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11.1 Автомобили – Автомобили 
Списъкът на номенклатурата с автомобили се визуализира при избиране на модул 

„Автомобили”, меню „Автомобили” (фиг.1) 

 
(фиг.1) 

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

програмата, имащи отношение към автомобилите (фиг.2). 

 
(фиг.2). 

11.1.1 Създаване на нов Автомобил 
След отваряне на списъка с Автомобилите и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от 

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

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

заложени множество полета, които цялостно описват автомобила. 

 

 

11.1.2 Описание на полетата в „Автомобил (карта)”  

11.1.2.1 Страница „ Общи данни ” (фиг.3) 

Код Генерира се от програмата. 

Марка 
Генерира се от програмата, след като е избрана № 
на модификацията. 



Модел 
Генерира се от програмата, след като е избрана № 
на модификацията. 

Тип Модификация 
Генерира се от програмата, след като е избрана № 
на модификацията. 

Модификация № Избор от номенклатура „Модификация” 

Модификация описание 
Генерира се от програмата, след като е избрана № 
на модификацията. 

VIN на автомобила Въвежда се от потребителя. 

Регистрационен № Въвежда се от потребителя. 

Двигател № Въвежда се от потребителя. 

Партида № Въвежда се от потребителя. 

Описание Въвежда се от потребителя. 

Дилър / Местоположение Избор от номенклатура „Търговци”. 

Търговец Избор от номенклатура „Търговци”. 

Комисионна Търговец Въвежда се от потребителя. 

Промоционален 
При избор с тикче, показваме дали автомобила ще 
е включен в промоционална кампания. 

Нов / Употребяван Тип на автомобила, избор от падащо меню. 

Приоритет Избор от падащо меню. 

Статус на автомобила лок.   

Статус на автомобила Избор от падащо меню. 

Състояние на автомобила Избор от падащо меню. 

Брояч пробег Въвежда се от потребителя. 

Базова цена Въвежда се от потребителя. 

Цена на собствени опции Генерира се от програмата. 

Цена на производствени опции Генерира се от програмата. 

Цена на всички опции Генерира се от програмата. 

Крайна цена Генерира се от програмата. 

Разходи без ДДС Генерира се от програмата. 

Разходи с ДДС Генерира се от програмата. 

 



 
(фиг.3) 

11.1.2.2 Страница „ Клиент ” (фиг.4) 

Ползвател код Избор от номенклатура „Контрагент” 

Ползвател име Избор от номенклатура „Контрагент 

Ползвател Иден. № / ЕГН Зарежда се от картата на „Контрагента” 

Лице за контакти Зарежда се от картата на „Контрагента” 

Телефон за контакти Зарежда се от картата на „Контрагента” 

E-mail за контакти Зарежда се от картата на „Контрагента” 

Собственик код Избор от номенклатура „Контрагент” 

Собственик име Избор от номенклатура „Контрагент” 

Собственик Иден. № / ЕГН Зарежда се от картата на „Контрагента” 

Контакт Зарежда се от картата на „Контрагента” 

Град Зарежда се от картата на „Контрагента” 

Адрес Зарежда се от картата на „Контрагента” 

Телефон Зарежда се от картата на „Контрагента” 

E-Mail Зарежда се от картата на „Контрагента” 

 



 
(фиг.4) 

11.1.2.3 Страница „ Доставчик ” (фиг.5) 

Код на доставчика Избор от номенклатура „Контрагент” 

Име на доставчика Избор от номенклатура „Контрагент” 

Код при доставчик Свободно въвеждане на данни от потребителя. 

Име при доставчик Свободно въвеждане на данни от потребителя. 

Дост.  Цена без ДДС Цената на която е доставен автомобила. 

Транспортни разходи Транспортни разходи при доставката. 

Акциз Генерира се от програмата в зависимост от зададените настройки. 

Комисионна Генерира се от програмата в зависимост от зададените настройки. 

Мито Генерира се от програмата в зависимост от зададените настройки. 

Мито % Генерира се от програмата в зависимост от зададените настройки. 

Общо без ДДС Обща сума на доставката без включени ДДС. 

Общо с ДДС Обща сума на доставката с включени ДДС. 

 



 
(фиг.5) 

11.1.2.4 Страница „ Спецификация” (фиг.6) 

Произход Избор от номенклатура „Държави” 

Година на производство Свободно въвеждане на данни от потребителя. 

Седмица на производство Свободно въвеждане на данни от потребителя. 

Дата на регистрация Свободно въвеждане на данни от потребителя. 

Брой предишни собственици Свободно въвеждане на данни от потребителя. 

Код на ключ Свободно въвеждане на данни от потребителя. 

Код на имобилайзер Свободно въвеждане на данни от потребителя. 

Код на радио Свободно въвеждане на данни от потребителя. 

Код на скоростна кутия Свободно въвеждане на данни от потребителя. 

Цвят интериор Избор от номенклатура „Цветове” 

Цвят Екстериор Избор от номенклатура „Цветове” 

Общо с ДДС Обща сума на доставката с включени ДДС. 

 



 
(фиг.6) 

11.1.2.5 Страница „ Гаранция” (фиг.7) 

Свободно въвеждане на данни за Гаранцията на автомобила от потребителя. 

