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1.0 Въведение в модул продажби 

1.1 Продажби – Ценова листа 
Всеки потребител на програмата може да извърши проверка за цена / наличност на дадена 

стока. За целта, от модул „Продажби”, меню „Ценова листа” се визуализира формата на 

ценовата листа (фиг.23,24). 

 

 
фиг.23 

 

 
 

фиг.24 

 

Тази форма  (фиг.25) позволява филтриране на артикулите по различни параметри, зададени от 

бутон „Промяна на условие за търсене (F2)” В полето  е възможно 

ръчно въвеждане на търсената информация, в зависимост от избрания параметър 

 



 
 

фиг.25 

За да се визуализира търсения артикул се избира бутон „Филтриране” .Търсенето на 

артикули във формата е възможно и по непълно съвпадение. Другият вариант за търсене на 

стоки е от бутон за избор , който прехвърля потребителя във формата със съществуващите в 

базата артикули. От тази таблица може да се избере артикула, за когато се прави проверката. 

Резултата от направеното търсене, потребителя може да види в редовете на формата. 

Стойността в поле „Ед. цена” е с включен % ДДС, ако е маркирано поле „Продажната цена вкл. 

ДДС” в картата на артикула. 

Пълната информация за артикула може да се провери във форма „Бързи връзки”.  

 

1.1.1 Бутон „Функции”: 

1.1.1.1 Създай продажба (фиг.26) 

Възможност за прехвърляне на текущия артикул в документ за продажба. При създаване на 

продажбата, потребителя трябва да си избере „Код на под документ” и „Контрагент” 

1.1.1.2 Създай поръчка (фиг.26)  

Възможност за прехвърляне на  текущия артикул в документ за поръчка. При създаването на 

поръчката, потребителя трябва да си избере „Код на под документ” и „Контрагент” 

1.1.1.3 Създай оферта (фиг.26) 

Възможност за прехвърляне на  текущия артикул в документ за оферта. При създаването на 

оферта, потребителя трябва да си избере „Код на под документ” и „Контрагент” 

 

1.1.1.4 Създай трансфер (фиг.26)  

Възможност за прехвърляне на  текущия артикул в документ за трансфер. При създаването на 

трансфера, потребителя трябва да си избере „Код на обекта получател” 

 



 
фиг.26 

 

В случай на промяна на подвида документ или на контрагента, програмата предупреждава, че е 

възможно несъответствие на цените и отстъпките в продажбата с тези дефинирани в 

номенклатури „Цени - продажби” и „Отстъпки - продажби”. 

 

 
Фиг.27 

 

 

 
Фиг.28 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Продажби – Авансови плащания 
Списъкът със създадените авансови плащания се визуализира при избиране на модул 
„Продажби”, меню „Авансови плащания” ( фигура 29) 
 

 
 
 
Фигура 29 
 

1.2.1 Създаване на ново авансово плащане 
От бутон „Документ” се отваря картата на „Авансови плащания”. Възможност за създаване на 
ново авансово плащане или коригиране на вече създадено се извършва от картата на 



„Авансово плащане” (фиг.30)

 
Фигура 30 

 След отваряне на списъка с авансови плащания и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   
от лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на авансовото плащане, 
чийто полето е необходимо да се попълнят.  

Някои от полетата във формите на програмата се попълват посредством Бутон за избор . 
При избор на този бутон програмата прехвърля потребителя в съответната номенклатура, от 
където той трябва да избере информацията, необходима за полето. 
 

1.2.2 Описание на полетата в авансови плащания  (карта):  

1.2.2.1 Страница „Общи данни”  (Фиг.31) 

Документ № Номер на документа, който се генерира от програмата. 

Подвид документ Избор на код на подвида документ. 

Контрагент (код) Избор на код на контрагента, като търсенето става по код. В 
случай, че вече е избран контрагента в това поле се визуализира 
кода на контрагента  

Контрагент (име) Избор на име на контрагента, като търсенето става по име. В 
случай, че вече е избран контрагента в това поле се визуализира 
името на контрагента. 

Идент.№ Идентификационният номер на контрагента. 

Получател Свободен текст Име на получател на авансовото плащане. 

Основание за аванс  Програмата автоматично генерира основанието, като преди това 
сме задали в настройките за осчетоводяване, по коя сметка ще се 
записват тези авансови плащания 

Описание 2 Свободен текст, който не е задължителен. 

Ниво на аналитичност С помощта на бутона Избор, може да си изберем нивото на 
аналитичност.  

Дата на документа Датата на създаване на документа. 



Дата на осчетоводяване Датата , на която е направено осчетоводяването на документа. 

Метод на плащане Избор от номенклатура „Методи на плащане”. 

Номер на осчет. Документ Потребителят до записва. 

Стойност Стойността на офертата без включен ДДС . 

Стойност с ДДС Стойността на офертата с включения ДДС . 

Валута Избор от номенклатура ”Валути”. 

Аванс Размера на Авансовото плащане/ 

ДДС бизнес счет. Група Избор от номенклатура „Бизнес счетоводна група” 

 

 
Фиг.31 

1.2.2.2 Страница „Финансови данни” (Фиг.32) 

Стойност (LCY) Стойността на авансовото плащане, без включен ДДС %, в локална 
валута. 

ДДС (LCY) Стойността на % ДДС в локална валута. 

Стойност с ДДС (LCY) Стойността на офертата с включения % ДДС   в локална валута. 

Код на Паричното 
средство 

Избор от номенклатура „Парични средства” 

Не се включва с ДДС 
дневниците 

Ако трябва или не трябва да се включва с ДДС дневниците е 
необходимо да го отбележим с тикче ако ще се включва или без 
тикче, ако няма да се включва в ДДС дневниците 

Условия на плащане Избор от номенклатура „ Условия на плащанията” 

Дата на падеж Автоматично се задава от програмата в зависимост от условието 
на плащане. 



 
Фиг.32 

1.2.2.3 Страница „Други данни” (Фиг.33) 

Абсолютен № Номер, генериран от програмата. 

Код търговец Избор от номенклатура „Търговци” 

Код на обекта Избор от номенклатура „Обекти”. 

Код на потребител Код на потребителя, присвояващ се от номенклатура 
„Потребители” 

Дата / Време Дата и час на създаване на офертата. 

