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13.0 Въведение  
Този модул дава възможност за създаване на нови потребители, права за достъп до ресурсите 

на системата. Изпращането на E-mail и създаване на настройки на различни модули. 

13.1 Администриране – Календар обекти 

13.2 Администриране – Персонален календар 

13.3 Администриране – Подразбрани стойности в документ 

13.4 Администриране - Фирмени 

13.4.1  Администриране – Фирмени – Настройки на компания 
При избиране на модул „Администриране”, папка „Фирмени”, меню „Настройки на компания” 

се дефинират настройките за компанията. 

 

Фиг.1 

13.4.1.1 Полетата във форма „Настройки на компания” се попълват както следва 

Фиг.2  

13.4.1.1.1 Страница „Общи данни” 

Локална валута 
Избор от номенклатура „Валути” на локалната 
валута, с която работи компанията. 

Валута (ACY) 
Избор от номенклатура „Валути” на валутата (ACY), с 
която работи компанията 



Подразбран шаблон на контрагент Избор от номенклатура „Шаблони за контрагенти” 

Подразбран шаблон артикули Избор на подразбран шаблон за артикул. 

ИН по ЗДДС за чужденци ИН по ЗДДС за чужденци, който ползва компанията. 

Иден. № / ЕГН 
Идентификационен № на компанията или ЕГН, ако е 
физическо лице. 

Точка зак. на сума 
Дефинира се доколко знака след десетична запетая 
да се закръглява сумата в документите. 

Точка зак. на цена 
Дефинира се доколко знака след десетичната 
запетая да се закръглява цената в документите. 

Проверка на Булстат 
В случай, че полето е маркирано, програмата 
проверява Булстат на компанията. 

Отрицателно количество 

В случай, че полето е маркирано, програмата 
позволява да се изписват артикули с отрицателни 
количества при „Продажби”, „Поръчки от клиенти” и 
„Сервизни поръчки”. 

Проверка дата на документ 
В случай, че полето е маркирано, програмата 
проверя дали  датата на документа (продажбата) е 
една и съща с текущата. 

 

 

Фиг.2 

13.4.1.1.2 Страница „Номериране” Фиг.3 

Документите имат характеристика „подвид”, която се избира от номенклатура „Подвидове 

документи”. За всеки подвид документ също може да се зададе числена серия. В случай, че е 

зададена такава серия, то тя се използва за генериране на номера на осчетоводени и не 

осчетоводени документи. 

Настройки числени серии 
 Подразбрани числени серии, които се използват за генериране 
номера на номенклатури, документи или записи.  



 

 

  Фиг.3 

 

Фиг.4 

13.4.2  Администриране - Фирмени – Копиране на форми 
Дефиниране на формите и таблиците, необходими за копиране на данни между компании се 

извършва от модул „Администриране”, папка „Фирмени”, меню „Копиране на форми” Фиг.5. 



 

                     Фиг.5 

13.4.2.1 Описание на полетата за попълване (фиг6) 

Код на заявка  Избира се кода на заявката за съответната форма 

Описание Попълва се описанието на заявката 

Таблица Вижда се таблицата към съответната заявка 

 

 

                                                      Фиг.6 

 



13.4.3  Администриране – Фирмени – Филтриране и подредба на форми 
Възможност за дефиниране на филтър, който да се прилага автоматично при зареждане на 

форма или възможност да се задължи потребителя да въведе филтър по избрано от Вас поле, 

както и да подредите данните в дадена форма по начин удобен за вас се извършва от модул 

„Администриране”, папка „Фирмени”, меню „Филтриране и подредба на форми” Фиг.7. 

 

                       Фиг.7 

При избиране на меню „Филтриране и подредба на форми” се визуализира списъкът с 

формите, които ползва програмата Фиг.8. 

13.4.3.1 Създаване на нов филтър 

Бутон „Карта“ дава възможност за дефиниране на филтър и определяне на поле, по което да се 

сортира формата. 



 

                                                                  Фиг.8 

13.4.3.2 Описание на полетата за попълва фиг.9  

13.4.3.2.1 Подредба на Форми  

Код  Визуализиране на кода на избраната форма 

Заглавие Визуализиране на името на избраната формата 

13.4.3.2.2 Филтриране  

Възможност за дефиниране на филтър, който да се прилага автоматично при зареждане на 

формата или възможност да задължите потребителя да въведе филтър по избрано от Вас поле. 

Име на поле Избор на поле, по което ще се извършва филтрирането. В списъка са изброени 
разрешените за филтриране полета. 

Оператор В това поле се задава условието по което ще се филтрират данните. 

Стойност 

Задава се стойността, по която ще се извършва филтрирането. В случай, че желаете 
филтъра да се прилага автоматично при зареждане на формата, програмата дава 
възможност за избор на един от следните параметри: „Текуща компания”, „Текущ 
обект”, „Текущ потребител”, „Текуща дата”. Ако искате да задължите потребителя 
да въведе филтър при зареждане на формата е необходимо в поле „Стойност” да 
се избере „При изпълнение”.                                                                                                   
Когато филтрирането е от тип „Дата” могат да се използват следните константи: +/- 
nD,d (Брой дни напред или назад от текущата дата) , +/- nM,m (Брой месеци 
напред или назад от текущата дата) , +/- nY,y (Брой години напред или назад от 
текущата дата) , празно поле(резултата от филтрирането ще бъдат всички записи, 
които нямат дефинирана стойност в това поле). 



 Съюз 

Има две възможности „ИЛИ” и „И”. Ако се въведат две величини в полето 
„Стойност” и се избере „ИЛИ” то тогава ще се филтрират всички записи които 
съдържат едната или другата величина. Ако се избере „И” то в таблицата ще 
останат само онези записи, в които фигурират и двете посочени величини. Ако има 
комбинация от „И” и „ИЛИ”, с по-голям приоритет са условията със съюз „И” и след 
това тези с „ИЛИ” 

13.4.3.2.3 Сортиране  

Възможност да се дефинират колони, по които автоматично да се подрежда формата при 

нейното зареждане. 

