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I. Периоди 

Меню  дава достъп до всички, заредени в програмата периоди. Освен избор 

на активен период има възможност и за зареждане на нови периоди, корекция на 

работните и неработни дни, въвеждане на официални празници, изтриване и заключване и 

отключване на периоди. 

 

Има и бърз бутон от меню „Служители“ , към Периоди 

Бързите бутони са с цел подпомагане и улеснение работата на клиента.  

 

1) Зареждане на нов период 

Периодите, които се обработват в ТРЗ и Личен състав могат да бъдат заредени от меню 

. След избирането на бутона „Нов период“ се зарежда екран за задаване на 

параметрите на новия период – година, месец, работни и почивни дни в месеца. 
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2) Редакция на период 

В случай, че в месеца има разместване на работните и почивните дни, това може да бъде 

отразено чрез бутон  от меню  и двукратно кликване с 

мишката върху съответния месец. 

С двукратно кликване с левия бутон на мишката върху избран ден от месеца работните 

дни, оцветени в черен цвят се маркират като почивни, оцветени в червен цвят. При 

необходимост може да бъде записана бележка за избрания ден от месеца. 

 

3) Въвеждане на официалните празници 

Чрез бутона от меню  и двукратно 

кликване с мишката върху съответния месец, могат да се въвеждат дати на дните, обявени 

за национален празник. 

Предварително са заредени всички национални празници, които са с непроменяща се през 

годините дата като Нова година, денят на българската армия и др. 
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4) Заключване и отключване на период 

За по-голяма безопасност при обработване на данните в модула е възможно да се използва 

функцията . Данните за заключен период могат да бъдат разглеждани, 

но не могат да бъдат променяни докато периодът не бъде отключен. Бутонът за 

заключване на месец се намира в меню . 

 

При  на период, има възможност да се получат разминавания във 

вече създадените сравки като стойност (напр. в % клас), вследствие на преизчисление на 

периода. 
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II. Настройки 

От меню „Служители и договори“ с бърз бутон към Настройки -  

1) Фирмени настройки 

Преди да започнем работа с модул „Мираж ТРЗ“, трябва да въведем „Фирмените 

настройки“, за да може всички данни, които въвеждаме за служителите, да могат да се 

генерират правилно. 

 Фирмени данни 

 

След попълване на данните, избираме  
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Избираме „Управител“ – „Добави“ – отваря се екран, който трябва да попълним - 

 

 

 Упълномощено лице 

Избираме „Упълномощено лице“ – „Добави“ – отваря се екран, който трябва да попълним 

- . Това лице има право да подава по електронен път декларации 1 и 6. 
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 Фирмен знак (лого) 

Чрез бутон  можем да добавим лого 
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 Безкасово плащане към банка 

Чрез бутон  добавяме банковите сметки на фирмата, от които ще се 

правят  плащания по осигурителните вноски към бюджета и масовото плащане на заплати. 

 

Има възможност за редакция и  

 

 



14 

 Упълномощено лице за „Приложения 9,10,11“ на НОИ 

 

Въвежда се лицето , на което е регистриран квалификационния електронен подпис (КЕП). 

 

 Собствени (фирмени) възнаграждения и удръжки 

По подразбиране са въведени „Собствени начисления“ и „Собствени удръжки“.  
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Могат да се въвеждат различни начисления и удръжки за конкретна фирма. Маркира 

се или  и се избира бутон  

 . Изписва се наименованието на съответното начисление или удръжка, 

след което се избира бутон  

 

 

 Коефициенти за нощен и извънреден труд 

Ако желаем в изчисляването на извънредния труд да се включва и клас прослужено време 

се чеква  



16 

 

 Конфигуриране на полета за заплати в табличен вид 

 

 Конфигуриране на начисления с постоянен характер 

Това е функционалност, в която потребителя сам избира кои от начисленията да влизат в 

изчисляването на платения годишен отпуск. Ако не се добавят желаните от Вас 
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начисления, ще се смята върху Брутното трудово възнаграждение (основното 

възнаграждение + клас прослужено време). 

Чрез бутон  се зарежда екран, в който маркираме начисленията с 

постоянен характер (напр. нощен труд)., а с с бутон  записваме желаните от 

Вас промени. 
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 Често използвани месечни начисления и удръжки 

Това е функционалност, в която потребителя сам избира кои са често използваните начисления 

и удръжки (корекции). 