Основание за 
неначисляване на ДДС 

Свободен текст или избор на вече предварително създаден текст. 

Коментар  Свободен текст 

Описание ДДС дневник Свободен текст или избор на вече предварителни създаден текст. 

 

 
Фиг.33 



1.2.3 Бутон ”Осчетоводяване” (Фиг.34) 

1.2.3.1 Осчетоводи (F6)  

Осчетоводяване на авансовото плащане.  

1.2.3.2 Осчетоводяване и печат (Shift + F6)  

Осчетоводяване и печат на формата за авансови плащания. 
 

 
Фиг.34 

1.3 Продажби – Оферта 
Списъкът със създадените оферти се визуализира при избиране на модул „Продажби”, меню 
„Оферта” (фиг.35) 
 

 
фиг.35 
 



От бутон „Документ” се отваря картата на Оферта – продажба 
Възможност за създаване на нова оферта или коригиране на вече създадена се извършва от 
картата на оферта „Продажба”.

 
фиг.36 
Чрез натискане на „Редове” в полето “в най-долната част на картата” 

  се визуализират артикулите, включени в офертата, техните 
цени, количества, отстъпки и т. н. (фиг.37) 

 
фиг.38 



1.3.1 Създаване на нова оферта 

След отваряне на списъка с офертите и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от 
лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на офертата, чийто полето 
е необходимо да се попълнят.  

Някои от полетата във формите на програмата се попълват посредством Бутон за избор . 
При избор на този бутон програмата прехвърля потребителя в съответната номенклатура, от 
където той трябва да избере информацията, необходима за полето. 
Пример: За да си въведете името на клиента Аутостар ООД в страница Общи данни, избирате 

Бутон за избор  и програмата Ви прехвърля в номенклатура Контрагенти и там чрез 
маркиране на клиента Аутостар ООД и бутон ОК, търсената информация за поле Контрагент 
(Име) е попълнена. (фиг.39)  
 

фиг.39 

1.3.2 Описание на полетата в оферта продажба (карта):  

1.3.2.1 Страница „Общи данни” (фиг.40) 

Документ № Номер на документа, който се генерира от програмата. 

Код на под вид документа Избор на код на подвида документ. 

Клиент (код) Избор на код на контрагента, като търсенето става по код. В 
случай, че вече е избран контрагента в това поле се визуализира 
кода на контрагента  

Клиент (име) Избор на име на контрагента, като търсенето става по име. В 
случай, че вече е избран контрагента в това поле се визуализира 
името на контрагента. 



Идент.№ / ЕГН Идентификационният номер на контрагента. 

Цената вкл. ДДС Ако е маркирано това поле, стойностите в поле „Ед. цена” са с 
включен % ДДС. 

Дата на документа Датата на създаване на документа. 

Метод на плащане Избор от номенклатура „Методи на плащане”. 

Стойност Стойността на офертата без включен ДДС . 

Статус Автоматично се задава от програмата. 

Стойност с ДДС Стойността на офертата с включения ДДС . 

Валута Избор от номенклатура”Валути”. 

 
 
фиг.40 

1.3.2.2 Страница „Финансови данни” (фиг.41) 

Валидност на офертата Срокът, до който офертата е валидна. 

Стойност (LCY) Стойността на офертата, без включен ДДС %, в локална валута. 

ДДС (LCY) Стойността на % ДДС в локална валута. 

Стойност с ДДС (LCY) Стойността на офертата с включения % ДДС   в локална валута. 

Валута Валутата в която е направена офертата. 



 
фиг.41 

1.3.2.3 Страница „Други данни” (фиг.42) 

Абсолютен № Номер, генериран от програмата. 

Търговец Избор от номенклатура „Търговци” 

Код на обекта Избор от номенклатура „Обекти”. 

Код на потребител Код на потребителя, присвояващ се от номенклатура 
„Потребители” 

Дата / Време Дата и час на създаване на офертата. 

Коментар Свободен текст. 

Основание ДДС дневник Свободен текст / Избор от номенклатура с вече предварително 
създадено основание 

 



 
 
фиг.42 

1.3.3 Бутон „Документ” 
Бутон „Документ” има следните функции (фиг.43): 

1.3.3.1 Копиране на документ  

 Копиране съдържанието на друг документ в текущия;  

1.3.3.2 Зареди от шаблон  

Възможност за създаване на нова оферта, на базата на вече създаден шаблон.  

1.3.3.3 Запази като шаблон  

Тази опция дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон. 

1.3.3.4 Създай поръчка  

Чрез опцията „Създай поръчка” от бутон „Документ” потребителя може да преобразува една 
оферта в поръчка. При избиране на тази опция се визуализира следната форма (фиг.44): 



 
фиг.45 
В полето „Под вид документ за операцията”, потребителя трябва да избере под вида на 
поръчката и след избиране на бутон ОК, програмата конвертира офертата, в Поръчка 
продажба. 

1.3.3.5 Създай продажба  

Отново от бутон „Документ” потребителя трябва да избере опцията „Създай продажба”, за да 
конвертира продажба на базата на създадената оферта. При избиране на опцията на екрана се 
визуализира формата „Избор на под вид документ” (фиг.46): 

 
фиг.47 
От падащото меню на полето „Подвид документ за операцията”, трябва да се избере под вида 
на продажбата. След избиране на бутона „ОК”, конвертирането приключва и програмата 
прехвърля потребителя в документа за продажба. 
потребителя трябва да си избере „Код на под документ”  



1.3.3.6 Създай сервизна поръчка  

Възможност за прехвърляне на текущата оферта  в документ за сервизна поръчка. При 
създаване на сервизната поръчка, потребителя трябва да си избере „Код на под документ”  
 

Фиг.43 

1.4 Продажби – Поръчки от клиенти 

1.4.1 Създаване на нова поръчка от клиент 
Възможност за създаване на поръчка от клиент или визуализиране на вече създадени такива се 
извършва от модул „Продажби”, меню „Поръчки от клиенти” (фиг.48) 



 
фиг.48 
От Бутон „Документ” (фиг.49) се отваря картата на поръчката. 

 
фиг.49 
 
 
След отваряне на списъка с поръчките от клиенти и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N) 

  от лентата с Основните функционални бутони, програмата дава възможност за 
създаване на нова поръчка, чийто полето е необходимо да се попълнят. 



