „Прегенериране на 

стандартни селекции“. При създаване на нови бази с версия 4.3.5 тези промени са 

отразени автоматично. 

 Експорт на персонални данни: Направени са следните промени в експорти: 

 Експорт „89. БНБ XML Себра“ – отстранен проблем при записване на ЕГН в поле 

„Анотация“. 

 Експорти „91.Банка ДСК-Превод DOS кирил.“ и „18.Банка ДСК-Превод WIN 1251” – 

поле „Анотация“ е с фиксирана дължина до 70 символа. 
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 Модул Заплати/Хонорари: във връзка с бази, в които в банковите сметки на 

служителите не е попълнено име и клон на банка, е добавена възможност за тяхното 

автоматично попълване при условие че въведената IBAN сметка е валидна. За целта в 

меню „Сервиз“ – „Външни средства“  - „Системни функции“ е добавено ново средство с 

име „Попълване на данни за банкови сметки“. Средството е активно само в отключени 

бази.  

 

При стартиране на функцията се извежда екран за избор на селекция, след което за служителите 

в избраната селекция се попълват автоматично липсващите данни (име и клон на банка). 

 

 

 