Чрез бутон  се зарежда екран, в който маркираме корекциите с постоянен 

характер., а с  бутон  записваме желаните от Вас промени. 
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 Сумирано отчитане на работното време 

Този модул се генерира след предварително договаряне и заплащане от клиент. 

Необходимо е да се направят предварителни настройки –  - даваме име 

на справката, избираме периода и  
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 Въвеждане на код по пера от справки 

Тази настройка е създадена по искане на клиент (морски лица). Дава възможност да се 

въведат кодове на начисленията и на базата на тях да се правят необходимите справки: 

 

2) Потребителски настройки 

 Избор на шрифт 
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 Печат на бланки 

 

 Електронна поща 
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3) Системни настройки 

 Бланки - Формуляри 

Шаблоните, които Ви предоставя Брейн Сторм Консулт. 

Чрез бутон  имате възможността да добавите Ваш шаблон за тип договор 

или споразумение към договор. 
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Попълвате отвореният екран – наименованието е типа на документа (трудов договор, 

споразумение или заповед); вид на документа – от падащо меню имате избор; валиден от 

01.01.1900; зареди от файл  – избираме файл с разширение  “rtf” (задължително) - 

. 
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Когато изберем „Преглед“ – имаме възможност да добавим необходимите константи и да 

редактираме документа според изискванията на клиента: 

 

 Напомняне за наближаващи събития 

Въведени по подразбиране 
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 Автоматична номерация на документи 

 

 

 Конфигуриране на потребителски схеми за ежемесечни суми 
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Маркираме лице/служител и добавяме съответното начисление или удръжка – (напр. 

запорно което е с постоянна сума за всеки месец) 

 

 Сметкоплан за счетоводна справка 

Създаден по подразбиране – клиентът може да коригира по свой избор 
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4) Настройки на периодите 

От това меню има възможност за допълнителна корекция на периоди (година и месец) и 

календар (официални празници и почивни дни): 
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5) Системни операции 

 Преизчисляване на данните (Database precalculation) 

 

С  чек се Обновява информацията в базата. 

С бутон  и без чек   се 

Преизчислява информацията в базата. 
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 Възстановяване/Изтриване 

Функционалност, с която да може да възстановяваме изтрити данни за служители, 

договори / споразумения и заличени договори / споразумения. 

 

Експортирани болнични – функция, която дава възможност да се възстанови 

експортиран болничен, за да може да се направи корекция, ако е необходимо. 
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6) Номенклатури 

 Подреждане на менюта 

 

 

След като изберете конкретно под меню с провлачване на мишката, може да редактирате 

подредбата им. 
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 Подреждане на константи за печат 

След като изберете конкретно под меню с провлачване на мишката, може да редактирате 

подредбата им 
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 Подреждане на полета за потребителски справки 

След като изберете конкретно под меню с провлачване на мишката, може да редактирате 

подредбата им 

 

 Териториални дирекции и офисите на ТД на НАП 

Тези настройки са направени по подразбиране, т.е. автоматично от програмата, но има 

възможност за редакция (корекция) и запис. 
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III. Служители 

 

Меню 

 
отваря "дърво" с трудовите договори и споразуменията на служителите. 

В зависимост от позиционирането ни върху служител или върху договор се активират 

необходимите бутони на екрана. 

Когато сме се позиционирали върху служител с бутон  можем да 

добавим служител, с бутон  можем да редактираме личните данни на 

служителя; с бутон  можем да достъпим фишовете за заплати, 

служебни бележки, справки и др. От бутон  можем да въведем 

необходимите корекции за лицето и съответните отсъствия - отпуски и болнични за 

лицето. 
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Когато се позиционираме върху договора/споразумението се активират бутоните, 

необходими за добавяне на нов договор и споразумение към договора 

. 

Бутони за   

 

1) Данни за служителя 

Въвеждането на данни за новоназначените служители се осъществява от меню 

"Служители", бутон  . Тук се записват всички лични данни на служителя. 
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В  може да се въведе информация, както за 

образованието и други качества на служителя, така и данни за банковата сметка (за 

заплати и кредитни задължения), по която да се изплаща възнаграждението чрез 

експортиране на файл за безкасово плащане (масови плащания) на възнаграждения от 

програмата.  
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В случай, че служителят има издадено свидетелство за степен на инвалидност от ТЕЛК, 

информацията за него може да бъде попълнена в меню  .Това ще се 

отрази автоматично при по следващо изчисляване на ДОД за служителя. 