1.4.2 Описание на полетата в картата на поръчка от клиенти. 

1.4.2.1 Страница „Общи данни”  (фиг.50) 

Документ № Номер на документа, който се генерира от програмата. 

Код на под документ Избор на код на подвид документ. 

Контрагент (код) Избор на код на контрагента. 

Контрагент (име) Избор на име на контрагента. 

Идент. № Идентификационния  номер на контрагента. 

Цена вкл. ДДС Ако е маркирано това поле стойността в поле „Ед. цена”  е с 
включен % ДДС. 

Дата на документа Дата на създаване на документа. 

Клиентска поръчка № Номер на поръчката, дефиниран от клиента. 

Дата на поръчка Дата на създаване на поръчката. 

Дата на падежа Генерира се от програмата в зависимост от условието на 
плащане, което сме задали в картата на контрагента. 

Стойност Стойността на поръчката без включен % ДДС . 

Стойност с ДДС Стойността на поръчката с включен % ДДС. 

Валута Избор от номенклатура „Валути”. 

Статус на документа Показва статуса на поръчката.Има две възможности: 
”Отворен” – документа позволява редакция и „В обработка” 
– по поръчката са извършени операции и не позволява 
редакция. 

Състояние на документа  Генерира се от програмата. Има четири възможности: 
„Активна”, „Одобрена”, „Отказана”, „Изтекла”. 

 

фиг.50 

1.4.2.2 Страница „Финансови данни” (фиг.51) 

Условия на плащане Избор от номенклатура „Условия на плащане”. 

Метод на плащане Избор от номенклатура „Метод на плащане”. 

Стойност (LCY) Стойността на поръчката без включен ДДС % в локална валута. 



ДДС (LCY) Стойността на ДДС % в локална валута. 

Стойност с ДДС (LCY) Стойността на поръчката с включен ДДС % в локална валута. 

Валута Избор от номенклатура „Валути”. 

 

фиг.51 
   

1.4.1.3 Страница „Други данни”  (фиг.52) 

Абсолютен № Уникален номер, генериран от програмата. 

Изисквана дата на получаване Датата, на която клиента изисква получаването на стоката. 

Изискван час на получаване Часът, в който клиента изисква получаването на стоката. 

Дата / Време Дата на създаване на документа. 

Адреси за доставка Избор от номенклатура „Адреси на доставка”- списък с 
адресите на местоположенията на контрагента, където може 
да се достави поръчаната стока. 

Код търговец Избор от номенклатура „Търговци” 

Код на обект Избор от номенклатура „Обекти”. 

Код на потребител Кодът, с който потребителя има достъп до програмата. 

Коментар Свободен текст, въведен от потребителят. 

Описание ДДС дневник Свободен текст, въведен от потребителят. 

Източник От къде е съставена поръчката, има три възможности: 
Монета; eShop, Мобилен търговец. 

Дата / Час на получаване Генерира се от програмата. 

Дата / Час на започване Генерира се от програмата. 

 



 
фиг.52 
При попълване редовете на документа виж „Въведение в модул Продажби” 
В долната част на формата се намират бутони  „Документ” , „Ред” и „Функции”. 

1.4.3 Бутон Документ: (фиг.53) 

фиг.53 

1.4.3.1 Копиране на документ  

Копиране съдържанието на друг документ в текущия.  



 
От селектора   на полето „Шаблон за копиране” е необходимо да се избере шаблон. 
Например: „Поръчка продажби в буфер”. От поле „Документ”, отново от селектора  се 
избира документа, който ще се копира. При маркиране на поле „Само редове”, програмата 
копира само редовете на документа.  
 

1.4.3.2 Зареди от шаблон  

Възможност за създаване на нова поръчка, на базата на вече създаден шаблон. При избиране 
на тази опция, програмата отваря списък със създадените от потребителя шаблони за 
копиране. 

1.4.3.3 Запази като шаблон  

Тази опция дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон.  

1.4.3.4 Добавяне на авансово плащане  

Тази опция дава възможност за добавяне на авансово плащане, което предварително сме 
въвели. 

1.4.3.5 Генериране на авансово плащане  

Тази опция дава възможност за генериране на авансово плащане, към поръчката от клиента. 



1.4.4 Бутон Функции: (фиг.54) 

фиг.54 
При задаване на една от функциите, програмата автоматично създава документ „Продажба по 
поръчка”, от който се извършва осчетоводяването 

1.4.4.1 Експедиране 

Изпращане на стоката към клиента. Програмата дава възможност за избор на експедиране на:  
- ”Налични количества” – при избиране на тази опция в документа” Продажба по поръчка”, 
програмата попълва количества, които са налични в склада  
- „Количества по поръчка” – при тази опция, в документа „Продажба по поръчка” се попълват 
количествата от поръчката независимо от това дали има налични в склада. 

 
За експедираната, но не фактурирана стока, програмата създава само складов документ. Това 
формира задължение на клиента по поръчки. Потребителя може да види това задължени в 
картата на клиента, на страница „Общи данни”, поле „Салдо поръчки продажби” 

1.4.4.2 Връщане  

Връщане на експедираното количество (или на част от него) от клиента, което не е 
фактурирано. След осчетоводяване на връщането програмата създава документ, който 
потребителя може да види в модул „Продажби”, папка „История”, меню „Осчетоводено 
връщане поръчка продажба”;  



1.4.4.3 Отказване  

Може да се откаже количество от поръчката, което не е експедирано или е върнато. След 
осчетоводяване на отказването програмата създава документ, който потребителя може да 
види в модул „Продажби”, папка „История”, меню „Осчетоводено отказване  поръчка 
продажба”;  

1.4.4.4 Фактуриране  

Фактуриране на експедираното количество (или на част от него). Не може да се фактурира 
количество, по-голямо от експедираното. След осчетоводяване на фактурирането програмата 
създава документ за продажба. Това формира задължение на клиента по продажбата. 
Потребителя може да види това задължени в картата на клиента, на страница „Общи данни”, 
поле „Салдо продажби” 

1.4.4.5 Експедиране и Фактуриране  

Тази опция, дава възможност за съчетаване едновременно и на двете функции „Експедиране” 
и „Фактуриране” 

1.4.4.6 Връщане и Отказване  

Тази опция, дава възможност за съчетаване едновременно и на двете функции „Връщане” и 
„Отказване” 

1.4.5 Операции свързани с поръчки от клиенти 
При създаване на нова поръчка е необходимо да се попълнят данните касаещи клиента в 
заглавната част на формата, след което да се избере артикула в редовете на формата и да се 
зададе количеството за този артикул, нека бъде 3 бр. След избиране на бутон „Запази” ”(Ctrl+S) 

 от лентата с основните функционални бутони, поръчката е със статус „Отворен” (фиг.55) т. 
е. поръчката може да се експедира, откаже, върне или фактурира. В този случай полета 
„Експедирано к-во”, „Фактурирано к-во”, „Върнато к-во” и „Отказано к-во”, в редовете на 
формата са с нулеви количества. 
  

