Ръководство на потребителя
Създаване на образци на трудови договори по чл. 114а от КТ
За да влезете и използвате системата за създаване на трудови договори, посетете страницата на ИА „Главна инспекция по труда“ или
директно изберете адрес:
https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/Account/SignIn
Системата е предназначена за създаване на образци на еднодневни трудови договори (за 4 и 8 часа) по чл. 114а, ал. 1 от КТ. Достъп до системата могат
да получат земеделските производители и тютюнопроизводителите, които желаят да наемат работници за краткотрайна сезонна селскостопанска
работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.
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1 ВХОД В СИСТЕМАТА.
https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/Account/SignIn

За да влезете в системата, е необходимо да:


Въведете изведените шест символа (латински
букви и цифри) – въвеждайте винаги ГЛАВНИ букви

на латиница. Ако не виждате ясно надписа,
натиснете бутон „Презареди“.



Потребителско име - ЕИК/Булстат или ЕГН на
земеделския стопанин/тютюнопроизводител.



Парола – ако нямате такава, се обърнете към
съответната областна дирекция „Инспекция по труда“
по местонахождение на землището, където ще се
извършва ръчният труд.
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След като влезете в профила си, се зарежда eкран, където:
1. Mоже да смените паролата си (задължително сменете паролата, която сте получили от дирекция „Инспекция по труда“) – паролата трябва
да съдържа следните реквизити (пишете винаги на латиница):
 Поне една малка буква;
 Поне една голяма буква;
 Цифра;
 Специален знак - !, @, №, _ и т.н.
 Да е с дължина минимум 6 символа

2. В долния ляв ъгъл на екрана ще видите модул РЗОТД, където се създават трудовите договори, визуализират се регистрираните към всеки
земеделски производител/тютюнопроизводител култури и др. Натиснете го, за да заредите модула.
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2 СЕКЦИЯ - РЗОТД
1. Полета за търсене – възможност да се търсят конкретни данни по зададени критерии. Полето ЕИК/Булстат (за физическите лица там е
записано ЕГН), с което сте регистриран като ЗП/тютюнопроизводител, се попълва автоматично от системата.
2. Лични данни на ЗП/тютюнопроизводител – появяват се след натискане на бутона „Търси“;
3. Табове с данни за ЗП/тютюнопроизводител – култури, договори, работници;
4. Списък с култури;
5. Помощна лента (на снимката е отбелязана под № 5):
- натискането му води до изчистване на всички въведени критерии за търсене или сортиране;

- експортира данните в xml файл, който може да отворите с Excel;


- с тези стрелки се придвижвате по отделните страници, ако имате повече от една;
- ако в съответната част на екрана ( № 2 или № 4) имате записи, то на мястото на „Няма запис(и)“ ще стои число с

общия брой въведени записи.
Над помощната лента ще видите плъзгач, който Ви помага да се придвижвате наляво или надясно по екрана, за да видите всички полета
в екран № 2 и екран № 4.

1

2
5
3

4

5
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3 ЕДНОДНЕВНИ ДОГОВОРИ
3.1 СЪЗДАВАНЕ НА ЕДНОДНЕВНИ ДОГОВОРИ
За да създадете еднодневни договори:
1.
2.
3.
4.

Натискате бутон „Търси“
Маркирате един от редовете с данните Ви (няма значение кой)
Маркирате културата/културите или слагате тикче на съответния/те ред/редове
Натискате бутон „+ Създаване на еднодневни договори“

1

2

4

3
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При натискане на бутон „+ Създаване на еднодневни договори“ се отваря следния прозорец, където:




Полетата за година, месец и данните за култура се попълват автоматично от системата;
За продължителността на работния ден може да избирате между 4-часов и 8-часов работен ден
Полето за начален час е задължително. В случай че не знаете кога точно ще започне работата, се посочва примерен час, който може да
бъде коригиран преди печат.



ДОО, ДЗПО, НЗОК – полетата за сума и прикачен файл на платежен документ са задължителни. Възможно е да нямате внесена сума за
ДЗПО, в този случай не въвеждайте „0“ за сума, защото системата ще го отчете като въведена сума и ще изиска попълването и на другите
полета. Ако не сте внесли сума за ДЗПО, оставете полето празно.
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Изписването на суми от вида 100 лева и 20 стотинки трябва да се изписват с „точка“, а не със „запетая“, т.е. 100.20;



След като въведете сумите по ДОО, ДЗПО и НЗОК, системата автоматично ще изчисли колко договора може да създадете за съответния
месец в зависимост от това дали сте избрали 4-часов или-8 часов работен ден.