(фиг.7) 



11.1.3 Бутон „Функции”: 

11.1.3.1 Генериране на продажба  

Директно създаване на продажба; 

11.1.3.2 Генериране на поръчка  

Директно създаване на поръчка; 

11.1.4 Бутон „Сервизно изделие”: 

11.1.4.1 Карта  

Отваря картата на автомобила със съответните количествени и стойностни записи, модел и 

модификация. 

11.1.4.2 Компоненти  

11.1.4.3 История на сервизно изделие  

Отваря картата на осчетоводените сервизни поръчки; 

11.1.4.4 Коментар  

Възможност за въвеждане на коментар към автомобила. 

11.1.4.5 Управление на сервизно  изделие  

Възможност за създаване на история към сервизно изделие . 

 

 

 

11.2 Автомобили – Модификации 
Списъкът на номенклатурата с модификации се визуализира при избиране на модул 

„Автомобили”, меню „Модификации” (фиг.8) 

 

(фиг.8) 

Списък на номенклатурата с различните автомобилни модификации. 



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

програмата, имащи отношение към изделията (фиг.9): 

(фиг.9) 

11.2.1 Въвеждане на Нова Модификация 
След отваряне на списъка с Модификации и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от 

лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на модификация.За 

коректното проследяване на процесите в системата, в картата на модификация стандартно са 

заложени множество полета, които цялостно описват модификацията. 

11.2.2 Описание на полетата за попълване 

11.2.2.1 Страница „ Общи данни ” (фиг.10) 

Код Генерира се от програмата 

Марка Избор от номенклатура „Марки” 

Модел Избор от номенклатура „Модели” 

Описание Генерира се от програмата въз основа на „Марката” и „Модела” 

Тип модификация Избор от падащото меню. 

VIN шаблон Програмата го зарежда от картата на „Модела” 

Двигател шаблон Програмата го зарежда от картата на „Модела” 

Код на оборудване Свободно въвеждане на данни от потребителя. 

Ниво на обслужване Свободно въвеждане на данни от потребителя. 

Категория артикул Избор от номенклатура „Категория артикули” 

Продуктова група Избор от номенклатура „Продуктови групи” 

Шаблон за артикули Избор от номенклатура „Шаблон за артикули” 

Склад Генерира се от програмата. 



Поръчки продажби Генерира се от програмата. 

Поръчки доставки Генерира се от програмата. 

Наличност по обекти Генерира се от програмата. 

Мярка Избор от номенклатура „Мерки” 

Блокиран Възможност за блокиране на Модификацията, когато се маркира. 

Описание Свободно въведен текст от потребителя. 

Блокирал 
Име на потребителят, блокирал модификацията, генерира се от 
програмата, когато се блокира модификацията. 

Дата на блокиране 
Дата и час на блокиране на модификацията, генерира се от 
програмата, когато се блокира модификацията. 

 

 

(фиг.10) 

11.2.2.2 Страница „Фактуриране” (фиг.11) 

Разход на единица (Средна) 
Изчислява се от системата, спрямо въведените 
данни за артикула. 

Средна цена Генерира се от програмата. 

Непреки разходи % 
Допълнителен %, който се добавя към 
доставената цена. Чрез него се увеличава 
стойността на артикула при доставка. 

Дост. Цена (без ДДС) Цената, на която се доставя артикула(без ДДС). 



Доставка Валута Валутата, в която се доставя артикула. 

Надценка / Печалба % Определяне надценката при продажба. 

Връзка цена / надценка Избор от падащо меню. 

Минимална надценка при 
продажба 

Дефинира се от потребителя и при проверка на 
програмата за продажба на артикул под 
себестойност, се взима под внимание 
„Разходите за единица (Средно) плюс „Мин. 
надценка при продажба”. 

Продажна цена с ДДС Цената, на която се продава артикула. 

Продажна цена вкл. ДДС 
При маркиране на това поле се счита, че 
стойността в „Продажна цена” е с включен ДДС 
%. 

Метод на изчисляване Избор от падащо меню. 

Обща счетоводна група на 
склада 

Избор на счетоводна група, към която 
принадлежи съответния артикул. 

ДДС счетоводна група склад 
Избор на ДДС счет. група, към която 
принадлежи съответния артикул. 

ДДС бизнес счетоводна група 
Използва се когато е маркирана отметката 
”Продажна цена”  и определя какъв % ДДС е 
включен в продажната цена. 

Счетоводна група стоки Избор на счетоводната група за артикула. 

Мярка Продажби Подразбрана мярка за продажба. 

Разрешена отстъпка при 
продажба 

При маркиране на това поле се разрешава 
ползването на отстъпка при продажба. 

 

(фиг.11) 



11.2.2.3 Страница „Снабдяване и Планиране” (фиг.12) 

Доставчик Код Избор от номенклатура „Контрагенти” 

Артикул № при доставка 
Потребителят тук, може да въведе ръчно № на 
артикула от доставката. 

Производител код Избор от номенклатура „Контрагенти” 

Мярка доставки Избор от номенклатура „Мярка” 

Проследимост 

Задава се по какво програмата да проверява 
артикула при неговото заприходяваме или 
изписваме: Сериен номер, Партиден номер или 
да не проверява - Без проследимост. 

Освободен от деклариране 
Ако тази модификация е освободена от 
деклариране, трябва да се маркира полето. 

Интрастат код Избор от номенклатура „Група стоки интрастат” 

Интрастат име 
Генерира се от програмата при избор на 
интрастат код 

Точка на поръчка 
Наличното количество в склада, при което 
трябва да се направи поръчка за този артикул. 