Име на поле  Избор на поле, по което ще се извършва сортирането. 

Ред  Избор на реда, в който ще се сортира: „Нарастващ” или „Намаляващ”. 

Фиг.9 



13.4.3.3 Примери 

13.4.3.3.1 Пример за филтриране на форма по зададен от Вас филтър:  Фиг.10  

При стартиране на формата, ако искате да видите осчетоводените продажби създадени от 

текущия потребител, които не са анулирани построявате филтъра по следния начин: В поле 

„Име на поле” задавате „Потребител”, в „Оператор” – „=”, в поле „Стойност” се избира 

параметър „Текущ потребител” (параметъра се избира с натискане на десен бутон на мишката), 

в „Съюз” – „и”. На вторият ред се дефинира съответно: „Анулиран”; „=”; „Не”;  

 

                                                          Фиг.10 

Ако искате да видите всички документи с дата на осчетоводяване от предходните 10 дни, в 

поле „Оператор” се избира знак „>”, като константа се записва -10D. Ако текущата дата е 

10.06.2006, резултата от филтрирането ще бъдат всички документи с дата на осчетоводяване от 

01.06.2006 до 10.06.2006. Фиг.11 



 

                                                        Фиг.11 

В случай, че зададете знак „=” в поле „Оператор” и константа: -10D, резултата ще бъде, всички 

документи с дата на осчетоводяване 01.06.2006. Ако зададете параметър +10D, резултата ще 

бъдат всички документи с дата на осчетоводяване 20.06.2006. В случай, че не дефинирате знак 

„+” или „-„ програмата по подразбиране приема „+”. 

13.4.3.3.2 Пример за филтриране по празно поле 

Ако филтрирате във формата за контрагенти и искате да видите всички контрагенти, които имат 

идентификационен №, в „Име на поле” избирате „Идент. № / ЕГН, в поле „Оператор” – „<>”, а 

поле „Стойност” оставяте празно. При стартиране на формата за контрагенти се визуализират 

тези, които имат идентификационен № / ЕГН. Фиг.12 



 

                                                            Фиг.12 

13.4.3.3.3 Пример за филтриране на форма, по предварително зададен от 

потребителя филтър 

Ако искате да филтрирате във форма „Артикули” и построите филтъра по следния начин: „Име 

на поле” – „Код”, „Оператор” – „=”, „Стойност” – „При изпълнение”, при стартиране на формата 

ще се визуализира табличен филтър, в който потребителя е длъжен да дефинира (в поле 

„Стойност”) кода на артикула, който иска да се визуализира след филтрирането. Фиг.13 



 

                                                          Фиг.13 

13.4.3.3.4 Пример за сортиране на форма 

 Ако искате да сортирате форма „Осч. доставки” по дата на документа в намаляващ ред, 

построявате формата за сортиране по следния начин: В поле „Име на поле” избирате „Дата на 

документа” и в „Ред” – „Намаляващ”. Фиг.14 

 

                                                            Фиг.14 

След стартиране на форма „Осчетоводени доставки”, датите на документите ще бъдат 

подредени в намаляващ ред. 



 

13.4.4  Администриране – Фирмени – Печатни форми 
Списъкът с дефинираните печатни форми в програмата се визуализира при избиране на модул 

„Администриране”, папка „Фирмени”, меню „Печатни форми”. Фиг.15 

 

                    Фиг.15 

13.4.4.1 Създаване на нова печатна форма 

Нова печатна форма се дефинира при избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с 

Основните функционални бутони Фиг.16. 

Фиг.16 



13.4.4.2 Описание на полетата за попълване 

Полетата се попълват както следва: 

Име Избира се печaтна форма от списъка с предварително въведени 

печатни форми. 

Код на форма Избор на форма, към която се асоциира избраната печатна форма. 

Подразбрана В случаите, когато към документ има асоциирани няколко печатни 

форми, една от тях може да бъде подразбрана. Това е формата, 

която се печата при натискане на бутон „ Печат” или „Преглед”. 

Тип ПФ Тип печатна форма отваря меню за избор на графична или текстова. 

Като текстовите печатни форми се използват за печат от матрични 

принтери. 

Подвид документ Подвидът документ определя, с какъв тип документ, да е 

асоциирана  дадената печатна форма. Ако не е избран подвид 

документ, то тогава тя се асоциира с всички под видове документи. 

Описание Описание на формата за печат 

13.4.4.4 Бутон „Запази“ 

След попълване на полетата е необходимо информацията да се запази в базата посредством 

бутон „Запази” (Ctrl+S)  от лентата с основните функционални бутони. 

13.4.4.4 Заместване на печатни форми 

Освен да се създаде нова печатна форма ( „Добавяне на ПФ”), програмата позволява една 

печатна форма да се замени с друга („Замести ПФ”), както и да се запази във файл („Запази във 

файл”). Тези опции на програмата се извършват след като от бутона за избор  на поле „Име”, 

се отвори форма „Графични форми” и от бутон „Функции” се избере желаната опция Фиг.17. 

 

 Фиг.17 



13.4.5  Администриране – Фирмени – Банкови/касови операции 

За да се извършат операции с дадено парично средство, в даден обект, то трябва да е 

дефинирано във форма „Банкови / Касови операции”. Формата се визуализира при избиране 

на модул „Администриране”, папка „Фирмени”, меню „Банкови / Касови операции” Фиг.18 . 

 

                     Фиг.18 

Чрез форма „Банкови / Касови операции” се осъществява връзка между обект, парично 

средство и начин на плащане, като се дефинира кое парично средство е директно плащане(в 

брой). 

13.4.5.1 Полетата за попълване  

Код на обект 
 Чрез селектор се избира кода на обекта, в който ще се 
дефинира паричното средство и начина на плащане.  