 

В последния таб  се въвежда необходимата информация, 

ако са в сила Декларациите по чл.22 в, ал.8 и чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ . 
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2) Сключване на договори и споразумения 

Сключването на договор става чрез бутон  от меню "Служители". След 

избор на вида договор, който ще бъде сключен е необходимо да бъдат попълнени данните 

за него. 

 

 

В  се попълват данните за длъжността, на която е назначен 

служителят. КИД на фирмата се попълва в две отделни полета. Това е така, защото 
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фирмите, които изпълняват повече от една дейност е необходимо да изберат основна 

дейност и дейност, в която е зает служителят. Изборът става чрез бутон  , като в 

списъка има възможност за търсене както по думи, така и по цифри. (с лупичката и enter) 
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В долната част на отвореният прозорец, се попълват дните платен годишен отпуск по 

чл.155 
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Информация за полагаемия, използван и останал за ползване платен отпуск се отразява в 

таб  .При запис на НКПД-то към договора на служителя, автоматично 

се присвояват дните платен годишен отпуск от . В последствие 

тези дни могат да се редактират конкретно за избрания служител. 
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Въведеният договор се активира след избор на бутон . 

След като договорът бъде записан е възможно данните в него да бъдат редактирани. Това 

става чрез бутон .  

При промяна на условията по сключения договор е необходимо да се добави споразумение 

към договора. Не е добра идея данните да се редактират директно в договора, защото по 

този начин се задава некоректна информация към програмата и това ще се отрази по 

всички справки и документи (ведомост, фиш за заплата, декларация 1 и др.). 

Сключването на споразумение към договор се осъществява чрез бутон 

. Зарежда се екран, който съдържа данните от договора (или от 

предишното споразумение) и в който е необходимо да се отразят промените, въведени със 

споразумението. 

Създаденото споразумение, автоматично фиктивно прекратява трудовият договор, т.е 

слага крайна дата. 

След като се запише новото споразумение то става активен документ. От една група 

(договор и споразумения към него) може да има само един активен документ. Тези, които 

вече не са активни се отличават, тъй като са оцветени в по-блед цвят в сравнение с 

активния документ. 

Договор или споразумение могат да бъдат изтрити само при условие, че за тях не са 

въвеждани корекции през периодите или след като корекциите по тях бъдат изтрити. 

 

 

3) Прекратяване на договори 

Прекратяването на договор е възможно чрез бутон от меню 

, след като е избран (маркиран) договорът или последното споразумение на 

служителя, който трябва да бъде прекратен. 

Зарежда се екран, в който попълваме данните в заповедта за прекратяване. 
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С бутон  се извежда заповедта за прекратяване на екран  
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От менюто в този екран има възможност служебната бележка да бъде отпечатана, 

експортирана в избран файлов формат (pdf; txt; word-rtf I WMF) или изпратена на 

електронна поща. 

 

Договори, които не се прекратяват със заповед могат да бъдат прекратени чрез 

попълването на дата на прекратяване в поле   в 

самия договор. 

 

 

 

Когато имаме прекратяване на договора по чл.328, програмата позволява автоматично да се 

генерира обезщетение по чл.222 ал.1. 

 

 



45 

 

Маркираме прекратеното споразумение и избираме , отваря се 

нов прозорец и избираме   
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IV. Персонални справки 

В меню ,чрез бутон  (от долната лента) се осъществява 

достъп до персоналните документи за избрания служител - фиш за работна заплата, сметка 

за изплатени суми, служебни бележки и други документи, отнасящи конкретно за 

служителя. От тук може да бъдат подготвени декларация 1, както и декларация 6 за 

самоосигуряващите се лица. 

 

1) Справки 

 

 Справка за използван отпуск – избираме дата и година, след което с бутон 

 генерираме справката.  

 

 

 

От менюто в този екран има възможност служебната бележка да бъде отпечатана, 

експортирана в избран файлов формат (pdf; txt; word-rtf I WMF) или изпратена на 

електронна поща. 