К-в за поръчка 
Количеството, което се поръчва при достигане 
на точката на поръчка. 

Мин.к-в в поръчка 
Минималното количество артикули, под което 
не може да се поръчва. 

Макс. к-в в поръчка 
Максималното количество артикули, над което 
не може да се поръчва. 

К-в кратно на 
Количество, на което трябва да бъде кратно, 
поръчаното количество. 

Максимален запас Максимален запас от даден артикул. 

Рафт 
Номер - описание на местонахождението на 
даден артикул в склада. 

 



 

(фиг.12) 

11.2.2.4 Страница „Допълнителни данни” (фиг.13) 

Каталожен № Свободно въведен текст от потребителя. 

Наименование по каталог Свободно въведен текст от потребителя. 

Артикул код 2 Свободно въведен текст от потребителя. 

Описание 2 Свободно въведен текст от потребителя. 

Наименование на чужд език Свободно въведен текст от потребителя. 

Коментар Свободно въведен текст от потребителя. 

Група отстъпка Избор от номенклатура „Артикули група отстъпки” 

Маса (кг.) Свободно въведен текст от потребителя. 

Обем (куб.м) Свободно въведен текст от потребителя. 

АБС анализ обращаемост   

Вносител Свободно въведен текст от потребителя. 

Наименование на фискален принтер Свободно въведен текст от потребителя. 

Шаблон за артикул Избор от номенклатура „Шаблони за артикули” 

Показван e shop 
Отбелязва се тогава, когато искаме да я има тази 
модификации в e shop 

 



 

(фиг.13) 

11.2.2.5 Страница „Снимки” (фиг.14) 

На тази страница, може да Закачим нова снимка на модификацията или да добавяме няколко 

снимки. 

 

(фиг.14) 



11.2.3 Бутон „Модификация” (фиг.9): 

11.2.3.1 Карта  

Формата „Модификация (карта)” дава възможност за добавяне и редакция на съответната 

модификация. 

11.2.3.2 Записи  

Количествени и стойностни записи за модификация;  

11.2.3.3 Автомобили  

Възможност за въвеждане на нов автомобил или избор на автомобил. 

11.2.3.4 Опции  

Възможност за избор или въвеждане на нова опции на модификация на автомобил; 

11.2.3.5 Съответстващи номера  

Възможност за въвеждане на съответстващи номера за модификация при контрагент или бар 

код номера за изделие;  

11.2.3.6 Мерни единици  

Дефиниране на допълнителна мерна единица и отношението и към основната;  

11.2.3.7 Корекция себестойност  

Виж форма ”Корекция себестойност”  

11.2.3.8 Параметри на модификациите/ артикул / по обекти  

Възможност за поддържане на минимални количества от дадена модификация, за определен 

обект;  

11.2.3.9 Коментар  

Възможност за въвеждане на съответстващ коментар към модификацията; 

11.2.3.10 Рецепта  

Възможност за въвеждане на съответстваща рецепта; 

11.2.4 Бутон "Доставки": 

11.2.4.1 Цени  

Възможност за въвеждане на покупни цени на автомобил със съответната модификация;  

11.2.4.2 Отстъпки по ред  

Възможност за въвеждане на отстъпки при доставки  

11.2.5 Бутон „Продажби”: 

11.2.5.1 Цени  

Възможност за въвеждане на продажни цени на автомобил със съответната модификация;  

11.2.5.2 Отстъпки по ред  

Възможност за въвеждане на отстъпки при продажби . 
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11.3 Автомобили – Журнал за автомобили 

11.4 Автомобили – Лизинг 

11.4.0 Видове лизинг дефинирани в „Монета“ 

11.4.0.1 Финансов с отворен край  

При този тип  ДДС се разпределя по отделните вноски. При него клиентът придобива актива в 

края на срока на лизинга. Това става чрез заплащане на предварително заложена в договора 

остатъчна стойност) 

11.4.0.2 Финансов с затворен край  

Тук няма остатъчна стойност, при него цялото ДДС се заплаща още при подписване на договора 

11.4.0.3 Оперативен  

Оперативният лизинг, за разлика от финансовия, е форма на договор, при която 

Лизингополучателят ползва вещта, предмет на договора, под наем. Също така след изтичането 

срока на договора за оперативен лизинг МПС, предмета на договора, се връща на 

Лизингодателя. 

11.4.1 Автомобили – Лизинг – Лизингов калкулатор 

Първа вноска сума  Първоначална вноска по Лизинговият договор. 

Първа вноска %  Първоначална вноска по Лизинговият договор в %. 

Отстъпка сума  Сума отстъпка по Лизинговият договор. 

Сума за лизинга  
Програмата генерира остатъчната сума по лизинга, след 
първоначалната вноска по лизинга и отстъпката ако има такава по 
договора. 

Брой вноски  
Програмата дава възможност да изберем периода на лизинговите 
вноски да бъдат зададени за произволно избрани от нас брой месеци, 
седмици, години, 3 месеца, 4 месеца или 6 месеца. 

Дата на стартиране  
Датата от която започват да се начисляват лизинговите вноски по 
договора. 

Днешна дата  Дата на сключване на Лизинговият договор. 

Такси, данъци и застраховки  Генерира се от програмата. 

Първоначални плащания Генерира се от програмата. 

