
 

Ръководство на потребителя 
 

Създаване 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“ и в дясната част на екрана изберете 

„Договори по чл. 114а от КТ“ или директно 

изберете адрес: 

https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/Account/SignIn    
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Ще се зареди следния прозорец, където е необходимо да 

въведете съответните данни: 

 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; 

 

 

 Парола – ако нямате такава се обърнете към 

съответната областна дирекция „Инспекция по 

труда“ по местонахождение на землището, където 

ще се извършва ръчния труд. 
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След като влезете в профила си се зарежда следния екран, където: 

1. може да смените паролата си (задължително сменете паролата, която сте получили от дирекция „Инспекция по труда“) – паролата трябва да съдържа 

следните реквизити (три от тях са задължителни, четвъртият е по избор – пишете винаги на латиница): 

 Поне една малка буква; 

 Поне една голяма буква; 

 Цифра; 

 Специален знак - !, @, №, _ и т.н. 

2. В долния ляв ъгъл на екрана ще видите модулът „РЗОТД“, където се създават трудовите договори, визуализират се регистрираните към всеки 

земеделски производител култури, добавят се работниците, които ще наемете и др. Натиснете го, за да заредите модула. 
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СЕКЦИЯ „КАЛКУЛАТОР“ 

Преди да започнете създаването на трудови договори е необходимо да внесете авансово осигурителни вноски, чиято сума определя общия 

брой договори, които може да създадете. 
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СЕКЦИЯ „РЗОТД“ 

Преди да започнем създаването на трудови договори нека разгледаме отделните части на екрана и дадем малко пояснения и насоки: 
1. Полета за търсене – възможност да търсим конкретна култура или др. данни, ако имаме въведени множество такива в различни области 

на страната. Полето ЕИК/Булстат (за физическите лица там е записано ЕГН), с което сте регистрирани като ЗП, се попълва автоматично от 

системата. 

2. Лични данни на регистрирания ЗП – появяват се след натискане на бутона „Търси“; 

3. Табове 

 Култури – при избирането му, в екран № 4, се визуализират всички регистрирани в МЗХ култури, за които може да бъдат създадени 

трудови договори; 

 Договори – при избирането му, в екран № 4, се визуализират всички създадени/заверени или резервирани договори; 

 Работници – при избирането му, в екран № 4, се визуализират всички работници, които ръчно сме добавили към наш индивидуален 

списък. 

4. 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 придвижваме по отделните страници, ако имаме повече от една; 

   - ако в съответната част на екрана ( № 3 или № 4) имаме 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 № 3 и екран № 4. 
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Създаване на договори. 
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При натискане на бутон „+ Създаване на 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 – при избор на 4 часов работен ден, полето 

за начален час е задължително. В случай, че не знаете, кога точно ще започне работата може да отбележите примерен час и само да 

РЕЗРВИРАТЕ договорите. След това, при заверяването им ще имате възможност да промените началният час на работния ден. 

 ДОО, ДЗПО, НЗОК – полетата за сума, номер на платежен документ 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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 Ако на платежния документ нямате номер, въведете произволен такъв. Възможно е номерът, който се опитвате да въведете вече да 

съществува в системата. В този случай трябва да го коригирате; 

 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 дали сте избрали 4 часов или 8 часов работен ден. 
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 В полето брой договори се въвежда общия 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.; 

 

 

 При коректно пълнени 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 „Договори“ като отделни записи, т.е. ако заверите 100 договора ще видите 

100 записа. В посочения пример ние заверяваме само 1 договор. 
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Бутонът „Към данни за печат“ Ви позволяват директно да разпечатате определен брой договори (в нашия случай е само един). В 

отворения прозорец трябва да въведете необходимата информация. 
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o „Резервирай“ – опция, която Ви позволява да създадете 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 „Договори“ като един запис.  
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ВАЖНО! 

Ако знаете началния час на работния ден - При създаване на договори за 4 часов работен ден и избор на бутон „Завери“, началният 

час в договорите ще е такъв, какъвто сте го въвели и няма да може да бъде променян след това. 

 

Ако не знаете началния час на работния ден - Ако създавате договори за 4 часов работен ден, но не знаете кога точно ще е началният 

час е по-добре да изберете опцията „Резервирай“, защото след това ще имате възможност да промените началния час на работния ден, 

при заверяването им, т.е. при даването на УИН. 

 

o  „Отказ“ – когато решите, че не желаете да създавате все още договори и искате да затворите този екран; 



Страница 15 от 34 

 

Заверяване (даване на УИН) на резервирани договори. 

1. В таб „Договори“ изберете „Незаверени образци“; 

2. Маркирайте реда с културата, за която имате резервирани договори (в нашия пример – 1 бр.); 

3. Натиснете бутон „Увеличи екрана с договори“ за удобство; 

4. Отваря се следния екран: 
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При натиснат бутон „Генерирай УИН“: 

В новоотворения екран виждаме културата, за която ще създаваме договори, нейния код, общия брой договори, за които сме внесли  авансово 

вноски и общия брой резервирани договори. Тези данни са автоматично заредени от системата. Останалите полета трябва да попълним сами: 

1. Брой договори за генериране на УИН – може да въведем 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 желаем да разпечатваме 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 – посочваме месеца, за който заверяваме посочения брой договори; 

4. Дневно трудово възнаграждение – посочва се минимална сума, която ще се заплати на работника. Изписването на 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 – ако заверявате договори за 4 часов работен ден, полето за начален час е задължително. 