Име на обект 
При избиране на кода на обекта, програмата автоматично 
попълва поле „Име на обект” 

Начин на плащане 
 От съответните номенклатури, отново, чрез бутони за избор се 
избира начина на плащане и паричното средство 

Код пар.средство 
 За всеки обект трябва да се дефинира подразбрано парично 
средство  

Директно плащане 
За всеки обект трябва да се отбележи кое парично средство е 
директно плащане (в брой).  

Баланс за обект  
Програмата изчислява баланса на съответното парично 
средство за обекта Фиг.19 . 

 



 

Фиг.19 

13.4.6  Администриране – Фирмени – Настройка оцветяване 
При избиране на модул „Администриране”, папка „Фирмени”, меню „Настройка оцветяване” () 

се визуализира списък с формите, които ползва програмата, както и дефинираните вече 

настройки за оцветяване Фиг.20. 

 

                      Фиг.20 

13.4.6.1 Създаване на нови настройки за оцветяване 

Възможност за дефиниране на оцветяване, което да се прилага автоматично при зареждане на 

формата се осъществява от  бутон „Карта” Фиг.21 . 



Фиг.21 

13.4.6.2 Дефиниране на настройки за оцветяване – описание на полетата за 

попълване 

13.4.6.2.1 Форма (Фиг.22) : 

Код  Визуализиране на кода на избраната форма 

Заглавие  Визуализиране на името на избраната формата 

13.4.6.2.2 Настройки (фиг.23)  

Възможност за дефиниране на настройки за оцветяване, както заглавната част на формата, така 

и в редовете. 

Поле  
Избор на поле, по което ще се извършва оцветяването. В списъка са изброени 
разрешените за оцветяване полета. 

Оператор  В това поле се задава условието по което ще се оцветяват данните. 

Стойност  

Задава се стойността, по която ще се извършва оцветяването. Чрез натискане на 
десния бутон на мишката програмата дава възможност за избор на „Параметър” () и 
„Поле” ().                                                                                                                                              
Когато полето, по което ще се извършва оцветяването е „Дата”, в „Стойност” могат да 
се дефинират и следните константи : +/- nD,d (Брой дни напред или назад от текущата 
дата) , +/- nM,m (Брой месеци напред или назад от текущата дата) , +/- nY,y (Брой 
години напред или назад от текущата дата) , празно поле (резултата от оцветяването 
ще бъдат всички записи, които нямат дефинирана стойност в това поле 

Тип  Има две възможности „Фон” или „Текст”. При първата, се оцветява фона на избраното 
поле, а при втората само текста в полето. 

Цвят  Възможност за избор на цвят, в който ще се оцвети избраното поле. 

 



Фиг.22 

Фиг.23 



В дясната част на формата има стрелки  . В случай, че се въведат няколко настройки за 

оцветяване, със стрелките се определя реда, по който програмата ще оцвети данните в 

избраната от потребителя форма. За изтриване на дефинирана настройка се използва бутона

. 

13.4.6.3 Примери  

13.4.6.3.1 Пример за дефиниране на настройки оцветяване по избран параметър 

Ако искате да оцветите осчетоводените продажби създадени от текущия потребител в зелен 

фон, и тези, които са анулирани в червен фон избирате формата с код 10120 (Осч. продажби 

(преглед)), както и настройката да бъде дефинирана във „Фактура продажба (осч.) - заглавие”. 

В поле „Поле” задавате „Потребител”, в „Оператор” – „=”, в поле „Стойност” се избира 

параметър „Текущ потребител”, в „Тип” – избирате начина, по който ще бъде оцветено полето 

т. е. „Фон”, в поле „Цвят” – избирате зеления цвят. На вторият ред се дефинира съответно: 

„Анулиран”; „=”; „Да”; „Фон”; „Червен цвят” В този случай програмата ще оцвети първо всички 

продажби създадени от текущия потребител в зелено и след това всички останали, който са 

анулирани в червено. В случай, че анулираните продажби са с по-голям приоритет със 

стрелката нагоре ги премествате на първа позиция във формата, след което програмата ще 

оцвети най – напред всички анулирани продажби в червено и след това всички останали, 

създадени от текущия потребител Фиг.24. 

 



Ако искате да оцветите всички документи с дата на осчетоводяване от предходните 10 дни, в 

син цвят, в поле „Оператор” се избира знак „>”, като константа се записва -10D. 

Фиг.25 

Ако текущата дата е 10.06.2006, в син цвят ще се оцветят всички документи с дата на 

осчетоводяване от 01.06.2006 до 10.06.2006. В случай, че зададете знак „=” в поле „Оператор” и 

константа: -10D, сини ще бъдат, всички документи с дата на осчетоводяване 01.06.2006. В 

случай, че не дефинирате знак „+” или „-„ програмата  по подразбиране приема „+”. 

13.4.6.3.2 Пример за дефиниране на настройки оцветяване по избрано поле 

Ако искате да оцветите текста на стоките в картата на осчетоводените продажби, на които 

продаденото количество е равно на върнатото в зелен цвят, дефинирате настройка във форма с 

код 10121 (Осч. продажби (карта)): Избирате настройките да се дефинират във „Фактура 

продажба (осч.) – ред (карта)”, в поле „Поле” избирате „Количество”, в „Оператор” – „=”, в поле 

„Стойност”, с десен бутон на мишката избирате „Поле” и от списъка с полетата, който се 

визуализира избирате „Върнато количество”.В „Тип” –  начина, по който ще бъде оцветено 

полето т. е. „Текст”и в поле „Цвят” – избирате зеления цвят Фиг.26 . 

 



Фиг.26 

13.4.6.3.3 Пример за оцветяване по празно поле 

Ако дефинирате настройки за оцветяване във формата за контрагенти  и искате да оцветите 

всички контрагенти, които имат идентификационен № , в „Поле” избирате „Идент. №, в поле 

„Оператор” – „<>”, в поле „Стойност” оставяте празно, в полета „Тип” и „Цвят” избирате 

съответно начина на оцветяване и цвета. При стартиране на формата за контрагенти се 

оцветяват тези, които имат идентификационен  № Фиг.27. 