47 

 Справка за попълване на трудова книжка 

След като предварителнo сме избрали лицето, т.е. маркирали сме го, отиваме на „Справки“ 

„Справка за попълване на ТК“ и генерираме справката: 

 

 Служебна бележа за брутно и нетно възнаграждение 

След като бъде избран периода, маркирате договора и бутон   . 
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След попълване на горепосочените полета, се избира  
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 Служебна бележа за брутно и нетно възнаграждение 

При избор на тази бележка, се генерира следващият екран: 

 

След  , се появява и самата бележка: 
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2) Служебни бележки 

 Служебна бележка по чл.45,ал.1 и ал.2, т.4 от ЗДДФЛ- служебна бележка за 

годишен доход на служител. 

Зарежда се екран, в който да бъдат избрани договор и период, за които ще бъде отпечатана 

служебната бележка, след което е необходимо да се избере бутон . 
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След като бъде избран офис на НАП, изходящия номер и датата, които ще бъдат 

попълнени в служебната бележка, чрез бутон  се зарежда и самият 

документ. 
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От менюто в този екран има възможност служебната бележка да бъде отпечатана, 

експортирана в избран файлов формат (pdf; txt; word-rtf I WMF) или изпратена на 

електронна поща. 

 

 Служебна бележка по чл.45, ал.2, т.1,2 и 3 от ЗДДФЛ- служебна бележка при 

прекратяване на служител 

Зарежда се екран, в който да бъдат избрани 

,  

за които ще бъде отпечатана служебната бележка, след което е необходимо да се избере бутон  

. 
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След като бъде избран офис на НАП,изходящия номер и датата, които ще бъдат попълнени 

в служебната бележка, чрез бутон  се зарежда и самият документ. 

 

 

От менюто в този екран има възможност служебната бележка да бъде отпечатана, 

експортирана в избран файлов формат (pdf; txt; word-rtf I WMF) или изпратена на 

електронна поща. 

 

 Служебна бележка за детски надбавки чл.4 от ЗСПД 

След като бъде избран периода, маркирате договора и бутон.  Зарежда се 

екран, в който трябва да попълните  
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След като бъде попълнен изходящия номер и датата, чрез бутон  се зарежда 

и самият документ. 

 

От менюто в този екран има възможност служебната бележка да бъде отпечатана, 
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експортирана в избран файлов формат (pdf; txt; word-rtf I WMF) или изпратена на 

електронна поща. 

 

3) Документи 

От това под меню потребителя може да генерира фиш за заплата (съкратен и разширен); 

както и Сметка за изплатени суми и служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ (месечна), 

в зависимост от това конкретния служител какъв тип договор има. 

 

 Фиш за заплата (съкратен) – избираме от бутон , след което 

чрез бутон  , избираме договорът –  и генерираме фиша на 

служителя.  

 

 

 

 Фиш за заплата (разширен) – избираме от бутон , след 

което чрез бутон , избираме договорът –  и генерираме фиша 

на служителя.  
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 Сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ - избираме периода 

, маркираме договора и чрез бутон 

 се  зарежда следния екран: 
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При избор на „Сметка за изплатени суми“ се генерира следният екран: 
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При маркиране на „Служебна бележка“ – в горния ляв ъгъл, се генерира следващият екран:  

 

След „Преглед на служебната бележка“ 
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От менютата в екраните имате възможност за печат, експортиране в избран файлов формат 

(pdf; txt; word-rtf I WMF) или изпращане на електронна поща. 

 

4) Декларации 

 Декларация образец 1 – може да бъде изготвена по два начина: 

- От меню - - персонално за избрания служител за един 

или няколко месеца, но от една година. 

- От главното меню - - за повече от един 

служител, за един или няколко месеца, но от една година. 

Както и от бързите бутони в най-горната лента  
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Чрез двоен клик с левия бутон на мишката върху реда на договора, за който ще се подготвя 

декларацията се зарежда екран за избор на период и код за корекция  и код за заличаване 

на декларация 1. 
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След експортиране на декларацията записите в нея могат да бъдат прегледани на екрана, а 

също и да бъде отпечатан протокол към нея. 
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 Декларация образец 6 за самоосигуряващо се лице 

При генериране на тази декларация е необходимо да изберем „Период“ - м.Януари на 

следващата година. Стъпваме върху името на лицето – избираме „Справки“ от долния ред  

- избираме – Декларации – Декларация 6 на СОЛ, отваря се прозорец: 

 

