
Допълнения в периода 17.02.2021 – 01.03.2021

Версия 4.55.0

Нормативни промени
На  16.02.2021  г.  В  сайта  на  НАП  е  публикувана  Спецификации  на

входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, в сила след
28.02.2021 г.16 Февруари 2021. 

На  26.02.2021  в  ДВ  бр.  17  е  публикувана  Наредба  за  изменение  и
допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на
уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда на МТСП.

На база на горните нормативни промени са направени следните промени в
СКИПТЪР(i):

Към  съществуващата  и  до  момента  номенклатура  Основание  за
прекратяване на договор е добавено поле Код. Полето е достъпно за редакция от
страна на потребителя. 

Към съществуващите данни на горната номенклатура са добавени 64 записа,
с Код и Основание, които са посочени в Наредба № 5 от 2002 г.

Новото  поле  Код е  добавено  в  Огледи и  Данни  за  бланки свързани  с
документи за прекратяване на ТП.

Добавен  е  превантивен  контрол  в  документа  за  прекратяване  на  ТП  за
наличие на основание и за коректен Код на избраното основание. Контролът не се
активира за договори, които са сключени по основания с код над 1000.

Коригирано е попълване на Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ.
Допълнени са контролите в прозорец  Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ с

проверка  за  наличие  на  коректна  стойност  в  новото  поле  Основание  за
прекратяване на трудовия договор.

Коригирани  са  запис  във  файл  и  зареждане  от  файл  във  връзка  с
променената структура и промененото наименование на файла.

Коригирана  е   номенклатура  Основание  на  договор,  като  са  коригирани
някой текстове на съществуващи елементи и са добавени два нови елемента:

17 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 или т. 3 във връзка с чл. 121а, ал. 2, т.
1 КТ;

18 – допълнително споразумение в случаите на чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ.

Други
Направена е корекция за Декларация 1 – 2015. При запис на файл, за поле

Код  за  ЕГН/  ЛНЧ  /  Служебен номер  от  НАП(5.1),  ако  стойността  e  1  –
СЛУЖЕБЕН, във файла се вписва  2 – ЛНЧ. Коригирани са и контролите за да не



посочват стойността  1 – СЛУЖЕБЕН като некоректна. Корекцията е направена
защото в спецификацията на файла двата вида – ЛНЧ и СЛУЖЕБЕН - са вписани с
един и същи код (2).

Отстранени грешки и неточности
Отстранена е грешка свързана със зареждане и запис на визуални настройки

за прозорци от вид Табличен резултат и Разделяне на подгрупи, активирани при
изпълнение  на  справки.  Грешката  се  състои  в  това,  че  не  се  отчита  заведената
стойност в поле Уникален номер за визуални настройки. 

Грешката е възникнала във версия 4.52.0. След обновяване до версия 4.52.0 и
следващи  версии,  са  се  загубили  визуалните  настройки  на  прозорците  от
посочените по-горе видове.

След  актуализация  до  текущата  версия  (4.55.0)  ще  се  възстановят
настройките за проблемните прозорци от версията преди 4.52.0.
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