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Модул Човешки ресурси и ТРЗ
Има промени (в  ДВ,  бр.62  от  05.08.2022 г)  в  КТ,  една  от  които е,  че  се

въвежда  "Отпуск  за  отглеждане  на  дете  до  8  годишна  възраст  от  бащата
осиновителя" (нов чл.164в). Обезщетението за този отпуск е в размер на 2 месеца и
се изплаща от НОИ.

Има  и  съответно  изменение  в  КСО,  чрез  което  е  добавян  нов  вид
обезщетение "Отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)" -
създават се нови членове 53д, 53е и 53ж. 

Направено е и съответно изменение в Закона за здравно осигуряване, като е
разширен чл. 40, ал. 1, т. 5. (Бременност и раждане, майчинство).

Измененията влизат в сила от 01.08.2022 г.

В  сайта  на  НОИ  е  публикувано  съобщение  за  новото  обезщетение
(https://www.nssi.bg/newsbg/7018-bashtinstvo2meseca). Уточнено е, че до 14.09.2022
г. ще се приемат данни по стария формат. От 15.09.2022 г. До 18.09.2022 г. няма да
се приемат данни, а след 18 септември - само с новия формат.

В  рубриката  за  разработчици  на  софтуер
(https://www.nssi.bg/eservicesbg/developsoft/7014-changesinnpopdoo3) са публикувани
промени  в  Приложение  №1  „Структура,  формат,  използвани  номенклатури  и
изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9,
№ 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от 01.08.2022 г. Променят се структурите на
данните от Приложения №10 и №11 и част от номенклатурите.

На основание на горните изменения в СКИПТЪР(i) са направени следните
промени:

Добавен е нов  Тип спрямо НОИ в едноименната стандартна номенклатура
Отглеждане на дете до 8 г. възраст от бащата/осин.

Коригирани са схемите за попълване и запис на Приложения 10 и 11.
Направени  са  необходимите  корекции  при  обработка  на  ведомости  и

подготовка  на  Декларация  1,  като  новият  тип  се  обработва  аналогично  на  При
раждане до 15 дни.

Необходимо в потребителите да разширят настройката на Болнични листове
(Информация/Основна  информация),  като  си  добавят  нов  ред  със  съответните
настройки. 



Модул ДДС
При анализа на настройките за групиране на документи при попълване е

добавено поле Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл.167а от ЗДДС (8а).

Други
В номенклатура Контрагенти е изключена функционалността  Проверка за

регистрация по ДДС - Визуализация в браузър. Причината е промяна в сайта на
ЕС  за  проверка  на  регистрации.  Остава  само  функционалността  Проверка  за
регистрация по ДДС - Изтегляне на данни, като се активира директно от точка
Проверка за регистрация по ДДС, без активиране на подменю.

Добавени са следните теми в помощния файл:
Прозорец Филтри по позиции.
Прозорец Описание на филтър по позиции.
Прозорец Асоцииране на елементи във филтър по позиции.
Прозорец Настройка на стандартни номенклатури.
Прозорец  Добавяне/Редакция  на  допълнително  поле  в  стандартна

номенклатура.
Прозорец потребителски номенклатури и структури
Прозорец Добавяне/Редакция на поле в потребителска номенклатура
Прозорец Добавяне/Редакция на потребителска номенклатура
Прозорец Добавяне/Редакция на потребителска структура
Прозорец Добавяне/Редакция на поле в потребителска структура

Отстранени грешки и неточности
Отстранена е грешка при подготовка на данни за бланка в Оглед документи.

Грешката  се  проявява  само  при  селектирани  множество  документи.  Засяга
компоненти от клас Разпр. по структури и се състои в мултиплициране на данните
за компонента от всички маркирани документи.

Отстранена е грешка при обработка на ведомост. Грешката се проявява при
наличие на многоредови договори и е възникнала във версия 4.64.0.
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