В полето брой договори се въвежда общият брой договори, които системата е изчислила, че може да
заверите или резервирате. Ако въведете число, по-малко или по-голямо от посочения, то на екрана ще се
визуализира грешка, която да Ви насочи къде сте сбъркали и ще трябва да я коригирате. Когато сте
избрали повече от 1 култура, имате възможност да разпределите договорите, като общата им бройка
трябва да е равна на посочения „Общ брой договори“, който системата е изчислила.
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Забележка:
Системата изчислява броя договори на база минимално трудово възнаграждение. Ако желаете да платите по-голяма сума на своите
работници, то трябва, след като сте заверили или резервирали договорите, да изберете опцията за редактиране и да промените
сумата. Редакцията трябва да стане преди да разпечатате договорите.


При коректно попълнени полета имате 3 опции:
o „Завери“ – тази опция е подходяща за използване, ако сте сигурни кога точно ще използвате договорите. В този случай те ще получат
УИН и дата на създаване. Договорите ще фигурират в таб „Еднодневни договори“ като отделни записи, т.е. ако заверите 100 договора,
ще видите 100 записа. В посочения пример е заверен само 1 договор. Бутонът „Към данни за печат“ Ви позволява директно да
разпечатате колкото договора Вие желаете от тези 100 (в случая е само един). В отворения прозорец трябва да въведете необходимата
информация.
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o „Резервирай“ – опция, която Ви позволява да създадете еднодневни договори без да им давате Уникален Идентификационен
Номер (УИН), т.е. създавате договорите само като шаблон. Тази опция е за предпочитане при създаване на много на брой договори,
които не сте сигурни кога точно ще използвате. В този случай договорите се визуализират в таб „Еднодневни договори“ като един
запис.

o

„Отказ“ – когато решите, че не желаете да създавате все още договори и искате да затворите този екран;
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3.2 ГЕНЕРИРАНЕ (ДАВАНЕ НА УИН) НА РЕЗЕРВИРАНИ ЕДНОДНЕВНИ ДОГОВОРИ

Създадените еднодневни договори се визуализират в таб „Еднодневни договори“
1. В таб „Еднодневни договори“ изберете „Незаверени образци“;
2. Маркирате реда с резервираните договори;
3. Натискате бутон „Генерирай УИН“

4. Ако желаете, може да натиснете бутон „Увеличи екрана с договори“ за удобство;
5. Отваря се следният екран, където :
 Може да изберете кои договори да се визуализират. Поставете черна точка до съответния надпис – „Всички образци“, „Заверени
образци“ (тези, които вече имат УИН) или „Незаверени образци“ (тези, които все още нямат УИН) и натиснете бутон „Търси“;
 Бутон „Търси“ – извежда резултата от Вашето търсене, по критериите, които сте задали;
 Екран с културите, за които имате създадени или ще създавате договори. Това е резултатът от Вашето търсене.;
 Бутон „Генерирай УИН“ - дава на договорите уникален номер, наречен УИН. За да генерирате УИН, е необходимо да маркирате реда с
резервирани договори (да поставите отметка в квадратчето) и да изберете бутон „Генерирай УИН“.
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3.3 БУТОН „ГЕНЕРИРАЙ УИН“
След избор на бутон „Генерирай УИН“ се отваря екран, в който виждате културата, за която ще създавате договори, нейния код, общия брой
договори, за които сте внесли авансово вноски и общия брой резервирани договори. Тези данни са автоматично заредени от системата. Трябва
да попълните:
1. Брой договори за генериране на УИН – може да въведете число, по-малко или равно на общия брой договори;
2. Брой УИН-ове за печат – това поле може да остане празно, ако все още не желаете да разпечатвате заверените договори.
Забележка: Попълването на полето „Брой УИН-ове за печат“ автоматично прави следващите две полета задължителни – „Месец за
дневно трудово възнаграждение“ и „Дневно трудово възнаграждение“
3. Месец за дневно трудово възнаграждение – посочвате месеца, за който заверявате посочения брой договори;
4. Дневно трудово възнаграждение – посочва се минимална сума, която ще се заплати на работника. Суми от вида 100 лева и 20 стотинки
трябва да се изписват с „точка“, а не със „запетая“, т.е. 100.20. Спрямо въведения месец системата посочва в долния ляв ъгъл какво е
минималното дневно трудово възнаграждение. При опит да се въведе по-ниско възнаграждение, системата извежда грешка.
5. Начален час на работния ден – полето за начален час е задължително и трябва да е във формат 06:00.
6. Бутон „Завери“ – заверява посочения брой договори, т.е. договорите получават уникален идентификационен номер - УИН.