 
фиг.55 
      



След като вече имаме записана поръчка в базата данни, потребителя винаги може да я намери 
в списъка с не приключени поръчки и от картата на поръчката да изпрати стоката към клиента. 
За целта, чрез бутон „Функции” е необходимо да се избере опцията „Експедиране”. 
Програмата прехвърля потребителя във форма „Продажба по поръчка” с максималното 
количество, което може да се експедира. Това количество може да бъде коригирано от 
потребителя – нека бъде 1 бр.. След избиране на подвида на документа, документа се 
осчетоводява. 
Ако разгледаме отново поръчката, тя вече е със статус „В обработка” (фиг.56) и в редовете й, в 
поле „ Експедирано к-во”, има 1 бр. 
 

 
     
фиг.56 
 
Това експедирано количество (или част от него) може да се върне от клиента, чрез опцията 
„Връщане” и в този случай в редовете на поръчката в поле „Върнато к-во” ще има 1 бр., а в 
поле „Експедирано к-во” – 0 бр. Програмата може да върне количество, което не е 
фактурирано. 
При избиране на опцията „Отказване” е възможно да се откаже количеството от поръчката. В 
случая след експедирането, потребителя може да откаже 2 бр.Т.е. програмата може да откаже 
количество, което не е експедирано или е върнато. 
Опцията „Фактуриране” се използва за фактуриране на поръчката. В нашия случай може да се 
фактурира 1 бр. т. е. само количество, което е експедирано. Не може да се фактурира 
количество по-голямо от експедираното. 
Опцията „Експедиране и фактура” от бутон „Функции” се използва за едновременно 
експедиране и фактуриране на количествата в поръчката. 
 
Забележка: Поръчка със статус „В обработка” не може да бъде изтрита от потребителя. Може 
да бъде приключена чрез опцията „Фактуриране” или „Отказване”. 
 
След приключване на поръчката, тя може да бъде намерена в папка „История”, менюта 
„Осчетоводена поръчка продажба”, „Осчетоводено отказване поръчка - продажба” или 
„Осчетоводено връщане поръчка продажба” 
 



Освен от меню „Поръчки от клиенти”, поръчка може да се създаде и от меню „Оферта”, форма 
„Оферта продажба (карта)”, бутон „Документ”, опция „Създай поръчка”. 

1.5 Продажби – Продажби 
Възможност за създаване на поръчка от клиент или визуализиране на вече създадени такива се 

извършва от модул „Продажби”, меню „Поръчки от клиенти” (фиг.48) 

 

фиг.48 

От Бутон „Документ” (фиг.49) се отваря картата на поръчката. 

 



фиг.49 

 

1.5.1 Създаване на нова поръчка 
След отваряне на списъка с поръчките от клиенти и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N) 

  от лентата с Основните функционални бутони, програмата дава възможност за 

създаване на нова поръчка, чийто полето е необходимо да се попълнят. 

1.5.2 Описание на полетата в картата на поръчка от клиенти. 

1.5.1.1 Страница „Общи данни”  (фиг.50) 

Документ № Номер на документа, който се генерира от програмата. 

Код на под документ Избор на код на подвид документ. 

Контрагент (код) Избор на код на контрагента. 

Контрагент (име) Избор на име на контрагента. 

Идент. № Идентификационния  номер на контрагента. 

Цена вкл. ДДС Ако е маркирано това поле стойността в поле „Ед. цена”  е с 

включен % ДДС. 

Дата на документа Дата на създаване на документа. 

Клиентска поръчка № Номер на поръчката, дефиниран от клиента. 

Дата на поръчка Дата на създаване на поръчката. 

Дата на падежа Генерира се от програмата в зависимост от условието на 

плащане, което сме задали в картата на контрагента. 

Стойност Стойността на поръчката без включен % ДДС . 

Стойност с ДДС Стойността на поръчката с включен % ДДС. 

Валута Избор от номенклатура „Валути”. 

Статус на документа Показва статуса на поръчката.Има две възможности: 

”Отворен” – документа позволява редакция и „В обработка” 

– по поръчката са извършени операции и не позволява 

редакция. 

Състояние на документа  Генерира се от програмата. Има четири възможности: 

„Активна”, „Одобрена”, „Отказана”, „Изтекла”. 

 



фиг.50 

1.5.2.2 Страница „Финансови данни” (фиг.51) 

Условия на плащане Избор от номенклатура „Условия на плащане”. 

Метод на плащане Избор от номенклатура „Метод на плащане”. 

Стойност (LCY) Стойността на поръчката без включен ДДС % в локална 

валута. 

ДДС (LCY) Стойността на ДДС % в локална валута. 

Стойност с ДДС (LCY) Стойността на поръчката с включен ДДС % в локална валута. 

Валута Избор от номенклатура „Валути”. 



фиг.51  

1.5.1.3 Страница „Други данни”  (фиг.52) 

Абсолютен № Уникален номер, генериран от програмата. 

Изисквана дата на получаване Датата, на която клиента изисква получаването на стоката. 

Изискван час на получаване Часът, в който клиента изисква получаването на стоката. 

Дата / Време Дата на създаване на документа. 

Адреси за доставка Избор от номенклатура „Адреси на доставка”- списък с 

адресите на местоположенията на контрагента, където може 

да се достави поръчаната стока. 

Код търговец Избор от номенклатура „Търговци” 

Код на обект Избор от номенклатура „Обекти”. 