Когато изберем „Преглед“: 
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Можем да разпечатим самата декларация, както и придружителното писмо, да 

експортираме и изпратим пo e-mail. 
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5) Удостоверения 

 

 Удостоверение за пенсиониране УП 3 

 

Маркираме лицето, за което ще правим справката. От долният ред с менюта избираме 

„Справки“ – „Удостоверения“ – „Удостоверение УП 3“. Справката съдържа: Номер по ред 

- пореден номер на реда, който се попълва, започвайки от 1; Наименование на 

длъжностите, които е заемало лицето - длъжността, на която служителят е бил назначен за 

посочения в следващите две колони период; Всяка различна длъжност се попълва на нов 

ред; 

 

 

 Удостоверение за пенсиониране УП 2 
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Маркираме лицето, за което ще правим справката. От долният ред с менюта избираме 

„Справки“ – „Удостоверения“ – „Удостоверение УП 2“. Справката съдържа: пореден 

номер на реда, който се попълва, започвайки от 1; Наименование на длъжностите..- 

длъжността, на която служителят е бил назначен за посочения в следващите две колони 

период; Всяка различна длъжност се попълва на нов ред; 

 

 
 

От менютата в екраните имате възможност за печат, експортиране в избран файлов формат 

(pdf; txt; word-rtf I WMF) или изпратщане на електронна поща. 
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6) Заявления 

 Заявление за издаване на ПИН от НОИ 
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V. Документи 

1) Начисления и удръжки 

Има бърз бутон от меню , към Начисления и удръжки  

Бързите бутони са с цел подпомагане и улеснение работата на клиента. 

В случай, че се налага да бъдат въведени допълнителни данни във ведомостта (начисления, 

удръжки и др.), това може да се осъществи от меню - бутон 

 (от долен ред)  

 

 

 

От екрана, който се зарежда е необходимо да бъде избран период и договор/споразумение 

на маркирания служител, за който ще се въвеждат данните. Чрез двукратно кликване с 

мишката, върху избрано поле може да се коригира записаната в него стойност. 
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 Изплатени суми по Граждански договори 

Тази функционалност се използва от потребителя, само и единствено тогава, когато в 

договора  на служителя 

НЕ е чек-то . В този случай сумата по договора може да се изплати наведнъж или на части 

в различни месеци. 
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2) Присъствени и неприсъствени дни 

 Неприсъствени дни (самоотлъчка) - необходимо е да се маркира лицето, 

избере договор/споразумение, което е активно за периода на самоотлъчката. 

 
След което с двоен клик върху конкретната дата се отбелязва деня на самоотлъчка. 
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 Присъствени дни по чл. 114 

В зависимост от работните дни по договор с двоен клик върху дата от календара се 

въвеждат Присъствените дни за договор по чл. 114, така въведените дни се записват с 

бутон  

Менюто е активно само, когато сме се позиционирали върху служител с договор по чл. 

114. 

 

 

 

3) Документи – отсъствия 

 

 Заповед за отпуск 

При ползване на отпуск данните от заповедта могат да бъдат попълнени в меню 

, маркираме служителя – бутон – „Документи“ (долен ред) – „Документи - 

отсъствия“ – „Заповеди за отпуск“. 

На екрана се съдържа информация за използваните и полагаеми дни отпуски по договори и 

периоди за избрания служител. 
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Въвеждането на данни в заповедта за отпуск за избрания служител се осъществява от 

бутон  

В случай, че желаете да занулите полагаеми дни платен годишен отпуск, това може да се 

осъществи чрез бутон . 

След като сме въвели отпуската, при избор на по-голямата „лупичка“ , се 

генерира самата заповед, която може  да се разпечати, експортира и изпрати по e-mail. 

 



74 

 Болнични 

Когато служител отсъства поради временна неработоспособност, данните от болничния 

лист могат да бъдат попълнени в меню - бутон - - маркираме служителя – 

бутон – „Документи“ (долен ред) – „Документи - отсъствия“ – „Болнични“. 

 

В заредения екран се съдържа информация за избрания служител и всички въведени за 

издадените му болнични. 

Чрез бутон  се въвежда нов болничен. 