Брой вноски  
Програмата дава възможност да изберем периода на лизинговите 
вноски да бъдат зададени за произволно избрани от нас брой месеци, 
седмици, години, 3 месеца, 4 месеца или 6 месеца. 

Дата на стартиране  
Датата от която започват да се начисляват лизинговите вноски по 
договора. 

Днешна дата  Дата на сключване на Лизинговият договор. 

Такси, данъци и застраховки Генерира се от програмата. 

Първоначални плащания Генерира се от програмата. 

 

След като попълним необходимата информация по Лизинговият договор с помощта на бутон 

„Генериране” , генерираме вноските по лизинговият договор, възоснова на месеците, който 

сме избрали. 



( фиг.15) 

11.4.2 Автомобили – Лизинг – Авансови плащания 
Списъкът със създадените авансови плащания се визуализира при избиране на модул 

„Автомобили”, меню „Лизинг” под меню „Авансово плащане”.( фиг.16) 

 

( фиг.16) 

 



От бутон ”Документ” се отваря картата на Авансовите плащания. Възможност за създаване на 

ново авансово плащане или коригиране на вече създадено се извършва от картата на 

авансовото плащане. Фиг.17 

Фиг.17 

11.4.2.1 Създаване на ново авансово плащане 

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. 

11.4.2.2 Описание на полетата в авансови плащания  (карта) 

11.4.2.2.1 Страница „Общи данни”  фиг.18 

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.18 

11.4.2.2.2 Страница „Финансови данни” фиг.19 

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.19 

11.4.2.2.3 Страница „Други данни” фиг.20 

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.20 



11.4.2.3 Бутон ”Осчетоводяване” фиг.21 

11.4.2.3.1 Осчетоводи (F6)  

Осчетоводяване на авансовото плащане.  

11.4.2.3.2 Осчетоводяване и печат (Shift + F6)  

Осчетоводяване и печат на формата за авансови плащания. 

Фиг.21 

11.4.3 Автомобили – Лизинг – Договор за кредит 
Тук се съхраняват всички сключени договори за кредит, които са въведени и осчетоводени. 

11.4.3.1 Създаване на нов договор за кредит 

Създаването на нов „Договор за кредит” става от Модул „Автомобили” / „Лизинг” / „Договор за 

кредит”. Посредством бутон „Нов” се отваря картата на нов Договор за кредит с различни 

страници за попълване на реквизити по договора.  

11.4.3.2 Описание на полетата за опълване 

Всички полета от картата на договора оцветени в сиво, не подлежат на редакция и се генерират 

от системата.  

За начина на попълване виж „Договор за лизинг” 

11.4.3.3 Бутон „Осчетоводяване“  

След като са попълнени всички данни по договора (които са нужни), договора трябва да бъде 

осчетоводен. 

11.4.4 Автомобили – Лизинг – Договор за лизинг 

11.4.4.1 Създаване на нов лизинг 

Създаването на нов лизингов договор става от Модул „Автомобили” / „Лизинг” / „Договор за 

лизинг”. Там се съхраняват всички договори, които са въведени, но все още не са 

осчетоводени, тоест не са преминали в „Активни”. Посредством бутон „Нов” се отваря карта на 



нов лизингов договор с различни страници за попълване на реквизити по договора. След като 

са попълнени всички данни по договора (които са нужни), договора трябва да бъде 

осчетоводен и да се прехвърли в меню „Активни договори”.  

Всички полета от картата на договора оцветени в сиво, не подлежат на редакция и се 

генерират от системата.  

11.4.4.2 Описание на полетата за попълване 

11.4.4.2.1 Страница „Общи данни” фиг.22 

Фиг.22 

11.4.4.2.1.1 Общи 

Документ №  Aко не се попълни се генерира автоматично от системата.  

Подвид документ  
Описва типа на договора, в Монета стандартно този документ е 130 
(Договор за лизинг). 

Име на контрагент  

Отваря се списъка със всички въведени във системата контрагенти. Ако е 
нов клиент и го няма създаден, във същият този списък се създава и 
въпросният.  

Иден. №/ЕГН  Полето се попълва автоматично от картата на контрагента.  

Дата на документ По подразбиране в тези полета програмата попълва текуща. 

Дата на осчетоводяване  По подразбиране в тези полета програмата попълва текуща. 

Стойност   Генерират от системата. 

Стойност с ДДС Генерират от системата. 

Валута  Определя се валутата на документа. 



Статус  

Определя се статус на документа към текущият момент (Офериран, За 
потвърждение, Потвърден, Отказан, Активен, Приключен, 
Прекратен).Осчетоводен и приключен се отмятат от системата когато 
договора съответно се осчетоводи или приключи (с генериране на 
последна вноска).   

11.4.4.2.1.2 Полета „МОЛ“  

В тези полета програмата попълва всички данни за МОЛ на фирмата, въведени в 

картата на контрагента. 

11.4.4.2.1.3 Полета „Автомобил“ 

VIN на автомобила  През този прозорец се отворя списък с всички въведени 
предварително като номенклатура автомобили.  

Марка  Генерира се автоматично от картата на избрания автомобил 

Модел  Генерира се автоматично от картата на избрания автомобил 

Регистрационен № Генерира се автоматично от картата на избрания автомобил 

Двигател № Генерира се автоматично от картата на избрания автомобил 

Цена на автомобила  Въвежда се базова цена на автомобила. 