Код на потребител Кодът, с който потребителя има достъп до програмата. 

Коментар Свободен текст, въведен от потребителят. 

Описание ДДС дневник Свободен текст, въведен от потребителят. 

Източник От къде е съставена поръчката, има три възможности: 

Монета; eShop, Мобилен търговец. 

Дата / Час на получаване Генерира се от програмата. 

Дата / Час на започване Генерира се от програмата. 

 



 

фиг.52 

При попълване редовете на документа виж „Въведение в модул Продажби” 

В долната част на формата се намират бутони  „Документ” , „Ред” и „Функции”. 

1.5.3 Бутон Документ: (фиг.53) 

фиг.53 



1.5.3.1 Копиране на документ  

Копиране съдържанието на друг документ в текущия.  

 

От селектора   на полето „Шаблон за копиране” е необходимо да се избере шаблон. 

Например: „Поръчка продажби в буфер”. От поле „Документ”, отново от селектора  се 

избира документа, който ще се копира. При маркиране на поле „Само редове”, програмата 

копира само редовете на документа.  

1.5.3.2 Зареди от шаблон  

Възможност за създаване на нова поръчка, на базата на вече създаден шаблон. При избиране 

на тази опция, програмата отваря списък със създадените от потребителя шаблони за 

копиране. 

1.5.3.3 Запази като шаблон  

Тази опция дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон.  

1.5.3.4 Добавяне на авансово плащане  

Тази опция дава възможност за добавяне на авансово плащане, което предварително сме 

въвели. 

1.5.3.5 Генериране на авансово плащане  

Тази опция дава възможност за генериране на авансово плащане, към поръчката от клиента. 



фиг.54 

1.5.4 Бутон Функции: (фиг.54) 
При задаване на една от функциите, програмата автоматично създава документ „Продажба по 

поръчка”, от който се извършва осчетоводяването 

1.5.4.1 Експедиране  

Изпращане на стоката към клиента. Програмата дава възможност за избор на експедиране на:  

- ”Налични количества” – при избиране на тази опция в документа” Продажба по поръчка”, 

програмата попълва количества, които са налични в склада  

- „Количества по поръчка” – при тази опция, в документа „Продажба по поръчка” се попълват 

количествата от поръчката независимо от това дали има налични в склада. 

 

За експедираната, но не фактурирана стока, програмата създава само складов документ. Това 

формира задължение на клиента по поръчки. Потребителя може да види това задължени в 

картата на клиента, на страница „Общи данни”, поле „Салдо поръчки продажби” 



1.5.4.2 Връщане  

Връщане на експедираното количество (или на част от него) от клиента, което не е 

фактурирано. След осчетоводяване на връщането програмата създава документ, който 

потребителя може да види в модул „Продажби”, папка „История”, меню „Осчетоводено 

връщане поръчка продажба”;  

1.5.4.3 Отказване  

Може да се откаже количество от поръчката, което не е експедирано или е върнато. След 

осчетоводяване на отказването програмата създава документ, който потребителя може да 

види в модул „Продажби”, папка „История”, меню „Осчетоводено отказване  поръчка 

продажба”;  

1.5.4.4 Фактуриране  

Фактуриране на експедираното количество (или на част от него). Не може да се фактурира 

количество, по-голямо от експедираното. След осчетоводяване на фактурирането програмата 

създава документ за продажба. Това формира задължение на клиента по продажбата. 

Потребителя може да види това задължени в картата на клиента, на страница „Общи данни”, 

поле „Салдо продажби” 

1.5.4.5 Експедиране и Фактуриране  

Тази опция, дава възможност за съчетаване едновременно и на двете функции „Експедиране” 

и „Фактуриране” 

1.5.4.6 Връщане и Отказване  

 Тази опция, дава възможност за съчетаване едновременно и на двете функции „Връщане” и 

„Отказване” 

1.5.5 Операции свързани с поръчки от клиенти 
При създаване на нова поръчка е необходимо да се попълнят данните касаещи клиента в 

заглавната част на формата, след което да се избере артикула в редовете на формата и да се 

зададе количеството за този артикул, нека бъде 3 бр. След избиране на бутон „Запази” ”(Ctrl+S) 

 от лентата с основните функционални бутони, поръчката е със статус „Отворен” (фиг.55) т. 

е. поръчката може да се експедира, откаже, върне или фактурира. В този случай полета 

„Експедирано к-во”, „Фактурирано к-во”, „Върнато к-во” и „Отказано к-во”, в редовете на 

формата са с нулеви количества. 

  



 

фиг.55 

След като вече имаме записана поръчка в базата данни, потребителя винаги може да я намери 

в списъка с не приключени поръчки и от картата на поръчката да изпрати стоката към клиента. 

За целта, чрез бутон „Функции” е необходимо да се избере опцията „Експедиране”. 

Програмата прехвърля потребителя във форма „Продажба по поръчка” с максималното 

количество, което може да се експедира. Това количество може да бъде коригирано от 

потребителя – нека бъде 1 бр.. След избиране на подвида на документа, документа се 

осчетоводява. 

Ако разгледаме отново поръчката, тя вече е със статус „В обработка” (фиг.56) и в редовете й, в 

поле „ Експедирано к-во”, има 1 бр. 

 



     

фиг.56 

Това експедирано количество (или част от него) може да се върне от клиента, чрез опцията 

„Връщане” и в този случай в редовете на поръчката в поле „Върнато к-во” ще има 1 бр., а в 

поле „Експедирано к-во” – 0 бр. Програмата може да върне количество, което не е 

фактурирано. 

При избиране на опцията „Отказване” е възможно да се откаже количеството от поръчката. В 

случая след експедирането, потребителя може да откаже 2 бр.Т.е. програмата може да откаже 

количество, което не е експедирано или е върнато. 

Опцията „Фактуриране” се използва за фактуриране на поръчката. В нашия случай може да се 

фактурира 1 бр. т. е. само количество, което е експедирано. Не може да се фактурира 

количество по-голямо от експедираното. 

Опцията „Експедиране и фактура” от бутон „Функции” се използва за едновременно 

експедиране и фактуриране на количествата в поръчката. 