 

 

 

 Данни от Сл.бел.по чл.45, ал.2 

Маркираме лицето - бутон – „Документи“ (долен ред) – „Документи - отсъствия“ – „Данни 

от Сл.Б. по чл.45, ал.2“ – имаме възможност да въведем данните от друг работодател, за 

преизчисляване на годишният ДОД: 
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След попълване на данните, даваме  
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VI. Експорт и справки 

1) Експорт 

Избираме меню  или бързите бутони (с цел подпомагане и улеснение 

работата на клиента) – „Служители“ -  

 

 Експорт към НОИ - има и бърз бутон, от меню , към Експорта 

към НОИ  

 

Маркира се болничния, който ще експортираме, с бутон  могат да се маркират 

всички болнични едновременно. 

Където се визуализира екрана на потвърждение на Упълномощеното лице ,също така ТП 

на НОИ , Идентификация на лицето / Упълномощено лице , Осигурител , Осигурителна 

каса /. След това се избира бутон "Управител и упълномощено лице" 
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При избор на бутон ще се визуализира избор на директория, върху която да бъде 

запаметен xml файла готов за подаване към НОИ . 
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 Преглед на експортирани документи - В Мираж SQL има функционалност, с 

която потребителя може да прегледа всеки един експортиран файл. 

 

 

От бутон  имате възможност да изберете експортираният файл, записан на 

“Deskstop” по подразбиране. 

 

 Безкасово плащане - има и бърз бутон, от меню , към Безкасовото 

плащане . 

"Безкасово плащане" има възможност да се запише файл за масово плащане на 

възнаграждения и осигурителни вноски за избрани или всички служители от избрания 

месец 
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Предварително трябва да са попълнени сметката на фирмата, от която се нареждат 

плащанията и сметките на служителите, по които ще се изплащат възнагражденията. 

Фирмените сметки се попълват в меню – „Настройки“ – „Фирмени настройки“ – 

„Безкасово плащане към банка“, а тези на служителите в екрана, в който се попълват 

личните им данни. 

След маркиране на служителите, на които ще бъдат преведени възнагражденията следва да 

се избере бутон „Настройки“, а на следващия екран е необходимо да бъде избрана 

сметката, от която ще се направи плащането. След това данните са готови да бъдат 

експортирани във файл и предадени на съответната банка. 
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 Платежни нареждания 

При избор на „Осигуровки“ се визуализира следният екран“ 
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След маркиране на кодовете по вид плащане към бюджета , на 

които ще бъдат генерирани платежни, следва да се избере бутон , а на 

следващия екран е необходимо да бъде избрана сметката, от която ще се направи 

плащането, ТД на НАП и Вид документ за безкасово разплащане. След това данните са 

готови да бъдат прегледани „Платежно нареждане“ и разпечатани . 
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 Уведомление по чл.62,ал.3 от КТ - има и бърз бутон, от меню , 

към Уведомлението  

 

Чрез кликване върху поле "Код корекция" за избрания служител уведомлението може да 

бъде маркирано като коригиращо или заличаващо.  

След като сме маркирали лицето – „Преглед“ се визуализира следващият екран; 
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При избор „Върни се“ - „Разпечатване на придружително писмо“ имаме възможност за 

печат и експорт: 

 

С бутон  се записва файл с данните от уведомлението. 
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 Уведомление по чл.123, ал.1 от КТ – зарежда се екран, в който трябва да 

маркираме служителите 

 

Избираме бутон  

 

С бутон се записва файл с данните от уведомлението. 
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Придружително писмо към файла може да бъде отпечатано чрез бутон 

 

 

2) Месечни справки 

Може да се достъпят и обработват различни справки за служителите, които се отнасят за 

определен период от време, най-често един месец. Такива са разплащателната ведомост, 

справката за задълженията към НАП, справка за разходите на работодателя по служители 

и др. 

 Ведомост 

Има и бърз бутон от меню  за Ведомост  

 

 

 

 - с този бутон се отваря номенклатура с всички колонки от Ведомостта, като ако не 

желаете да виждате колона, в която има стойност, то тя би следвало да бъде разчекната. 
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- с този бутон скриваме нулевите редове. 
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- Експорт в xls. 

 

- с бутон Ctrl и левия бутон на мишката маркираме конкретно лице – И така можем да 

покажем информация за конкретните маркирани служители. 

Ведомостта се визуализира и може да бъде отпечатана или експортирана в избран формат 

или изпратена на електронна поща след избор на бутон . 
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 Разходите за персонала 

 

Разходи за персонала дава информация за изплатените възнаграждения и дължимите 

осигуровки за сметка на работодателя в избран период. 

