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У К А З А Н И Е 

за актуализация на програмен продукт RZWIN 2015 г. 

 

ВНИМАНИЕ: Актуализациите се инсталират задължително след приключване на м. декември 2014 г. – в 

текущ м. януари 2015 г. 

 

1. Запишете изпратения ви лиценз на носител. Изтеглете версия 1.19. от интернет страницата на Омега-Тим и 

я инсталирайте. При първоначално влизане ще ви бъде поискан лиценз, посочете пътя към носителя, в 

който сте записали лиценза.  

       

 ВАЖНО !!! 

      При първоначално влизане, версията на програмата, която може да се види на екрана с паролата, трябва 

да започва с числата 1.19., например: 

 

       

 

2. От Сервизни функции изпълнете Oбновяване на системните таблици. 

 

3. От Номенклатури –> Осн. иконом. дейност, мин. осиг. доход изберете пореден номер на дейност на  

Вашата фирма (За бюджетни организации – пореден номер 99). В полето Код по КИД-2008 за целите на 

статистиката преизберете вашия код, за да се  формира новия процент за фонд ТЗПБ. 

 

4. От Номенклатури –> Длъжности – проверете и коригирайте ако е необходимо квалификационната група 

и кода по НКПД за всяка длъжност, според актуалния НКПД.  

      ВНИМАНИЕ !!!  За длъжностите, за които минималния осигурителен доход се определя по друга 

икономическа дейност (длъжности с икономическа дейност от 81 до 85 - медицинска сестра, акушерка, 

рехабилитатор и лаборант; началник клиника или отделение в болници; длъжностите в Българската 

православна църква) преизберете номера на  икономическата дейност, а за всички останали длъжности 

трябва да е 0. 

 

5. От Номенклатури –> Таблица ДОД – чрез бутон Insert-Добавяне въведете месечната и годишната таблица 

ДОД за 2015 г. 

Месечен ДОД 2015 г.  Годишен ДОД 2015 г. 

Доход Данък Доход Данък 

от До Сума Процент от до Сума Процент 

0,00 330,00 0,00 10,00 0,00 3960,00 0,00 10,00

330,01 9999999,00 33,00 10,00 3960,01 9999999,00 396,00 10,00
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6. От Номенклатури –> Раб. дни / мин. заплати / осиг. доход въведете за м.януари 2015 година:  

      

 

 

7. За обновяване на процентите на осигуровките изберете: 

 

  �    �   

       

 

 

ВНИМАНИЕ !!! От 2015 година отпада вид социално осигурен  11 – до 5 работни дни и 40 часа. За тези 

лица не може да се промени групово вида осигурен, а трябва за всяко от тях да изберете вида осигурен от 

Кадрова информация. Новият вид осигурен зависи от това, дали лицето работи и при друг работодател. Ако 

работи и при друг работодател следва да уточните кой договор ще бъде основен, т.е. кой е първи по време:  

 

� Ако лицето не работи при друг работодател или при Вас е на основен договор, следва да изберете 

един от следните видове осигурен: 01 - III категория труд; 02 - I категория труд; 03 - II категория труд 

или 08- Учители.  

� Ако лицето работи при друг работодател и при Вас е на допълнителен договор, следва да изберете 

един от следните видове осигурен: 04 - Доп.тр.договор III к ; 04 - Доп.тр.договор I к ; 04-

Доп.тр.договор II к  или 04 - Доп.тр.договор учители. 

 

В полетата стар вид осигурен и нов вид 

осигурен, въведете последователно всеки 

от видовете, на които имате назначени 

лица в предприятието, като двете полета 

трябва да са с еднакви стойности.  

Обновяването на процентите за 

съответния вид осигурен става след 

натискане на бутона OK 

 