Забележка: Поръчка със статус „В обработка” не може да бъде изтрита от потребителя. Може 

да бъде приключена чрез опцията „Фактуриране” или „Отказване”. 

След приключване на поръчката, тя може да бъде намерена в папка „История”, менюта 

„Осчетоводена поръчка продажба”, „Осчетоводено отказване поръчка - продажба” или 

„Осчетоводено връщане поръчка продажба” 

 

Освен от меню „Поръчки от клиенти”, поръчка може да се създаде и от меню „Оферта”, форма 

„Оферта продажба (карта)”, бутон „Документ”, опция „Създай поръчка”. 



1.6 Продажби – Кредитно известие 

1.7 Продажби – Дебитно известие 

1.8 Продажби – Плащания по продажби 

1.9 Продажби – Продажби по поръчка 

1.10 Продажби – Свободна фактура продажби 

1.11 Продажби – Свободна КИ продажба 

1.12 Продажби – Предложения за изписване по поръчани 

продажби 

1.13 Продажби – Гаранционни карти 

1.14 Продажби – Изпращане на е-фактура 

1.15 Продажби – Номенклатури 
Съдържа всички номенклатури, които имат отношение към модул „Продажби”. 

1.15.1 Продажби – Номенклатури – Контрагенти 
Списъкът на номенклатурата с контрагенти се визуализира при избиране на модул „Продажби”, 

папка „Номенклатури”, меню „Контрагенти” (фиг.4) 

 



 
 

  фиг.4 

 

В долната част на формата има набор бутони за бърз достъп до определени функции в 

програмата, имащи отношение към контрагентите (фиг.5). 



фиг.5 

1.15.1.1 Бутон „Контрагент” (фиг.6) 

1.15.1.1.1 Карта  

Формата „Контрагент (карта)” дава възможност за добавяне и редакция на контрагент.  

1.15.1.1.2 Записи  

Хронологичен списък на документооборота с контрагента. 

1.15.1.1.3 Коментари  

Възможност да се въведете нов или да се разгледат вече направените коментари, относно 

контрагента. 

1.15.1.1.4 Продажби  

Списък с осчетоводените продажби за съответния контрагент;  

1.15.1.1.5 Доставки 

Списък с осчетоводените доставки за съответния контрагент;  

1.15.1.1.6 Съотв. номера  

Възможност за въвеждане на съответстващи номера за контрагент;  



1.15.1.1.7 История на контрагент  

Списък с документи свързани с контрагента;  

1.15.1.1.8 Адреси на доставка  

Списък с адресите на местоположенията на контрагента, където може да се достави поръчаната 

стока.  

1.15.1.1.9 E-Shop потребители  

Възможност за въвеждане на нов или разглеждане на вече създадени потребители за 

електронния магазин на Монета. 

 

1.15.1.2 Създаване на нов контрагент 

След отваряне на списъка с контрагентите и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от 

лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на контрагента. 

За коректното проследяване на процесите в системата, в картата на клиент стандартно са 

заложени множество полета, които цялостно описват клиента.  

 

1.15.1.3 Описание на полетата в „Контрагент (карта)” 

1.15.1.3.1 Страница „ Общи данни ” (фиг.6) 

 

Код Уникален код за контрагента. Ако не се въведе ръчно, 

програмата го генерира автоматично. 

Шаблон Списък с предварително дефинирани параметри за 

контрагента. При избор на шаблон, стойностите се 

присвояват от съответните полета. 

Име Наименование на контрагента. 

Адрес  Адрес на контрагента. 

Тип контрагент Избор на типа контрагент – клиент, доставчик или 

клиент и доставчик. 

Салдо доставки Задължението към доставчика до момента. 

Салдо продажби Задължението на клиента от продажбите към момента. 

Салдо поръчки доставки Задължението към доставчика от поръчки доставки 

към момента. 

Салдо поръчки продажби Задължението на клиента от поръчки продажби към 

момента. 

Кредитен лимит Определя максималното задължение, което 

контрагента може да има към фирмата. 

Идентификационен номер Ако контрaгента е физическо лице, в това поле се 

записва ЕГН на лицето.А ако е юридическо лице – 

идентификационния номер. 

ИН по ЗДДС Идентификационния номер на клиента по Закона за 

ДДС.  

Код град Избор от номенклатура „Градове”. 

Код държава Избор от номенклатура „Държави”. 

Блокиран При маркиране на това поле всички операции с този 

контрагент са забранени. 

 



 
фиг.6 

Внимание! При осчетоводяване на данъчен документ за продажба, програмата прави проверка 

за грешно въведен или не въведен Идент. No / ЕГН на контрагента и извежда предупредително 

съобщение: 

 

 

1.15.1.3.2 Страница „Контакти”  (фиг.7) 

Данните в тази страница дават информация, полезна за връзка с клиента 



 
фиг.7 

1.15.1.3.3 Страница „Доставки/Продажби” (фиг.8) 

Код отстъпка фактура Избор на код на контрагент, чиято отстъпка ползва 

текущият контрагент при продажби. 

Група отстъпка за контрагенти В полето се попълва групата за отстъпки, в която 

попада клиента. Избира се от номенклатура „Групи 

отстъпки за контрагент”. 

Ценова група контрагенти В полето се попълва групата за цени, в която попада 

клиента. Избира се от номенклатура „Ценови групи 

отстъпки” 

Търговец Избор от номенклатура „Търговци”. 

Счетоводна група Избор от номенклатура „Счетоводни групи на 

контрагенти”. Избраната счетоводна група 

рефлектира върху сметките, по които се 

осчетоводяват транзакциите, свързани с клиента. 

Обща бизнес счетоводна  

група 

Избор от номенклатура „Общи бизнес счетоводни  

групи”. Избраната счетоводна група рефлектира 

върху сметките, по които се осчетоводяват 

транзакциите, свързани с клиента. 

ДДС бизнес счетоводни  група Избор от номенклатура „ДДС бизнес счетоводни  

групи”. Избраната счетоводна група рефлектира 

върху сметките, по които се осчетоводяват 

транзакциите, свързани с клиента. 

Разрешава отстъпка При маркиране на това поле се разрешава ползването 

на отстъпка от контрагента при продажба. 

