
Договор за управление и контрол

Как се въвежда? 

I. За целта първо трябва да създадете нова категория служител:
1. от менюто „Настройки“ -> „Категории служители“
2. кликнете върху бутона „Нова категория ...“
3. задайте „Наименование на категорията:“
4. отбележете с тик „Договор за управление“
5. кликнте върху бутона „Запис“ 

II. От менюто „Въвеждане ... на персонал“ влезте в съответния месец и кликнете 
върху избрания от вас служител. В 4-та колона „Вид“ от списъка, който се 
показва изберете новосъздадената категория.



III.  Договор за управление и контрол и Декларация обр. 1:

Внимание: Програмата автоматично попълва съответните полета в 
декларацията според изискванията за договора за управление и контрол. 

Обърнете внимание на:
1. в точка „12. Вид осигурен:“ е заден код 10
2. в точка „16. Дни с осиг. Стаж общо:“ позиция 4 се попълва с 0 и 

позиция 5 - с 0
3. в точка „16.7. Отработени часове-общо:“ се записва 0

Забележка: За повече информация прочетете „Указания за попълване на декларация  
образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

IV.  ДУК и осигуровки на друго основание на максималния 
осигурителен доход
   В колона 33 „Осиг.доход на друго основание“ запишете съответния 
осигурителен доход



Когато лицето е осигурено на друго основание върху максималния 
осигурителен дохд за страната, не се дължат никакви осигуровки по ДУК, а само 
данък общ доход.
 

Декларация образец 1 отново се попълва автоматично от програмата. 
Обърнете внимание на:

1. в точка „12. Вид осигурен:“ е зададен код 21
2. в точка „12.1. № квалиф. група:“ се записва 0
3. в точка „12.2. КИД на осигурения:“ се записва 0
4. в точка „16.4. Дни без осиг.вноски, зачетени за осиг.стаж:“ - тук се 

записват всички отработени дни по ДУК. 
Забележка: За повече информация прочетете „Указания за попълване на декларация  
образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

Ако полетата са попълнени некоректно кликнете върху бутона „Опресняване 
на информацията в декларацията“