Забележка:

Ако решите да разпечатате договорите веднага, след като сте ги генерирали (създали), няма да имате
възможност да добавите работник към тях или да ги редактирате.
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7. При въведен брой УИН-ове за печат се появява екран за потвърждение. Имате възможност да откажете печата, или записването на
договорите във формат .pdf, и да изберете „Отказ“, което няма да доведе до загуба на договорите, които сте създали, а системата ще ги
отчита като неразпечатани и ще имате възможност за редакция.
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3.4 РЕДАКТИРАНЕ НА ЕДНОДНЕВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
След като сте създали договорите и те са получили УИН, имате възможност да направите промяна в част от реквизитите в тях. Това става, като
маркирате/изберете един договор и натиснете бутон „Редактиране на УИН“. Ако имате много договори, може да ограничите да се визуализират
само определени такива, като изпълните следните стъпки:






Избирате „Заверени образци“
В полето „Дата на създаване на УИН“ посочвате съответната дата (17.04.2020 г.)
Натискате бутон „Търси“, за да се визуализират само създадените на 17.04.2020 г. договори;
Маркирате договора, който желаете да редактирате (УИН 08-1000198);
Натискате бутон „Редактиране на УИН“
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Отваря се екран, където може да редактирате:
- Началния час на работния ден;
- Да добавите работник в договора. Ако желаете в договора
данните за работник да останат празни, избирате опцията „-Моля изберете --“;
- Длъжността на работника;
- Месеца и съответното минимално трудово възнаграждение.
След избор на бутон „Запис“ редакциите ще бъдат отразени.

Забележка:
При опит да се редактира вече принтиран договор, системата
извежда съобщение за грешка. Може да се редактира само договор,
който не е принтиран или съхранен във формат .pdf.
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3.5 ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЕДНОДНЕВНИ ДОГОВОРИ:
За да отпечатате един или повече договори, ги маркирате и натискате бутон „Отпечатай избраните договори“.


Може да маркирате само част от договорите, които се показват на страницата, като натиснете с мишката върху реда или поставите тикче в
началото на реда



Може да маркирате всички договори на страницата, като сложите тикче вляво от колона „Област-дейност“

Имате 3 опции при печата:
-

„Печат“ – отпечатва избрания/те договор/и.

Забележка: Задължително разпечатвате в 2 екземпляра – един за Вас и един за работника;
-

-

„PDF“ – опция, която Ви позволява да съхраните договора/ите като .pdf файл на Вашия компютър. Системата третира запазването на
файловете като вид разпечатване, т.е. няма да имате възможност за редактиране (например да промените въведения работник с друг),
тъй като системата ще заключи договора/ите за корекция.
„Отказ“ – затваря екрана без да разпечата договора.
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 Образец на еднодневен договор:
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4 ДОБАВЯНЕ НА РАБОТНИК КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ/ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛ
Преди да добавите работник към даден договор, то той трябва да фигурира в таб „Работници“. За да създадете списък с работници, следва да
изпълните следните стъпки:
1. Натиснете бутон „Търси“;
2. Маркирайте един от редовете с данните Ви (няма значение кой);
3. Изберете таб „Работници“;
4. Натиснете бутон „+ Добавяне на работник към земеделски стопани“

1

2

3
4
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 Отваря се екран, където трябва да въведете ЕГН на работника
и ако той вече фигурира в нашата база данни, системата
автоматично ще попълни останалите полета. Избирате
директно бутон „Запис“ и работникът ще бъде добавен във
Вашия списък.

 Ако посоченото ЕГН не фигурира в базата ни с данни, системата
няма да попълни останалите полета, т.е. този работник липсва
и Вие ще трябва да попълните останалите полета, като „ЕГН“ и
„Имена“ са задължителни.

 В случай че желаете да премахнете даден работник от Вашия индивидуален списък, трябва да маркирате (да сложите тикче) и да изберете
бутона „- Премахване на работници от земеделски стопани“. Системата ще поиска потвърждение на изтриването.

Може да се премахне само работник, който не е бил добавян към трудов договор. В противен случай ще се появи съобщение за грешка.
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5 ВРЪЩАНЕ НА ЕДНОДНЕВНИ ДОГОВОРИ






Избирате таб „Еднодневни договори“
Маркирате договорите, които желаете да върнете
Натискате бутон „Връщане на образци“
Посочвате дата на връщане
Ако желаете да разпечатате списък с върнатите образци, избирате бутон „Отпечатай върнати образци“

4

1
3

5

2



върнати образци“
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Изглед на списък с върнати образци
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6 СЕКЦИЯ „КАЛКУЛАТОР“
Преди да започнете създаването на еднодневни трудови договори е необходимо да бъдат внесени авансово осигурителни вноски за тях.
В секция „Калкулатор“ имате възможност да изчислите тези суми.
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