Цена вкл. ДДС Ако е  маркирано това поле, при създаване на 

документ, касаещ този контрагент, стойността в поле 

„Единична цена”/ „Доставна  цена” е с включен  % 

ДДС . 

 

 



 
фиг.8 

 

1.15.1.3.4 Страница „Плащания” (фиг.9) 

 

Условия на плащане Избор от номенклатура „Условия на плащане”.При 

създаване на фактура това условие, автоматично се 

присвоява на документа и има отношение към 

изчисление датата на падеж. 

Банка (име) Банката , с която оперира контрагента. 

Банкова сметка Банковата сметка на контрагента. 

Банка (код) Банката , с която оперира контрагента 

ДДС банка (име) Името на банката, с която контрагента оперира със 

сумите по ДДС.. 

ДДС банка (код) Кодът на банката, с който контрагента оперира със 

сумите по ДДС. 

ДДС сметка ДДС сметката на контрагента. 

 

 



 
      

фиг.9 

 

1.15.1.3.5 Страница „Външна търговия” 

 

От номенклатурата с валути се избира валутата, с която ще работи клиента. 

 

1.15.1.3.6 Страница „Допълнителни данни” (фиг.10) 

 

Потребител редактирал Потребителят редактирал данните на контрагента. 

Дата последна редакция Датата на последната редакция. 

Глобален номер на локация Уникален код, идентифициращ контрагента. Използва 

се за електронен обмен на документи между фирми в 

Европейския съюз. 



 
фиг.10 

1.15.1.4 Записи за контрагент 

Във формата „Записи контрагенти” (фиг.11), бутон „Запис” има следните опции: 

 
фиг.11  

1.15.1.4.1 Подробен запис  

Тази опция отваря форма „Подробни записи за контрагент” (фиг.12), където потребителя може 

да разгледа свързаните записи към даден запис за контрагента. Подробните записи могат да се 

видят и от формата „Записи контрагенти”, от бутон за избор  на поле „Остатъчна сума” 



 
фиг.12 

1.15.1.4.2 Записи за свързване  

Опцията визуализира възможните записи за свързване към конкретен запис на  контрагент 

(форма „Връзка на записи за контрагент”) (фиг.13). Желаните записи се избират като се 

маркира ръчно поле „Свързан” или чрез ”Бутон ”Функции”, който позволява маркиране или от 

маркиране на записите. След избиране на функцията „Осчетоводи връзки”, маркираните записи 

се свързват към първоначално избрания запис за контрагент. Резултатът от операцията се 

вижда в полета: „Остатъчна сума” и „Отворен” в записите за контрагент, които са били 

свързани. Ако за всеки от тези записи задължението след свързване е погасено, в полето 

„Остатъчна сума” ще има стойност нула, а поле „Отворен” - ще се от маркира. 



 
фиг.13 

 

1.15.1.5 Промяна и изтриване на данни за клиент 

При промяната и изтриване на данни за съществуващи клиенти трябва да се спазват следните 

правила: 

Не може да бъде изтрита картата на клиента, ако за него съществуват записи в базата с данни; 

При прекратяване на работата с клиента се поставя отметка в полето “Блокиран” от картата на 

клиента; 

Кодовете на клиентите  могат да бъдат променяни ръчно, като при промяна на кода, 

направените вече записи на клиента със стария код се прехвърлят към новия. 

1.15.1.6 Бутон „Доставки” (фиг.14) 

1.15.1.6.1 Цени  

Възможност за въвеждане на покупни цени на артикули за избрания доставчик, както и 

разглеждане на вече въведени такива 

1.15.1.6.2 Отстъпка по ред  

Възможност за въвеждане на отстъпки, касаещи контрагента.  

Подробното описание за дефинирането на Цени и Отстъпки е разгледано в модул „Доставки”, 

папка „Номенклатури”, менюта „Цени –Доставки” и „Отстъпки –Доставки”. 



 
фиг.14 

 

 

1.15.1.7 Бутон ”Продажби” (фиг.15) 

1.15.1.7.1 Цени  

Възможност за въвеждане на продажни цени на артикули за избрания клиент; 

1.15.1.7.2 Отстъпка по ред  

Възможност за въвеждане на отстъпки, касаещи контрагента 

Подробното описание за дефинирането на Цени и Отстъпки е разгледано в модул „Продажби”, 

папка „Номенклатури”, менюта „Цени – продажби” и „Отстъпки –Продажби”. 



 
(фиг.15) 

 

1.15.2 Продажби – Номенклатури – Отстъпки – продажби 

Има два определящи фактора при дефинирането на Отстъпки – Продажби (фиг.16). Единият е 

свързан с параметрите на артикула, другия - с параметрите на клиента. По отношение на 

артикула отстъпката може да е зададена на ниво артикул, група артикули, продуктова група, 

продуктов клас, производител или за всички артикули. По отношение на клиента - може да 

бъде зададена на ниво клиент, група клиенти или всички клиенти. Освен това отстъпката може 

да бъде ограничена за период, като се попълнят полетата „Начална дата” и „Крайна дата”.За 

количество - при попълване на поле „Мин. Количество” и за мярка - полето „Код мярка”. При 

създаване на продажба, ако за даден ред от документа има няколко реда с отстъпки, които 

отговарят на определените условия, с най-голям приоритет е най - конкретната отстъпка, напр. 

такава на ниво Артикул - Клиент. Следващо ниво на приоритет е отстъпка за артикул без оглед 

на избраната опция за клиент. 

За всеки ред от таблицата може да се укаже дали програмата да дава отстъпка от продажната 

цена или да прави надценка над средната цена с процента, въведен в поле „Отстъпка %”. Това 

става чрез избор на съответната опция в поле „Отстъпка / Надценка”. С по-голям приоритет е 

надценката. 



 
фиг.16 

1.15.3 Продажби – Номенклатури – Цени продажби 
Тази форма (фиг.17) дава възможност за въвеждане на продажни цени на артикули за избран 

клиент, ценова група клиенти или всички. Има възможност за задаване на начална и крайна 

дата, мин. количество и мярка, за които се отнасят посочените цени. Формата позволява 

задаване на филтри по вид цена: Контрагент, Ценова група, Всички и за конкретен артикул код. 

При дефинирането на продажната цена е необходимо да се избере и ДДС бизнес счетоводната й 

група. 