Отстъпка авт. Сума  Въвежда се сума на отстъпката от базовата цена. (ако има такава)  

Отстъпка авт. % Въвежда се % на отстъпката от базовата цена. (ако има такъв))  

Крайна цена  Програмата я изчислява сама, от базовата цена – отстъпката.  

Счетоводна група на склад Генерира се автоматично от картата на избрания автомобил 

 

11.4.4.2.2 Страница „Лизинг” фиг.23 

 

Фиг.23 

 



Тип оскъпяване  Избира се от трите различни типа – Годишна лихва, Оскъпяване, 
База + надбавка. 

Тип на лизинга  Избира се типа на договора – Финансов с отворен край, 
Финансов със затворен край , Оперативен лизинг  

Тип лизингов план   Избира се типа вноски - Анюитетни (равни месечни вноски) или 
равни вноски по главница (намаляващи вноски). 

Общо с ДДС   

Дата на първоначална вноска  Избира се датата на първата вноска. 

Дата на първа периодична вноска  Избира се дата на първа периодична вноска. 

Лихва предсрочно погасяване  Процента лихва при предсрочно погасяване на договора  

% наказателна лихва за ден  Процент лихва на ден за просрочие. 

Допълнително оборудване Генерира се от системата, на база информацията от останали 
страници и начално плащане общо.  

Такси, Данъци, застраховки  Генерира се от системата, на база информацията от останали 
страници и начално плащане общо.  

Начални плащания общо Генерира се от системата, на база информацията от останали 
страници и начално плащане общо.  

Първоначална вноска с ДДС  

Въвежда се стойността на първоначалната вноска.Полетата за 
първоначална вноска са взаимно изчисляващи се, тоест може 
да се попълни само едно от двете, програмата ще изчисли 
другото. 

Първоначална вноска %  

Първоначалната вноска като % .Полетата за първоначална 
вноска са взаимно изчисляващи се, тоест може да се попълни 
само едно от двете, програмата ще изчисли другото. 

Остатък по лизинга с ДДС  

Въвежда се стойността на остатъчната вноска.Полетата за 
остатъчна стойност са взаимно изчисляващи се, тоест може да 
се попълни само едно от двете, програмата ще изчисли 
другото. 

Остатък по лизинга %  

Остатъчната вноска като %. Полетата за остатъчна стойност са 
взаимно изчисляващи се, тоест може да се попълни само едно 
от двете, програмата ще изчисли другото.  

Брой вноски  Въвежда се периода на лизинговият договор 

Гратисен период (месеци)  Въвежда се ако има гратисен период по договора.  

Сума за лизинговане  
Генерира се автоматично от системата, на база въведената 
информация. 

Лизингова цена с ДДС Генерира се автоматично от системата, на база въведената 
информация. 

Лиз.цена без лихва с ДДС Генерира се автоматично от системата, на база въведената 
информация. 

Средна вноска с ДДС Генерира се автоматично от системата, на база въведената 
информация. 

Лихва без ДДС Генерира се автоматично от системата, на база въведената 
информация. 

 

При натискане на бутон  системата Генерира Лизингова схема на 

следващата страница.  



 

11.4.4.2.3 Страница „Лизинг детайли” фиг.24 

Тук има пет отделни страници в които се въвежда различна информация. 

11.4.4.2.3.1 Допълнително Оборудване  

Въвеждат се допълнителни артикули към лизинговият договор. Тоест артикули, които 

трябва да се фактурират отделно или да са включени в лизинговият план. 

 

 

Фиг.24 

11.4.4.2.3.2 Такси, данъци, застраховки   

Тук се въвеждат различните услуги към лизинговият договор. Например : Автокаско, 

Гражданска отговорност, Такса за обслужване на лизинг и т.н. фиг.25 

 

   

Фиг.25 

 



11.4.4.2.3.3 Лизингова схема   

Както вече стана ясно, това е генерираната лизингова схема. От тази страница става 

фактурирането на различните вноски. След като се стъпе на конкретния ред се избира, 

една от различните опции  ,  ,

. Фиг.26 

 
Фиг.26 

 

11.4.4.2.3.4 Издадени документи   

Тук можем да видим списък от всички издадени документи, към текущият договор. 

Фиг.27 

 
Фиг.27 

 

11.4.4.2.3.4 Разсрочени плащания   

В тази страница се генерират, ако има разсрочени плащания, по дадена услуга. Фиг.28 



 

Фиг.28 

11.4.4.2.4 Страница „Финансови данни” фиг.29 

Тук има информативни полета за стойностите, настройките по договора.  Фиг.29 

Капаро (BGN)  Попълва се стойността на авансовото плащане по договора. 

Капаро по фактура  
Отбелязва се, кой номер фактура е издадена за това авансово 
плащане.  

Код. парично средство  Тук може да се избере от списъка на паричните средства, към 
кое парично средство да е вързан договора.  

Ниво на аналитичност  Генерират се от системата при осчетоводяване на договора. 

Анали. Остатък код  Генерират се от системата при осчетоводяване на договора. 

 

 
Фиг.29 

 

11.4.4.2.5 Страница „Застраховател” фиг.30 

Това са полета свързани със застраховател.  



Застраховател код   

Застраховател име    

Застр. Сума на авт.    

Застр. премия %    

Маркировка   

Фирма маркировчик    

Дата на валидност    

Финансов риск %   

Застрахователна сума   

 

 
Фиг.30 

 

11.4.4.2.6 Страница „Други данни”   Фиг.31 

11.4.4.2.6.1 Други 

Нотариален договор дата   

Нотариален договор номер   

Код търговец  Избира се търговец. 