 



13.4.7  Администриране – Фирмени – Настройка web отчети 

13.4.8  Администриране – Фирмени – Приоритет отстъпки 

13.4.9 Администриране – Фирмени – Потребители 

13.4.9.1 Администриране – Фирмени – Потребители – Потребители 

Списъкът с потребителите, които имат достъп до програмата се визуализира при избиране на 

модул „Администриране”, папка „Фирмени”, меню „Потребители” Фиг.28 . 

 

Фиг.28 

13.4.9.1.1 Създаване на нов потребител 

Чрез бутон ”Карта”се отваря картата на маркирания потребител. Тази форма дава възможност 

за създаване на нов или коригиране на вече създаден потребител Фиг.29. 

 

Фиг.29 

 



13.4.9.1.2 Описание на полетата за попълване 

13.4.9.1.2.1 Страница „Общи данни” Фиг.30  

Потребител (Име) 
Дефинира се името, с което потребителя ще има достъп до 
системата. 

Служител (Име) 
Чрез бутон за избор се избира служителя от съответната 
номенклатура. 

Проверка при продажба 

Да проверява ли системата или не текущото състояние на даден 
клиент при извършване на продажба. Възможни опции са : без 
проверка (системата не прави проверка за кредитен лимит и 
просрочени задължения) , кредитен лимит (системата прави 
проверка за кредитния лимит на клиента когато продажбата е с 
отложен падеж) , просрочени задължения (системата прави 
проверка за просрочени задължения на клиента когато продажбата е 
с отложен падеж) , всичко (системата прави проверка за кредитен 
лимит и просрочени задължения когато продажбата е с отложен 
падеж). 

Активен 
В случай, че полето е маркирано, потребителя има достъп до 
системата. 

 

Фиг.30 

13.4.9.1.2.2. Страница „Други” Фиг.31 

Продажба над кредитен лимит. Правото на потребителя да продава дадена стока на 

клиент, който е превишил кредитния си лимит. 

Продажба при просрочени 

задължения. 

Правото на потребителя да продава на клиент, който е 

просрочил задълженията си. 



Фиг.31 

 

13.4.9.1.2.3 Страница „Права“ 

В редовете на формата (страница „Права”), за конкретния потребител е необходимо да се 
въведе обекта, в който той ще работи, както и да му се дадат необходимите права. 

13.4.9.1.3 Бутон „Парола“ 

Всеки потребител може да създаде своя парола, валидна за всички обекти, за които има права. 
Това се извършва чрез бутон ”Парола” (Фиг.32). 

 

Продажба под себестойност. Правото на потребителя да продава стоки под тяхната 

себестойност. 

Касиер Правото на потребителя да приключва документи, на 

които метода на плащане е „CASH”. 

Повторен печат на фискален бон Правото на потребителя да печати повторен фискален бон 

Ниво на сигурност за коментарите Избор на степента на сигурност. 

Ресурс Избор на ресурс 



13.4.9.2 Администриране – Фирмени – Потребители – Потребителски групи права  

Списъкът с потребителските групи права, дефинирани в програмата се визуализира от модул 

„Администриране”, папка „Фирмени”, меню „Потребителски групи права” . Фиг.33 

Фиг.33 

13.4.9.2.1 Създаване на нова група права 

Създаване на нова група права се извършва чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с 

основните функционални бутони и въвеждане на кода и името на групата.За всяка група е 

необходимо да се дефинират формите, включващи се в нея, както и разрешените операции за 

всяка форма. За целта е необходимо да се маркира групата и да се избере бутон „Права”. 

Програмата визуализира форма „Права” Фиг.34 

Фиг.34 



13.4.9.2.2 Описание на полетата за попълване 

Правата за всяка форма се дефинират, като от бутона за избор на поле „Код на обект”, се 

визуализира форма „Права за форма” (). Тук е необходимо да се зададат разрешените / 

забранените операции за съответната форма. Фиг.35 

Тип обект 

Типа на формата, за която ще се дефинират права.Възможни опции са : 
форма (формите на програмата) , импортен филтър (опцията е запазена 
за бъдеща употреба) , справка (списък със съществуващите справки в 
програмата). 

Код на обект 
В зависимост от избраната опция в „Тип обект”, програмата отваря списък с 
форми/ справки, за които ще се дефинират права. 

Описание Кратко описание на съответната форма/ справка. 

Преглед Право за визуализиране на формата/справката. 

Добавяне Отнася се само за обекти тип форма. Право за добавяне на нови записи. 

Редакция Отнася се само за обекти тип форма. Право за редактиране на нови записи. 

Изтриване Отнася се за обекти тип форма. Право за изтриване на нови записи. 

Печат Право за печат на форма/ справка. 

Експорт Право за експорт на форма/ справка. 

Анулиране Отнася се само за обекти от тип форма. Право за анулиране на документи. 

Редакция на реквизити Запазен за бъдеща употреба 

Осчетоводяване 
Отнася се само за обекти тип форма. Право за осчетоводяване на 
документи. 

 



 
Фиг.35 

13.4.9.2.3 Бутон „Функции” 

 Във форма „Права” има следните възможности: 

13.4.9.2.3.1 Филтър сигурност  

Програмата дава възможност за ограничаване на извадката на данни по редове чрез 
построяването на табличен филтър, който се прилага винаги върху данните, които се 
визуализират. В табличният филтър се дефинират Име на поле, Оператор, Стойност и Съюз. При 
маркиране на поле Стойност има възможност да се избере параметър от контекстно меню. При 
построяване на филтъра, въведения параметър се заменя със съответната стойност. 

13.4.9.2.3.2 Права по колони  

Формата дава възможност за ограничаване на потребителя да види стойността на дадена 
колона чрез маркиране на поле „Невидимо” или възможността за редактирането и чрез 
маркиране на поле „Само за четене” Фиг.36 



 

Фиг.36 

13.4.9.2.3.3 Копиране на права  

Формата дава възможност за копиране на съществуваща вече група права в друга. В поле 

„Роля” се избира групата права, от която ще се копира. След маркиране на желаните форми / 

справки и избиране на бутон „ОК” се извършва копирането им във форма „Права”. Фиг.37 

Фиг.37 

13.5 Администриране – Счетоводство 

13.5.1  Администриране – Счетоводство – Числени серии 
Номенклатурата, в която се дефинират броячите използвани в програмата се избира от модул 

„Администриране”, папка „Счетоводство”, меню „Числени серии” (Фиг.38). 