Има и бърз бутон от меню  към Справка разходи за персонала  
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 - с този бутон се отваря номенклатура с всички колонки от Ведомостта,като ако не 

желаете да виждате колона, в която има стойност, то тя би следвало да бъде разчекната. 

 

- с този бутон скриваме нулевите редове. 

 

- Експорт в xls. 

 

- с бутон Ctrl и левия бутон на мишката маркираме конкретно лице – И така можем да 

покажем информация за конкретните маркирани служители. 

Ведомостта се визуализира и може да бъде отпечатана или експортирана в избран формат 

или изпратена на електронна поща след избор на бутон . 
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 Задължения към бюджета 

Съдържа информация за осигурителните вноски и ДОД, които са дължими за избрания 

период, както и кодовете, по които трябва да бъдат преведени. 

Има бърз бутон от меню , към Задължения към бюджета  
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Има възможност справката да съдържа данни за цялата фирма или да бъде отпечатана по 

отдели. След като маркираме, избираме  

 

 Рекапитулация 

Има бърз бутон от меню , към Рекапитулация  
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Имаме възможност за избор по вид договор (маркираме ред с мишката) или отдел от  
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 Рекапитулация (Граждански договор) 

От меню  - „Експорт и справки“ – „Месечни справки“.  
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След като маркираме ГД, избираме , визуализира се екран: 

 

 Декларация Образец 1 

Mоже да бъде изготвена по два начина: 

 

- От меню - - персонално за избрания служител за един 

или няколко месеца, но от една година. 

 

- От главното меню - - за повече от един 

служител за един или няколко месеца, но от една година. Зарежда екран, който съдържа 

всички за избрания активен период служители и техните договори. 
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В случай, че е необходимо декларацията да се подготви за всички служители може да се 

използва бутон . На следващия екран е необходимо да се изберат периодите и код за 

декларацията. 
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Чрез бутон  подготвените данни се записват в електронен формат на 

декларация 1 и са готови за подаване към НАП. 

На следващия екран записаните декларации образец 1 могат да бъдат прегледани, а така 

също и чрез бутон да бъде отпечатан протокол към записаната декларация. 
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 Декларация Образец 6 

Декларация 6 за избрания период може да бъде подготвена от меню .  

Декларацията има бърз бутон от меню , към Декларация 6 . 
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В декларация 6, има възможност да се коригират данните в зависимост от това кога са 

изплатени заплати и осигуровки, т.е в текущия месец или в следващият: 

 

 

 

Чрез бутон  се записва файл с данните от декларацията, който може да 

бъде подаден в НАП. 

 

На следващия екран записаната декларация образец 6 може да бъде прегледана, а така 

също и чрез бутон да бъде отпечатан протокол към записаната декларация. 
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 Фишове за заплата (съкратени) 

 

С бутон  се генерират Фишовете за заплата на всички служители. 
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Фишовете могат да бъдат разпечатани  и експортирани, както и изпратени по e-mail. 

 Фишове за заплата (рзширени) – с включени разходи за сметка на 

работодателя. 
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Фишовете могат да бъдат разпечатани  и експортирани, както и изпратени по e-mail. 

 Отчетна форма 76 

След като сме избрали  

имаме възможността да генерираме справката по отдели или за всички. 

 

След като изберем  конкретния отдел се активира бутон, с който се 

генерира справката. 
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 Щатно разписание 

 

Маркираме, който и да е служител за да се активира бутон    с който 

генерираме справката: 
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 Справка за социални разходи 

След като сме избрали  

имаме възможност да генерираме справката по отдели или за всички, както и по видове 

договори: 

 

При избор на бутон  , се генерира следващият екран: 
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3) Справки 

 Списък с новоназначените служители 

Справката се генерира на база начална и крайна дата, като и по тип договор, но има 

възможност и за всички договори. 