Коментар  Различни коментари към договора.  

11.4.4.2.6.2Меню „Пълномощник на лизингополучателя“ 

Тук  се попълват данните на упълномощеното лице на лизингополучателя . 
 

11.4.4.2.6.3Меню „Пълномощник на лизингодателя“    

Тук  се попълват данните на упълномощеното лице на лизингодателя . 



 
Фиг.31 

11.4.4.2.7 Страница „Пълномощници“ 

Тук се въвеждат лицата, които са упълномощени, съответно дали да управляват или 

упълномощават. Фиг.32 

 

 
Фиг.32 

11.4.4.3 Бутон „Документ” Фиг.33 

11.4.4.3.1 Копиране на документ  

Копиране на съдържанието на друг документ в текущия. 



11.4.4.3.2 Прикачени файлове  

Възможност за прикачване на файлове. 

11.4.4.3.3 Генериране на авансово плащане  

Тази опция дава възможност за генериране на авансово плащане, към Договора за  лизинг. 

11.4.4.3.4 Зареди от шаблон  

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

11.4.4.3.5 Зареди като шаблон  

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

 

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

От поле „Документ”, отново от бутона за избор  се избира документа, който ще се 

копира. При маркиране на поле „Само редове”, програмата копира само редовете на 

документа.  



Фиг.34 

11.4.4.4 Бутон ”Осчетоводяване” 

11.4.4.4.1 Осчетоводи (F6)  

Осчетоводяване на Договора за лизинг.  

11.4.4.4.2 Осчетоводяване и печат (Shift + F6)  

Осчетоводяване и печат на формата за Договор за лизинг. 

11.4.5 Автомобили – Лизинг – Активни договори за лизинг 
След като са попълнени всички данни по договора (които са нужни), договора трябва да бъде 

осчетоводен и да се прехвърли в меню „Активни договори”.  

След визуализиране на списъка с Договорите за лизинг, от бутон „Документ” се отваря картата 

на Договора за лизинг. 



 

Фиг.36 

11.4.6 Автомобили – Лизинг – Фактуриране на вноски по лизинг 
След като вече имаме активен договор за лизинг, в меню „Фактуриране на вноска за лизинг”, 
задаваме Име на клиента и Метод на плащане.  

11.4.6.1 Бутон „Функции“ 

Чрез него генерираме предложение за „Фактуриране на вноска за лизинг”, 

11.4.6.2 Бутон „Генериране на продажба“ 

След това маркираме редовете за фактуриране и след това „Генерираме и самата продажба” 

от бутон  . 

Фиг.37 

11.4.6.3 Генериране на фактура за лизингови вноски (фиг.38) 

Програмата ни пита, дали Желаем да генерираме фактура за избраните лизингови вноски  
 



  
Фиг.38 

11.4.6.4 Избор на подвид (фиг39) 

Избираме Подвид на документ от падащото меню по-долу 

 

11.4.6.5 Завършване на документа 

Програмата ни дава информация, че операцията е приключила успешно и какъв документ сме 
създали. Фиг.40 
 

 

Фиг.40 

11.4.7 Автомобили – Лизинг – Фактура лизинг 
След като е приключила операцията успешно в меню „Фактура Лизинг” може да видим всички 

генерирани фактури по Договора за лизинг. От бутона „Документи”  - „Карта” отваряме картата 

на „Фактура лизинг (карта)” Фиг.41 / Фиг.42 



Фиг.41 

 

 

Фиг.42 

 

11.5 Автомобили – Продажби 
Създаването на нова „Продажба на автомобил” става от Модул „Автомобили” меню 

„Продажби”. Фиг.43 



 

Фиг.43 

11.5.1 Автомобили – Продажби – Авансови плащания 
Виж модул „Продажби“ 

11.5.2 Автомобили – Продажби – Оферта 
Виж модул „Продажби“ 

11.5.3 Автомобили – Продажби – Поръчка 
Виж модул „Продажби“ 

11.5.4 Автомобили – Продажби – Продажби 
Виж модул „Продажби“ 

11.5.5 Автомобили – Продажби – Плащания по продажби 
Виж модул „Продажби“ 

11.5.6 Автомобили – Продажби – Продажба по поръчка 
Виж модул „Продажби“ 

11.5.7 Автомобили – Продажби – Кредитно известие 
Виж модул „Продажби“ 

 

11.6 Автомобили – Доставки 
Създаването на нова „Доставка на автомобил” става от Модул „Автомобили” меню „Доставки”.  

Фиг.44 



 

Фиг.44 

11.6.1 Автомобили – Доставки – Авансови плащания 
Виж модул „Доставки“ 

11.6.2 Автомобили – Доставки – Оферта 
Виж модул „Доставки“ 

11.6.3 Автомобили – Доставки – Поръчки 
Виж модул „Доставки“ 

11.6.4 Автомобили – Доставки – Доставки 
Виж модул „Доставки“ 

11.6.5 Автомобили – Доставки – Плащания доставки 
Виж модул „Доставки“ 

11.6.6 Автомобили – Доставки – Доставка по поръчка 
Виж модул „Доставки“ 

11.6.7 Автомобили – Доставки – Кредитно известие 
Виж модул „Доставки“ 

11.7 Автомобили – Трансфери 

11.7.1 Автомобили – Трансфери – Трансфер на автомобили 
Възможност за трансфер на автомобили – изпращане и получаване, между обекти в една 

компания. От бутон „Документ” се отваря картата на „Трансфер на автомобили”. Създаването 

на нов „Трансфер на автомобили” става от Модул „Автомобили” меню „Трансфери”.  