 

                     Фиг.38 

13.5.1.1 Създаване на нова числена серия 

За създаване на нова числена серия се използва бутон  „Нов запис”(Ctrl + N)  от лентата с 

Основните функционални бутони (фиг.36).  

13.5.1.2 Описание на полетата за попълване (фиг.39) 

Код Въвежда се кода на числената серия 

Описание Кратко описание на числената серия 

Номер на документа 

Ако е маркирано поле  „Ръчно номериране”, потребителят може да 
въведе номера на документа или номенклатурата ръчно. В случай, 
че не е въведен, програмата го генерира автоматично (поле 
„Автоматично номериране”).  

Начален номер Начален номер на диапазона на числената серия 

Краен номер Краен номер на диапазона на числената серия 

Нараства с  Записва се стойността , с която нараства числената серия 

Добави код обект 

Ако е  маркирано поле „Добави код обект”, програмата добавя 
кода на обекта, като го поставя преди цифрите в генерирания 
номер.  

Последно използван номер 
Показва номера на последния създаден документ в програмата със 
съответната числена серия  

Дата последно използване 
Показва датата на последния създаден документ в програмата със 
съответната числена серия  



 

13.5.1.3 Бутон „Числена серия” 

13.5.1.3.1  Числена серия обекти връзки 

В програмата има възможност дадена числена серия да има различни диапазони за 

различните обекти. Чрез опцията „Връзки обекти”  от бутон „Числ. серия”се визуализира форма 

„Числена серия обекти връзки” (фиг.40), в която потребителят трябва да избере код на обекта, 

след което програмата генерира описанието му.  

13.5.1.3.1.1 Описание на полетата за попълване 

Код числена серия  Избор чрез селектор от номенклатурата с числените серии 

Начален номер Начален номер на диапазона на числената серия 

Краен номер Краен номер на диапазона на числената серия 

Нараства с  Записва се стойността , с която нараства числената серия 

Добави код обект 
Ако е  маркирано поле „Добави код обект”, програмата добавя кода 
на обекта, като го поставя преди цифрите в генерирания номер.  

Последно използван номер 
Показва номера на последния създаден документ в програмата със 
съответната числена серия  

Дата последно използване 
Показва датата на последния създаден документ в програмата със 
съответната числена серия  

 

Фиг.40 



13.5.1.3.2 Връзки (Фиг.41) 

Тази номенклатура дава възможност на дадена числена серия да й бъдат дефинирани 

свързани числени серии. При създаване на документ потребителят  има възможност да избере 

с коя от свързаните серии да бъда генериран номера. 

Фиг.41 

13.5.2  Администриране – Счетоводство – Настройка експорт на ДДС 

дневници 
ДДС дневниците в Монета са създадени и действат според изискванията на българското 

законодателство. Лесни и удобни са за научаване и използване, както и спестяват много време 

и оперативна работа на счетоводителя. 

13.5.2.1 Създаване на нов ДДС дневник 

Преглед и генериране на ДДС дневници потребителя може да извърши от модул 

„Администриране”, папка „Счетоводство”, меню „Настройка експорт на ДДС дневници”. 

 

Фиг.41 



13.5.2.2 Описание на полетата за попълване във форма „Настройка експорт на ДДС 

дневници” 

13.5.2.2.1 Страница „Етикет” (Фиг.42) 

ИН по ЗДДС Идентификационният номер по ЗДДС на фирмата. 

Идент. № Идентификационния номер на фирмата. 

Име на фирма Наименование на фирмата. 

Телефон на фирма Телефон на фирмата. 

Упълномощено лице 
Въвеждане името на лицето, упълномощено да генерира 
ДДС дневници. 

Дата на регистрация по ДДС Датата на регистрацията по ДДС на фирмата. 

Дата на изтичане на регистр. по 
ДДС Датата на изтичане на  регистрацията по ДДС на фирмата. 

Отчетен период Избор на периода, за който се генерират ДДС дневниците. 

Начална дата Начална дата на отчетния период. 

Крайна дата Крайна дата на отчетния период. 

 

 

13.5.2.2.2 Страница „Експорт” (Фиг.43) 

Файл етикет 
Задаване пътя на файла, в който ще се запишат данните от страница 
„Етикет”. 

Файл продажби 
Задаване пътя на файла, в който след генериране на ДДС дневник 
продажби, ще се запишат данните. 

Файл доставки 
Задаване пътя на файла, в който след генериране на ДДС дневник 
доставки, ще се запишат данните. 

Файл VIES 
Задаване пътя на файла, в който ще се запишат данните от страница 
„VIES”. 

Описание ДДС дневник Избор от падащото меню. 



 

Фиг.43 

Фиг.44 



13.5.2.3 Бутон „Функции“ 

13.5.3.2.1 Генериране на ДДС дневници 

Генерирането на ДДС дневниците се извършва посредством бутон „Функции” (Фиг.43). 

Програмата позволява генериране на ДДС дневник на покупките, на продажбите или 

едновременно всички. След избиране на опцията за генериране на съответния ДДС дневник и 

успешно генериране, програмата визуализира следното: 

 

13.5.3.2.2 Преглед на ДДС дневници 

Позволява прегледа на следните ДДС дневници и декларации - ДДС дневник покупки , ДДС 

дневник продажби , Месечна декларация , VIES декларация 

13.5.2.4 Бутон „Експорт“  

13.5.2.4.1 Експорт на ДДС дневници 

Експорта на ДДС дневниците се извършва посредством бутон „Експорт” (Фиг.43). Програмата 

позволява на потребителя да експортира данните от страница „Етикет”, ДДС дневник на 

продажбите, ДДС дневник на покупките или едновременно всички. 