 

 
След избор на бутон „Преглед“, се визуализира следващия екран: 
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 Списък на служители с прекратени договори 

Справката се генерира на база начална и крайна дата, както и по тип договор, но има 

възможност и за всички договори. 
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 Справка на служителите по отдели 

 

 



108 

 Опис на болничните документи, предоставени от служителя 

От меню  избираме  - „Опис на болнични....“ 

 

Въвеждаме период и избираме „Преглед“: 
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4) Годишни справки 

 Справка за използван отпуск 

 

Дава възможност на потребителя да генерира справка за всички служители с използвания 

и оставащия отпуск до избрания от него период. 
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 Статистически отчет за труда – тримесечен 

Необходимо е да се избере  и конкретно тримесечие : 
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От менюто в този екран има възможност служебната бележка да бъде отпечатана, 

експортирана в избран файлов формат (pdf; txt; word-rtf I WMF) или изпратена на 

електронна поща. 

 Статистически отчет за труда – годишен 
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 Годишно преизчисляване на ДОД 

След избор на  се зарежда екран, в който се съдържа 

информация за всяко преизчисляване на ДОД, което е направено в избраната фирма. 

Чрез маркиране на периода и бутон  може да се прегледат данните за 

направеното преизчисляване. 
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След като въведем периода и месеца, в който да се отнесе начислението, чекваме 

„Избери/Откажи всички“,  избираме „Върни се“: 

 

Избираме „ПРЕГЛЕД“ : 
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От менюто в този екран има възможност служебната бележка да бъде отпечатана, 

експортирана в избран файлов формат (pdf; txt; word-rtf I WMF) или изпратена на 

електронна поща. 

 Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ 

 

Необходмо е да се зареди периода, след което избираме  
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От менюто в този екран има възможност служебната бележка да бъде отпечатана, 

експортирана в избран файлов формат (pdf; txt; word-rtf I WMF) или изпратена на 

електронна поща. 

 Годишна Сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 

Избираме периода , маркираме договора и 

чрез бутон  се зарежда следния екран. 

 
Избираме. „Сметка за изплатени суми“: 
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От менюто в този екран има възможност служебната бележка да бъде отпечатана, 

експортирана в избран файлов формат (pdf; txt; word-rtf I WMF) или изпратена на 

електронна поща. 

След като изберем „Върни се“, се отваря прозорец, където чекваме „Служебна бележка“ – 

„Преглед сл.бел..“: 
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От менюто в този екран има възможност служебната бележка да бъде отпечатана, 

експортирана в избран файлов формат (pdf; txt; word-rtf I WMF) или изпратена на 

електронна поща. 

 

 Отпуск съгласно НСС19 

 

Данните в справката се отнасят към избрания активен период, а стойността на дължимите 

осигурителни вноски може да се избира от потребителя. 
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Чрез бутон  се зарежда екран, от който справката за неизползван отпуск 

може да бъде прегледана, отпечатана, експортирана в избран формат или изпратена на 

електронна поща. 
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 Фишове за заплати – годишни 

От меню   - „Фишове за заплати (годишни), 

се генерират фишове за всички лица / служители/, след като се въведе дата „от“ -„до“. 

Има възможност да бъдат по два на лист или всяко лице/служител, да излиза на отделна 

страница, след това избираме „Експорт“: 
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5) Събития 

„Предстоящите събития“ са генерирани по подразбиране. Това са подсказки за клиентите, 

да обърнат внимание на „Срочните трудови договори“ и срока на ТЕЛК. 

Появява се прозорче оцветено в червено „Предстоящи събития“, докато не се маркира като 

прочетено не се маха от екрана. 

6) Счетоводна справка 

Тази справка дава възможност, всички начисления и удръжки, осигуровки по всички 

видове договори да се генерират в едно. Така създадена, се импортира в модул 

„Счетоводство“ в меню „Импорт от ТРЗ“ и заплатите се осчетоводяват автоматично. 

Попълваме период, вид договор и отдел – „Преглед“: 
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7) Генератор на справки –ГЕНЕРИРАТ СЕ СЛЕД ДОПЪЛНИТЕЛНО 

ДОГОВАРЯНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ. 

Тези справки дават възможност на всеки потребител да генерира справки, по свой избор и 

критерии, нужни за целите на дейността му. 

От меню  - , се избира „Добави“. 
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Попълват се: Наименование – произволно; Вид на справката – групирана (при избор на 

повече компоненти); Период – избира се от дата до дата; Избор на полета включени в 

справката – от падащи прозорчета има възможност да се изберат елементи както от 

задължителните данни за лицата/служителите/, така и за договорите, начисленията и 

удръжките: 

 

Избираме  
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Избираме  

 


