
База: 324(3) 
Версия на проекта: 3.17.5.12 
 

 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

ДАНЪЧЕН СКЛАД 

 Склад > Данъчен склад > Бандероли > Движение – Отразени са промените във 
видовете движения на бандероли в сила от 01.06.2017 г. 

 

СЧЕТОВОДСТВО 

Нови възможности 

 Валутен курс – При наличие на връзка с Интернет данните се зареждат по 
подразбиране от сайта на БНБ. 

Отстранени проблеми 

 Справки, отчети > ДДС > Дневници > Проверка на дневници с регистър на 
НАП – Отстранен проблем при проверка на дневник на покупките. 

 Осчетоводяване > Въвеждане – Отстранен проблем при кореспонденция на 
валутни сметки. 

 Автом.склад > Остойностяване на приход – Отстранен проблем с 
обяснителния текст на счетоводните операции и на складовите документи. 

 

СКЛАД 

Отстранени проблеми 

 Операции > Разход на склад и Преместване между складове – Отстранен 
проблем със суматорите на тегло. 

 Операции > Приход на склад – При зареждане на данни от електронен документ 
Годно до се зарежда със значението, идващо от електронния документ.  

 

ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 

 Обработки > Преглед на документи > Фактури – Добавено е поле Банкова 
сметка, което може да се коригира с помощ от номенклатура на банковите 
сметки. 



Отстранени проблеми 

 Документи > Фактура – При кредитно известие с връзка със склад се смята 
коректно отчетната стойност на върнатите материални запаси, когато се работи с 
настройка за запис на номера на основната фактура в специална информация. 

 Документи > Фактура – Отстранен проблем при пресмятане на левовата 
равностойност на фактури, издавани във валута. 

 Обработки > Преглед на документи > Обработени заявки – Отстранен 
проблем при експорт към търговски вериги. 

 Обработки > Преглед на документи > Заявки – Отстранен проблем при 
обработката, при който не се прехвърляха данните за партидата, различни от 
номер на партида. 

 

КАСА 

Отстранени проблеми 

 База > Дефиниране на каса – Отстранен проблем с припокриване записа на 
дефинирана каса, когато се избере номер на каса и се натисне Запис. 

 Документи – Отстранен проблем с левовата равностойност при издаване на 
документи от валутна каса. 

 