След успешно приключване на експорта програмата визуализира следното съобщение: 

 

13.5.3  Администриране – Счетоводство – Счетоводни периоди 

13.5.3.1 Създаване на счетоводна фискална година 

От форма „Счетоводни периоди” (Фиг.44), програмата дава възможност за дефиниране на 

началото и края на счетоводна фискална година. 

13.5.3.2 Описание на полетата за попълване 

Начална дата Задава се началната дата на счетоводният период с числа 

Описание Задава се началната дата на счетоводният период с думи 

Нова фиск.година Отбелязва се началото на фискалната година с маркирането на това поле 

Приключен 
Съответният счетоводен период не може да се осчетоводява и отваря 
повторно. 

Блокиран Временно блокиране на осчетоводяването за избраният период 

 



Фиг.44 

13.5.3.3 Бутон „Функции” 

 Дава възможност за извършване на настройките на фискалната година Фиг.45. 

 

Фиг.45 

13.5.4  Администриране – Счетоводство – Настройка модул 

счетоводство 
От форма „Настройка модул Счетоводство” (фиг.46), програмата дава възможност за 

дефиниране на следните полета. 

13.5.4.1 Описание на полетата за попълване 

13.5.4.1.1  Общи данни 

Начална дата Попълване чрез селектора на полето 

Крайна дата Попълване чрез селектора на полето 

ДДС бизнес счетоводна група Попълване чрез селектора на полето 

ДДС счетоводна група на склада Попълване чрез селектора на полето 



Сметка за трансфер на пари Попълване чрез селектора на полето 

Сметка приходи от валутна кор. Попълване чрез селектора на полето 

Сметка разходи за валутна кор. Попълване чрез селектора на полето 

 

 

13.5.4.1.2 Номериране (фиг.47) 

Числени серии 
Подразбрани числени серии, които се използват за генериране 
номера. Избор от номенклатура „Числени серии“ чрез селектор . 

 

 

13.5.5  Администриране – Счетоводство – Общи счетоводни групи 

13.5.5.1 Администриране – Счетоводство – Общи счетоводни групи – Общи бизнес 

счетоводни групи 

Избират се от модул „Администриране”, „Счетоводство”, папка „Общи счетоводни групи”, 

меню „Общи бизнес счетоводни групи” (Фиг.48): 



 

Общите бизнес счетоводни групи определят в кои сметки да бъдат осчетоводени съответните 

записи, които принадлежат към групата.  

13.5.5.1.1 Описание на полетата за попълване (фиг.49) 

Код В полето се указва кодът за съответната бизнес счетоводна група. Той 
трябва да бъде уникален, изписва се с цифри и/или букви на латиница. 

Описание  Въвежда се описанието на съответната счетоводна група 

ДДС бизнес група  

Указва се кодът на „ДДС бизнес счетоводната група”, която ще се 
използва със съответната „Обща бизнес счетоводна група”, за която се 
извършва настройката.”ДДС бизнес групата”, ще определи сметките, в 
които се осчетоводява ДДС за суми, които се осчетоводяват с дадената 
„Обща бизнес счетоводна група”. 

Фиг.49: 

 



13.5.5.1.2 Бутон „Настройка“ 

При избиране на бутон „Настройка” се визуализира „Общата счетоводна група на склада”, 

която се използва със съответната „Обща бизнес счетоводна група”. 

13.5.5.2 Администриране – Счетоводство – Общи счетоводни групи – Обща счет. 

група на склада 

13.5.5.2.1 Създаване на нова счетоводна група на склада (фиг.50) 

Създаване на нова счетоводна група на склада или коригиране на вече създадена се извършва 

от модул „Администриране”, „Счетоводство”, папка „Общи счетоводни групи”, меню „Обща 

счетоводна група на склада” (фиг.50). 

 

Тази форма определя в кои сметки да бъдат осчетоводени съответните записи, които 

принадлежат към групата. 

13.5.5.2.2 Описание на полетата за попълване (фиг.51) 

Код В полето се указва кодът за съответната бизнес счетоводна група. Той трябва 
да бъде уникален, изписва се с цифри и/или букви на латиница. 

Описание  Въвежда се описанието на съответната счетоводна група на склада 

Стандартна  ДДС 
счет. група 
артикули 

Указва се кода на „ДДС счетоводната група на артикули”, която ще се 
използва със съответната „Обща счетоводна група на склада”, за която се 
извършва настройката. „ДДС счетоводна  група арт.” ще определи сметките, 
в които се осчетоводява ДДС за суми, които се осчетоводяват с дадената 
„Обща счетоводна  група на склада” 

 



 

(фиг.51) 

13.5.5.3 Администриране – Счетоводство – Общи счетоводни групи – Обща 

настройка осчетоводяване 

Сметките, по които се осчетоводяват различни записи, зависят не от отделните, разглеждани 

самостоятелно „Общи бизнес   счетоводни  групи” или „Общи счетоводни групи на склада”, а от 

комбинацията между тях. Т.е. настройката за съответните сметки се прави от форма „Обща 

настройка осчетоводяване” за конкретна комбинация от „Обща бизнес  счетоводна  група” и 

„Обща счетоводна  група на склада”Дефинираните общи настройки в програмата се 

визуализират при избиране на модул „Администриране”, „Счетоводство”, папка „Общи 

счетоводни групи”, меню „Обща настройка осчетоводяване” (фиг.52). 

 



 

(фиг.52) 

13.5.5.3.1 Създаване на нова настройка  

Създаване на нова настройка или коригиране на вече създадена се извършва от формата карта 

(Бутон „Карта”). 