 

Фиг.45 

При избиране на меню ”Трансфер на автомобили” се визуализира списък със създадените 

трансфери. Фиг.46 

Фиг.46 

11.7.1.1 Създаване на нов трансфер 

Бутон „Документ” отваря картата на трансфера, а чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата 

с Основните функционални бутони, потребителя може да създаде нов трансфер. 

11.7.1.2 Описание на полетата за попълване 

Описание на полетата в картата на Трансфер на автомобили – Аналогично попълване на 

полетата „Трансфер на стоки” Виж Модул „Склад” меню „Трансфер на стоки” 

11.8 Автомобили – Номенклатури 

11.8.1 Автомобили – Номенклатури – Контрагенти 
Списъкът на номенклатурата с контрагенти се визуализира при избиране на модул 

„Автомобили”, папка „Номенклатури” -  меню „Контрагенти”. 

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

програмата, имащи отношение към контрагентите. Виж Модул ”Номенклатури” 



 

11.8.2 Автомобили – Номенклатури – Марки 
Списъкът на номенклатурата с Мярка се визуализира при избиране на модул „Автомобили”, 

папка „Номенклатури” -  меню „Марки”.  

11.8.2.1 Създаване на нова „Марка“ 

Чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с Основните функционални бутони, потребителя 

може да създаде нова Марка.  

 

 

11.8.2.2 Описание на полетата за попълване 

 

Фиг.48 

11.8.3 Автомобили – Номенклатури – Модели 
Списъкът на номенклатурата с Модел се визуализира при избиране на модул „Автомобили”, 

папка „Номенклатури” -  меню „Модели”.  

11.8.3.1 Създаване на нов „Модел“ 

Чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с Основните функционални бутони, потребителя 

може да създаде нов Модел. 



11.8.3.2 Описание на полетата за попълване 
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11.8.4 Автомобили – Номенклатури – Екстри 
Списъкът на номенклатурата с Екстри се визуализира при избиране на модул „Автомобили”, 

папка „Номенклатури” -  меню „Екстри”. 

11.8.4.1 Създаване на нова „Екстра“ 

 Чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с Основните функционални бутони, потребителя 

може да създаде нови Екстри. 

11.8.4.2 Описание на полетата за попълване 

Фиг.50 

11.8.5 Автомобили – Номенклатури – Опции 
Списъкът на номенклатурата с Опции се визуализира при избиране на модул „Автомобили”, 

папка „Номенклатури” -  меню „Опции”.  

11.8.5.1 Създаване на нова „Опция“ 

Чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с Основните функционални бутони, потребителя 

може да създаде нова Опция. 



11.8.5.2 Описание на полетата за попълване 
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11.8.6 Автомобили – Номенклатури – Търговци 
Списъкът на номенклатурата с Търговци се визуализира при избиране на модул „Автомобили”, 

папка „Номенклатури” -  меню „Търговци”.  

11.8.6.1 Създаване на нов „Търговец“ 

Чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с Основните функционални бутони, потребителя 

може да създаде нов Търговец. 

11.8.6.2 Описание на полетата за попълване 

Фиг.52 

11.8.7 Автомобили – Номенклатури – Шаблони за VIN на автомобили 
Списъкът на номенклатурата с Шаблон за VIN на автомобили се визуализира при избиране на 

модул „Автомобили”, папка „Номенклатури” -  меню „Шаблон за VIN на автомобили”. 

11.8.7.1 Създаване на нов „Шаблон за VIN“ 

 Чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с Основните функционални бутони, потребителя 

може да създаде нов Шаблон за VIN. 



11.8.7.2 Описание на полетата за попълване 

Фиг.53 

11.9 Автомобили - Настройки 

11.9.1  Автомобили – Настройки – Настройка автомобили 

11.9.1.1. Описание на полетата за попълване 

11.9.1.1.1 Описание на полетата от страница „Общи данни” Фиг.54 

Серия за автомобили  
Подразбрана числена серия, която се използва за генериране на номера на 
автомобила. Когато е зададена такава серия то тя се използва за генериране на 
номера на осчетоводени и не осчетоводени документи. 

Подразбран шаблон 
модификация  

Списък с предварително дефинирани параметри за модификация. При избор 
на шаблон, стойностите се присвояват от съответните полета. 

 

 

Фиг.54 

11.9.1.1.2 Описание на страница „Такси” Фиг.55 

Добавяне на екотакса  Задължителна за всички автомобили (средствата от нея  се 
използват за мерки за очистването на въздуха в населените места). 

Сч. сметка екотакса  Сметката дефинирана в програмата. 

Стойност екотакса (с ДДС)  Дължимата сума по тази такса. 

 



 

Фиг.55  

 

11.9.2  Автомобили – Настройки – Настройка лизинг 

11.9.2.1. Описание на полетата за попълване 

11.9.2.1.1Описание на полетата от страница „Общи данни” 

 

Серия за лизингова продажба  Избор от номенклатура „Числени серии”. 

Серия за осчетоводяване на лизингова продажба  Избор от номенклатура „Числени серии”. 