 

 
       



фиг.17 

1.15.4 Продажби – Номенклатури – Ценови групи контрагенти 
Дефиниране на ценови групи, които могат да се присвояват от клиента. За дадена ценова група 

се определя съответна цена за артикул във форма „Цени продажби” (фиг.19). 

 

 
фиг.19 

1.15.5 Продажби – Номенклатури – Групи отстъпки контрагенти 
Тази номенклатура дава възможност за дефиниране на групи отстъпки, които се присвояват на 

контрагентите (фиг.20). 

 

 
      

фиг.20 

 



 

1.15.6 Продажби – Номенклатури – Условия на плащане 
Дефинират се условия на плащане в дни. Те се използват за изчисляване на дата на падеж в 

документите за продажба и доставка (фиг.21). 

 

 
      

фиг.21 

1.15.7 Продажби – Номенклатури – Подвидове документи 

Тази номенклатура дава възможност за дефиниране на под видовете документи, към които се 

създават печатни форми (фиг.22). 

За всеки един вид документ в продажби и доставки се дефинира име и код на подвид документ. 

Полета „Числена серия за осчетоводени   документи” ,”Серия за документи” и „Метод на 

плащане” се избират от съответната номенклатура. Маркирането на поле „Не се вкл. в ДДС 

дневник” указва дали документа да се включи или не в ДДС дневника. Полета „Данъчен код” и 

„Данъчен код за анулиран  документ” се попълват със съответния код, изискван от данъчните 

органи. 

В случай, че за подвида документ е зададена числена серия, то тя се използва за генериране 

номерата на осчетоводените и не осчетоводените документи. 



 

1.15.8 Продажби – Номенклатури – Методи на плащане 
Възможност за дефиниране на метод на плащане, който определя начина на плащане в 

документите за продажби / доставки (фиг.23). 

 

 
 

фиг.23 

 

1.15.9 Продажби – Номенклатури – Търговци 
В тази номенклатура се дефинират данните на търговеца реализирал продажбата, в случай че 

той е различен от потребителя, създал продажбата (Фиг.18). 

 



 
Фиг.18 

1.15.9.1 Създаване на нов търговец 

Възможност за добавяне и редакция на търговец се осъществява чрез бутон ”Карта” 

1.15.10 Продажби – Номенклатури – Търговци – комисионна 

1.16 Продажби – История 
 

1.16.1 Продажби – История – Осч. документи продажби (всички) 
 

1.16.2 Продажби – История – Осч.продажби 
 

1.16.3 Продажби – История – Осч.експедиционни бележки 
 

1.16.4 Продажби – История – Осч.кредитни известия – продажба 
 

1.16.5 Продажби – История – Осч.авансови плащания 
 

1.16.6 Продажби – История – Осч.плащания – продажби 
 



1.16.7 Продажби – История – Осч.отказване поръчка – продажби 
 

1.16.8 Продажби – История – Осч.връщане поръчка – продажби 
 

1.16.9 Продажби – История – Осч.поръчка – продажби 
 

1.16.10 Продажби – История – Осч.свободна фактура – продажби 
 

1.16.11 Продажби – История – Осч.свободни КИ – продажби 
 

1.17 Продажби – Настройки 
 

1.17.1 Продажби – Настройки – Настройка модул продажби 
 

1.17.2 Продажби – Настройки – Настройка продажба печат и 

осчетоводяване 
 

1.17.3 Продажби – Настройки – Отношения на подвидове документи 
 

1.18 Продажби – Справки 
 

1.18.1 Продажби – Справки – Анализ клиенти лимити 
 

1.18.2 Продажби – Справки – Експедирани , но нефактурирани стоки 
 

1.18.3 Продажби – Справки – Задължения на клиенти 
 

1.18.4 Продажби – Справки – Касова книга по потребители 
 

1.18.5 Продажби – Справки – Наличност за изписване по поръчки от 

клиенти 
 



1.18.6 Продажби – Справки – Неизплатени документи продажба 
 



1.18.7 Продажби – Справки – Неизплатени документи по редове 

1.18.8 Продажби – Справки – Неизпълнени поръчки от клиенти 

1.18.9 Продажби – Справки – Оборот на клиенти 

1.18.10 Продажби – Справки – Оборот на клиенти по производители 

1.18.11 Продажби – Справки – Обороти по обекти 

1.18.12 Продажби – Справки – Обороти по потребители 

1.18.13 Продажби – Справки – Обороти по прод.класове и търговци 

1.18.14 Продажби – Справки –Печалба от продажба на стоки по 

продуктови групи 

1.18.15 Продажби – Справки –Печалба от продажба на стоки по 

продуктови класове 

1.18.16 Продажби – Справки – Печалба от продажба на стоки по 

производители 

1.18.17 Продажби – Справки – Печалба по документи от артикули и 

услуги 

1.18.18 Продажби – Справки – Платени документи - редове 

1.18.19 Продажби – Справки – Приходи от продажба на клиенти 

1.18.20 Продажби – Справки – Приходи от продажба на стока 

1.18.21 Продажби – Справки – Приходи от поръчка 

1.18.22 Продажби – Справки – Продажби с минимални и наличност 

1.18.23 Продажби – Справки – Проявен интерес 

1.18.24 Продажби – Справки – Проявен интерес обобщена 

1.18.25 Продажби – Справки – Разлики между оригинални и ръчно 

въведени цени  

1.18.26 Продажби – Справки – Сумарни просрочени задължения 

1.18.27 Продажби – Справки – Стокооборот за продажби на обект 

1.18.28 Продажби – Справки – Услуги за клиенти 



1.18.29 Продажби – Справки – Оборот по групи клиенти без ДДС (уеб 

справка) 

1.18.30 Продажби – Справки – Оборот по обекти (уеб справка) 

1.18.31 Продажби – Справки – Оборот по обекти за текущ и предходен 

период (уеб справка) 

1.18.32 Продажби – Справки – Оборот по продуктови групи за период 

(уеб справка) 

1.18.33 Продажби – Справки – Оборот по продуктови групи и клиенти 

(уеб справка) 

1.18.34 Продажби – Справки – Оборот по продуктови класове (уеб 

справка) 

1.18.35 Продажби – Справки – Оборот по търговци за период (уеб 

справка) 
 