13.5.5.3.2 Описание на полетата за попълване  

13.5.5.3.2.1 Страница „Общи данни” (фиг.53) 

Тази страница дава възможност за избор на сметките, по които се осчетоводяват записите за 

конкретна комбинация от  „Обща бизнес счет. група” и „Обща счетоводна  група на склада” 

Обща бизнес   счет. група Избор на „Обща бизнес  счет. група” чрез селектор 

Обща счетоводна   гр. на склада Избор на „Обща счетоводна  гр. на склада” чрез селектор 

 

 

Фиг.53 



13.5.5.3.2.2 Страница „Продажби” (фиг.54) 

 

 

(фиг.54) 

13.5.5.3.2.3 Страница „Доставки” (фиг.55) 

Идентично попълване на информацията отнасяща се за Доставките, както е страница 

„Продажби”. 

 

Продажби 
Въвежда се сметката, която трябва да се използва за осчетоводяване на 
операции за продажба, които съдържат съответната комбинация от „Обща 
бизнес   счет. група” и „Обща счетоводна   гр. на склада”. 

Продажби КИ 
Въвежда се сметката, която трябва да се използва за осчетоводяване на 
операции, които са свързани с кредитни известия продажба, за съответната 
комбинация от „Обща бизнес  счет. група” и „Обща счетоводна  гр. на склада” 

Отстъпка продажби 

Въвежда се сметката, която трябва да се използва за осчетоводяване на 
отстъпките за клиент / артикул и количествените отстъпки при операции, които са 
свързани с фактури и кредитни известия за продажба за съответната комбинация 
от „Обща бизнес  счет. група” и „Обща счетоводна  гр. на склада”. 

Отстъпка   фактура 
продажба 

Въвежда се сметката, която трябва да се използва за осчетоводяване на 
отстъпките за фактура при операции, които са свързани с фактури и кредитни 
известия за продажба за съответната комбинация от „Обща бизнес   сч. група” и 
„Обща счетоводна  гр. на склада”. 

Отстъпка   
предплащане 
продажба КИ 

Запазено за бъдеща употреба. 

Отст. предплащане Запазено за бъдеща употреба. 



 

(фиг.55) 

13.5.5.3.2.4 Страница „Записи” (фиг.56) 

Идентично попълване на информацията отнасяща се за Записи, както е страница „Продажби”. 

 

(фиг.56) 

13.5.5.3.2.5 Страница „Проекти” (фиг.57) 

Идентично попълване на информацията отнасяща се за Проекти, както е страница „Продажби”. 



 

13.5.6  Администриране – Счетоводство – ДДС счетоводни групи 

13.5.6.1 Администриране – Счетоводство – ДДС счетоводни групи – ДДС бизнес 

счетоводна група 

13.5.6.1.1 Създаване на нова бизнес счетоводна група 

Създаване на нова ДДС бизнес счетоводна група  или коригиране на вече създадена се 

извършва от модул „Администриране”, „Счетоводство”, папка „ДДС счетоводни групи”, меню 

„ДДС бизнес счетоводни групи” (фиг.58). 

 

(фиг.58) 

 



Тази форма (фиг.59) определя изчислението на ДДС за съответните сделки с доставчици или 

клиенти, както и това в кои сметки да бъдат осчетоводени сумите за ДДС.  

13.5.6.1.2 Описание на полетата за попълване  

Код В полето се указва кодът за съответната ДДС бизнес счетоводна група. Той 
трябва да бъде уникален, изписва се с цифри и/или букви на латиница. 

Описание  Въвежда се описанието на съответната ДДС бизнес счетоводна група 

 

 

(фиг.59) 

13.5.6.1.3 Бутон „Настройка“ 

При избиране на бутон „Настройка” се визуализира форма „Настройка на ДДС”, която показва 

„ДДС счетоводната група на склада” която се използва със съответната „ДДС бизнес счетоводна 

група”. 

13.5.6.2 Администриране – Счетоводство -  ДДС счетоводни групи – ДДС счет.група на 

склада 

13.5.6.2.1 Създаване на нова ДДС счетоводна група на склада 

Създаване на нова ДДС счетоводна група на склада  или коригиране на вече създадена се 

извършва от модул „Финанси и счетоводство”, „Настройки”, папка „ДДС счетоводни групи”, 

меню „ДДС счетоводна група на склада” (фиг.60).Формата определя изчислението на ДДС за 

съответните сделки с доставчици или клиенти, както и това в кои сметки да бъдат 

осчетоводени сумите за ДДС.  

 



 

(фиг.60) 

13.5.6.2.2 Описание на полетата за попълване (фиг.61) 

Код В полето се указва кодът за съответната ДДС бизнес счетоводна група. Той 
трябва да бъде уникален, изписва се с цифри и/или букви на латиница. 

Описание  Въвежда се описанието на съответната ДДС  счетоводна група на склада 

 

 

(фиг.61) 

13.5.6.3 Администрация – Счетоводство – ДДС счетоводни групи – Настройка на ДДС 

Сметките по които се осчетоводяват записите за ДДС, размерът на сумите за ДДС, както и 

начинът на показване на съответните данъчни документи в дневниците по ДДС, зависят не от 



отделните, разглеждани самостоятелно „ДДС бизнес счетоводна  група” или „ДДС счет. група 

на склада”, а от комбинацията между тях. Т.е. настройката се прави за конкретна комбинация 

от „ДДС бизнес счетоводна група” и „ДДС счетоводна  група на склада”. 

Дефинираните ДДС настройки в програмата се визуализират при избиране на модул „Финанси 

и счетоводство”, „Настройки”, папка „ДДС счетоводни групи”, меню „Настройка на ДДС” 

(фиг.62). 

 

(фиг.62) 

13.5.6.3.1 Създаване на нова настройка на ДДС 

Създаване на нова настройка или коригиране на вече създадена се извършва от формата карта 

(Бутон „Карта”). 

13.5.6.3.2 Описание на полетата за попълване 

13.5.6.3.2.1 Страница „Общи данни” (фиг.63) 

ДДС бизнес 
счетоводна група 

Избор на „ДДС бизнес счетоводна група”, която ще се включи в 
настройваната комбинация. 

ДДС счетоводна група 
на склада 

Избор на „ДДС счетоводна група на склада”, която ще се включи в 
настройваната комбинация. 