Серия за осчетоводяване експ. Бележки Избор от номенклатура „Числени серии”. 

Лихва просрочено погасяване  
Въвеждане на лихвата  в какъв размер ще е, 
при просрочено погасяване на Лизинговия 
договор. 

% наказателна лихва за ден  Въвеждане на лихвата в % при просрочване 
на Лизинговия договор за дни - просрочие. 

Валута  Избор от номенклатура „Валути”, валутата с 
която ще се сключи договора. 

Тип документ за разписка  
Избор от номенклатура „Под видове 
документи” 

Тип оскъпяване  Избира се от трите различни типа – Годишна 
лихва, Оскъпяване, База + надбавка. 

Тип лизинг  
Избира се от трите различни типа - Финансов 
с отворен край , Финансов с затворен край , 
Оперативен  

Годишна лихва %  Въвежда се какъв ще бъде, годишния лихвен 
процент по Договора. 

Базов %  Базов лихвен процент за година. 

Процент надбавка  Надбавка в % към базовия %, формиращ 
годишния лихвен процент. 



Факт. На допълнително оборудване  

Отбелязвайки с тикче, програмата ни дава 
възможността да се фактурира, към лизинга и 
допълнителното оборудване, към предмета 
на лизинговия договор. 
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11.9.2.1.2 Описание на полетата от страница „Такси, данъци и застраховки” Фиг.57 

Програмата дава възможността всеки потребител, да въвежда различни Такси, данъци и 

застраховки в зависимост от предмета на договора. 

 

Фиг.57 

Сума 

 Дава ни възможността да редактираме съответната сума за различните 
Такси, данъци и застраховки. 



Тип изчисление 
 Избор на начина на изчисляване на Таксите, данъците и застраховки, 
избира се от няколко типа – Точна сума, % крайна цена на автомобила, % 
от обща сума и  % от лизингова сума. 

11.9.2.1.3 Описание на полетата от страница „Осчетоводяване” Фиг.58 

 

 

Фиг.58 

Главница код  Избор от номенклатура „Сметкоплан” 

Лихва код  Избор от номенклатура „Сметкоплан” 

Остатък код  Избор от номенклатура „Сметкоплан” 

 Неустойка код  Избор от номенклатура „Сметкоплан” 

ДДС сч.група на лихва  Избор от номенклатура „ДДС счет.група на склада“ 

Вид ДДС 0  Избор от падащо меню 

Факт на първоначално плащане  Описание , въвеждано от потребителя 

Основание за неначисление  Описание , въвеждано от потребителя 

Описание български  Описание , въвеждано от потребителя на български език 



Описание на английски  Описание , въвеждано от потребителя на английски език 

 

 

 

11.9.2.1.4 Описание на полетата от страница „Осчетоводяване настройка” Фиг.59 

Полетата във формата „Настройка лизинг”  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 

 

Фиг.59 

11.9.3  Автомобили – Настройки – Застрахователи 
Списъкът на номенклатурата с Застрахователи се визуализира при избиране на модул 

„Автомобили”, папка „Номенклатури” -  меню „Застрахователи”. Тук имаме възможността да 

въвеждаме информацията, стъпвайки във всяка клетка. 

 

Фиг.60 



11.10 Автомобили – История 
В папка „История” програмата съхранява всички осчетоводени документи.  

При избиране на някое от менютата в тази папка се визуализира списъка с осчетоводените 

документи. От бутон „Документ”, потребителя може да види Картата на всеки документ, както 

и Навигация на документа виж „Въведение в модул Продажби / Доставки”. 

11.10.1  Автомобили – История – Продажби 

11.10.1.1 Осч.авансови плащания 

11.10.1.2. Осч.продажби 

11.10.1.3 Осч.кредт.известия – продажба 

11.10.1.4 Осч.поръчка продажба 

11.10.2  Автомобили – История – Доставки 

11.10.2.1 Осч.авансови плащания 

11.10.2.2. Осч.доставки 

11.10.2.3 Осч.кредт.известия – доставки 

11.10.2.4 Осч.поръчка доставка 

11.10.3  Автомобили – История – Трансфери 

11.10.3.1 Трансфери на автомобили изпращане 

11.10.4  Осч.журнали автомобили 

11.11 Автомобили – Справки 
Програмата дава възможността да се изготвят различни справки в зависимост от въведената 

информация в програмата. При задаване на определени параметри в програмата от 

потребителя, тя генерира тези справки. Списъкът от набора от справки се визуализира при 

избиране на модул „Автомобили”, папка „Справки”. 

11.11.1 Автомобили – Справки – Движение на автомобили за период 
 

11.11.2 Автомобили – Справки – Документирани доставки за период 
 

11.11.3 Автомобили – Справки – Издадени полици за период 
 

11.11.4 Автомобили – Справки – Наличност по модели 
 



11.11.5 Автомобили – Справки – Наличност на автомобили към дата 

11.11.6 Автомобили – Справки – Наличност на модификации към дата 

11.11.7 Автомобили – Справки – Неплатени или недокументирани 

доставки за период 

11.11.8 Автомобили – Справки – Номинален дълг по договори за лизинг 

до дата 

11.11.9 Автомобили – Справки – Предстоящи плащания за лизинг 

11.11.10 Автомобили – Справки – Продадени автомобили  

11.11.11 Автомобили – Справки – Управление на сервизни изделия - 

напомняния 

11.11.12 Автомобили – Справки – Заложени договори  в банка 
 