6. Бутон „Завери“ – заверява посочения брой договори, т.е. договорите получават уникален номер - УИН. 
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7. Ако сме посочили определен брой договори, които да се разпечатат веднага, след като системата им даде УИН, се появява следния екран 

за потвърждение: 

Имате възможност да откажете печата или записването на договорите като pdf файлове и да изберете „Отказ“. Имайте предвид, че ако 

разпечатате договорите или ако ги съхраните като pdf те няма да могат да бъдат променяни и към тях няма да може да се добавя работник. 

Натискайки „Отказ“ няма да загубите договорите, които сте създали. 

 

8. При натиснат бутон „Отказ“: 
Да кажем, че сме резервирали 100 бр. договора. Сега ще заверим и 100-те договора, но само 5 от общо 100-те договора ще се разпечатат 

веднага след като натиснем бутон „Завери“. Останалите 95 ще получат само УИН. Веднъж разпечатани договорите не могат да бъдат  

променяни и към тях не може да бъде добавян работник. Създават се 100 бр. договори (100 записа). От тях 5 бр. освен УИН имат „Дата на 

създаване на дневно трудово възнаграждение“ и сума на „Дневно трудово възнаграждение“. Както може да забележите в колона 

„Принтиран документ“ стои статус „Не“, което ще рече, че към тези договори можем да добавяме работници и дори да променим сумата 

на дневното трудово възнаграждение. 

Добре е да знаете, че промяната в дневното трудово възнаграждение става само чрез добавяне на работник към всеки договор. Ако не 

знаете кой работник ще наемете и искате да разпечатате празни договори с определено дневно трудово възнаграждение трябва на 

предния екран, в полето „Брой УИН-ове за печат“ да посочите 100. В противен случай ще имате 100 договора  (или както в нашия – 95) със 

сума 0.00 лв. 

За да заверите договорите и те да получат УИН, но без да ги разпечатвате в екрана „Генериране на УИН за фирма с ЕГН/БУЛСТАТ: 85……………“ 

от т.4 попълвате: 

- „Общ брой договори“ – 100 (в посочения пример); 

- „Брой УИН-ове за печат“ – 100; 

- „Месец за дневно трудово възнаграждение“ – съответния месец (в примера това е месец Октомври); 

- „Дневно трудово възнаграждение“ – съответното или по-голямо за месеца; 

- Избирате бутон „Завери“ 

- Давате „Отказ“ при запитването за печат/съхраняване като pdf. 
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СЕКЦИЯ „РАБОТНИЦИ“ 

Секция „Работници“ – това е списък на всички въведени работници, от всички земеделски производители в цялата страна, т.е. работници 

от област Благоевград, област Пловдив и т.н. 
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Търсене на работник по ЕГН: 

1. В полето „Търсене“ напишете ЕГН-то на работника; 

2. Натиснете бутон „Търси“; 

3. В случай, че работникът е въведен, то той ще се визуализира на екрана; 

4. Ако работникът липсва може да го добавите с бутон „Добавяне“ в горния десен ъгъл на екрана. 
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Възможно е част от данните на работника да бъдат коригирани, ако в тях се установят грешки. Това става като маркираме името на работника 

(редът с неговите данни ще стане светло син) и натиснем бутон „Редактиране“ в горния десен ъгъл на екрана. След коригиране на данните 

избираме „Запис“, за да запаметим направените промени. 
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Добавяне на работник към трудов договор 

Преди да добавим работник към даден договор трябва да изпълним следните стъпки: 
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След като сте добавили всички работници към списъка се върнете в таб „Договори“ и натиснете бутон „Увеличи екрана с договори“. 
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Забележка: Може да добавяте работник само към заверен договор, т.е. договор, който има УИН! 

Изберете „Заверени образци“ и натиснете „Търси“. Поставете отметка на договора, към който ще добавяме работник, и натиснете бутонът „+ УИН 

към работник“. 

- „Изберете работник“ – от Вашият индивидуален списък (таб „Работници“), който създадохте с предходните няколко стъпки; 

- „Изберете длъжност за работника“ – избирате от предварително зададен набор от длъжности; 

- „Изберете месец за дневно трудово възнаграждение“ – системата автоматично зарежда текущия месец; 

- „ Въведете дневно трудово възнаграждение“ – посочената сума не може да е по-малка от минималната за месеца. 
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Отпечатване на договор(и): 

 

При натиснат бутон „Отпечатай избраните договори“ – визуализира създадения и готов за печат трудов договор.  

Имате 3 възможности: 

- „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 договорът/ите като pdf файл на Вашия компютър. Системата третира запазването на 

файловете като вид разпечатване, т.е. няма да имате възможност за корекция (примерно да промените въведения работник с друг)  и 

договорът/ите ще бъдат заключени за корекция от системата. 

- „Отказ“ – затваря екрана без да разпечата договора. 
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 Отпечатване на договор с добавен работник към него: 
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 Отпечатване на договор без добавен работник към него: 