ДДС начин на 
изчисление 

Указва как да се изчисли ДДС за продажба или доставка, които 
имат конкретната комбинация от ДДС счетоводни групи.Валидни с 
а следните опции : ДДС (ДДС ще бъде начислен в съответствие с 
процента, указан за съответната комбинация в поле ДДС %) , ДДС 
за възстановяване (опцията не е приложима за  българските 
условия) , Пълен ДДС (опцията се използва, когато сумата, която 
следва да се осчетоводи за конкретната комбинация, се състои 
само от сума за ДДС - например ДДС по митническа декларация) , 
Данък продажби (Опцията не е приложима за българските 
условия). 

ДДС % Указва се процента на ДДС за съответната комбинация. 

Нереализирано   ДДС 
за възстановяване 

Запазени за бъдеща употреба. 

ДДС за 
възстановяване 

Запазени за бъдеща употреба. 

Нереализирано   ДДС 
за възстановяване 

Запазени за бъдеща употреба. 

Коригирана   отстъпка  
предсрочно плащане 

Запазени за бъдеща употреба. 

ДДС идентификатор Запазени за бъдеща употреба. 

Обща счетоводна   гр. 
на склада 

Избор на „Обща счетоводна  гр. на склада” 

 

 

(фиг.63) 

13.5.6.3.2.2 Страница „Продажби” (фиг.64) 

 



ДДС сметка по 
продажби 

Сметката, в която се осчетоводява ДДС по продажбите. 

Нереализирано   
ДДС по продажби 

Опцията е неприложима за българските условия. 

ДДС дневник 
продажби 

В полето се указва в кои колони на дневника за продажби да се показват 
съответните суми, когато при осчетоводяване на записите за ДДС е използвана 
конкретната комбинация от „ДДС бизнес счетоводна група” и „ДДС счетоводна 
група на склада”.Опциите са : Празно поле (полето се оставя празно само при 
условие че съответната комбинация от „ДДС бизнес счетоводна група” и „ДДС 
счетоводна група на склада” не се използва при продажби ; ако полето е празно 
и комбинацията се използва при продажби, то съответните суми няма да се 
показват в ДДС дневника за продажби) , Дан. основа без износа (при избор на 
тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за продажби: Данъчна 
основа на облагаемите доставки, без износа – със сумата на данъчната основа; 
Начислен данък по облагаеми доставки – с размера на ДДС; Обща стойност на 
доставката – със сбора на данъчната основа и ДДС) , Дан. основа на износа (при 
избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за продажба: 
Данъчна основа на износа – с размера на данъчната основа; Обща стойност на 
доставката – с размера на данъчната основа) , Дан основа на освоб без чл. 91 
(при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за 
продажби: Данъчна основа на освободените доставки – със сумата на данъчната 
основа; Обща стойност на доставката – със сумата на данъчната основа) , 
Начислен ДДС в други случаи (при избор на тази опция се попълват следните 
полета в ДДС дневника за продажби: Начислен данък в други случаи – със 
сумата на данъка; Обща стойност на доставката – със сумата на данъка). 

 

 

(фиг.64) 

 



13.5.6.3.2.3 Страница „Доставки” (фиг.65) 

ДДС сметка по 
доставки 

Сметката, в която се осчетоводява ДДС по доставките. 

Нереализирано   
ДДС по доставки 

Запазено за бъдеща употреба. 

ДДС дневник 
доставки 

В полето се указва в кои колони на дневника за доставки да се показват 
съответните суми, когато при осчетоводяване на записите за ДДС е използвана 
конкретната комбинация от „ДДС бизнес счетоводна група” и „ДДС счетоводна 
група на склада”.Опциите са : Без право на дан. кредит (при избор на тази опция 
се попълват следните полета в ДДС дневника за покупки: Стойност на доставките 
без данък или без право на дан. кредит – със сумата на доставката, вкл. ДДС, ако 
сделката е без право на дан. кредит; Обща стойност на доставката – със сумата на 
доставката) , Пълен дан. кредит (при избор на тази опция се попълват следните 
полета в ДДС дневника за покупки: Данъчна основа на доставките и вноса с право 
на пълен дан. кредит – със сумата на данъчната основа; Начислен данък при 
доставки и внос с право на пълен дан. кредит – с размера на ДДС; Обща стойност 
на доставката – със сбора на дан. основа и ДДС) , Част. дан. кредит ( при избор 
на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за покупки: Данъчна 
основа на доставките и вноса с право на частичен данъчен кредит – със сумата на 
данъчната основа; Начислен данък при доставки и внос с право на частичен 
данъчен кредит – с размера на ДДС; Обща стойност на доставката – със сбора на 
данъчната основа и ДДС). 

 

 

(фиг.65) 



13.6 Администриране - Склад 

13.6.1  Администриране – Склад – Шаблони за артикули 

13.6.2  Администриране – Склад – Настройки модул склад 

13.6.3  Администриране – Склад – Счет. Групи стоки 

13.6.4  Администриране – Склад – Настройка осчетоводяване склад 

13.7 Администриране – Доставки/продажби 

13.7.1  Администриране – Доставки и продажби – Методи на плащане 

13.7.2  Администриране – Доставки и продажби – Условия на плащане 

13.7.3  Администриране – Доставки и продажби – Настройка модул 

доставки 

13.7.4  Администриране – Доставки и продажби – Настройка модул 

продажби 

13.7.5  Администриране – Доставки и продажби – Шаблони за 

контрагенти 

13.7.6  Администриране – Доставки и продажби – Подвидове документи 

13.8 Администриране - Email 

13.7.1  Администриране – Email – Изпращане на Email 

13.7.2  Администриране – Email – Email профили 

13.7.3  Администриране -Email – Email настройки 

13.9 Администриране – Синхронизация 

13.9.1  Администриране – Синхронизация – Менажер синхронизация 

13.9.2  Администриране – Синхронизация – Монета възли 

13.9.3  Администриране – Синхронизация – SQL възли 

13.9.4  Администриране – Синхронизация - Схеми 

13.9.5  Администриране – Синхронизация – Настройки синхронизация 


