
База: 277 
Версия на проекта: 2.14.11.17 
 
СЧЕТОВОДСТВО 

 Отстранени проблеми 
◊ Дълготрайни активи> Счетоводни> Справки> Инвентарен опис – 

липсваше заглавието на справка при експорт в Ексел. 
◊ Дълготрайни активи> Счетоводни> Амортизации> Начисляване – 

отстранен проблем при амортизация на преоценъчния резерв от еднократна 
преоценка, когато в месеца има частично отписване на актива. 

◊ Въвеждане> Осчетоводяване – отстранен проблем, когато се възстанови 
архив, в който базата е приключена. 

◊ Справки, отчети> Екранни справки – отстранен проблем с печата на 
картон на дълготраен актив, когато има попълнен твърде дълъг текст в 
Принадлежности. 
 

 
ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 
◊ Ценова политика> Калкулация на цени – нова функционалност. Виж 

подробно Ръководство за работа. 
 
Отстранени проблеми 

◊ Обработки> Преглед на документи> Фактури – отстранен проблем при 
анулиране, когато в документа има артикули в промоция. 

◊ Обработки> Преглед на документи> Фактури – даваше се възможност 
кредитно известие да се свърже повторно с експедицията, от която е 
издадено. 

◊ Обработки> Преглед на документи> Фактури – отстранен проблем при 
отпечатване на Протокол по чл. 116 (4) от ЗДДС от анулирана фактура. 

◊ Обработки> Преглед на документи> Фактури – отстранен проблем при 
издаване на кредитно известие към фактура, в която има ред с артикул с 
количество без стойност. 

◊ Обработки> Преглед на документи> Експедиция за отделен клиент – 
при издаване на кредитно известие от експедиция статусът й не се сменяше 
на Фактурирана - ДА. 

◊ Анализ на вземания> Контрол на плащания> Напомнителни писма – в 
документа не се включваха кредитни известия, при издаването на които не е 
попълнено Към фактура номер. 

◊ Документи> Фактура – проблем при зареждане на данни от ел. документ, 
когато се работи с настройка за връзка с клавиатурен баркод-четец. 

 



ДОСТАВКИ 

Нови възможности 
◊ Обработки> Преглед на документи> Преглед на плащания – добавено е 

поле От банка, в което се записва номерът на дефинираната банка, когато 
плащането е извършено от Банка/ Плащания. 

 
 
ПРОИЗВОДСТВО 

Отстранени проблеми 
◊ Документи> Разпределение на вложени МЗ – отстранен проблем, когато 

количеството, разпределено за даден готов продукт е нула. 
 

БАНКА/ ПЛАЩАНИЯ 

Отстранени проблеми 
◊ Справки> Преглед на документи> Искания за плащане – отстранен 

проблем при експорта за Райфайзенбанк на Нареждания за плащане от/ към 
бюджета. 

 
 
ПАРОЛИ И ДАННИ ЗА ФИРМА 

Нови възможности 
◊ Продажби – добавена е възможност за задаване на права на достъп до 

Промоции. 

  



КАЛКУЛАЦИЯ ЦЕНИ 

Менюто се използва за калкулиране на продажна цена на готовите продукти на база 
разходни норми, допълнителен процент разходи (% режийни) и зададен % печалба. 
 
Продажби >Ценова политика> Калкулация цени 
По подразбиране Вид валута на калкулацията се зарежда от Настройки на 
системата>Продажби>Фактуриране> Други > Вид валута по подразбиране при 
издаване на фактури, проформи, оферти, спецификации. 
Ако калкулацията е във валута BGN – при поискване от страна на потребителя се 
актуализира първа продажна цена при първа продажна мярка. 
Ако калкулацията е във валута различна от BGN – при поискване от страна 
потребителя се актуализира валутна продажна цена от основните данни в картона на 
готовия продукт и вида валута. 
Номенклатура на готов продукт се взима от настройката в модул производство за 
номенклатура на готовата продукция.  
Калкулацията на продажната цена на всеки готов продукт се пази отделно и независимо 
от неговата рецепта за материали и за труд.  
За един код готов продукт може да има само една калкулация. 
В Настройка на системата>Продажби>Фактуриране>Ценови листи можете да 
укажете броят знаци след десетичната точка до които да се окръглява изчислената 
продажна цена в калкулацията. 
 
Въвежда се: 
 
Номер – пореден номер на калкулацията в базата. Подава се автоматично от системата. 
Ако искате да създадете нова калкулация натиснете бутон Визуализация. Ако искате 
да актуализирате съществуваща калкулация в полето номер натиснете F3 и изберете 
съществуваща калкулация. 
 
Код на артикул (Текст 14) – използва се само ако готовия продукт съществува. Въвежда 
се на ръка или има възможност за избор чрез F3 от номенклатурата на готовата 
продукция. Може да се създаде калкулация без да се въвежда код на готовия продукт.  
 
Ако се избрали съществуващ артикул, системата ще изведе неговото име. Ако правим 
калкулация без код се въвежда се директно описанието на артикула – Текст 30 
 
Вид валута (Текст 4) – по подразбиране се извежда валутата от настройка във 
фактурирането за валута по подразбиране на фактурата. В базата се пази и валутния 
курс към дата на работа  
 
Мярка – с F3 се избира складовата мярка, в която се отчита готовия продукт. 
 
Дневно производство: - извежда се от картона на ГП с възможност за корекция.  
 
% Режийни – въвежда се допълнителен процент разходи, с който се увеличава сумата 
на Общо МЗ и Общо операции. 
 



% Печалба – въвежда се процент, с който се увелича сумата на Общо МЗ, Общо 
операции, Режийните разходи, Общо опаковки и Общо транспорт за да се изчисли 
продажната цената. 
 
Нетно тегло – въвежда се теглото на готовия продукт. Участва в изчислението на 
транспортните разходи. 
 
Продажна цена и печалба (печалба = надбавка по дневно производство), които зависят 
една от друга. Потребителят попълва една от двете величини на ръка, а другата се 
изчислява 
Ако потребителят въведе на ръка продажна цена се изчислява печалба 
= (продажна цена –стойност на материал – стойност на операции – стойност на 
режийни– стойност на опаковка – стойност на транспорт)*производство на ден 
Ако потребителят въведе на ръка печалба се изчислява продажна цена 
= стойност на материал  + стойност на операции + стойност на режийни + стойност на 
опаковка + стойност на транспорт +( печалба /  дневно производство) 
 
За да се изчисли продажната цена и печалбата е необходимо да се изчислят следните 
стойности:  

 Стойност на материалите 
 Стойност на операциите 
 Стойност на опаковката 
 Стойност на транспорта 

 
Стойност на материалите 
 
Общо МЗ = програмата изчислява като сума от колона Стойност в таб Стойност на 
материалите. 
Въвежда се: 
Код на материала – избира се с F3 от списък с предварително създадени материали. 
% стандартно отклонение – извежда се от картона на материалния, ако се добавя 
материал, иначе идва от въведените разходни норми за ГП 
 
Потребителят може: 
Да добави нов материал 
Да изтрие материал – Ctrl+Del 
Да коригира колони разходна норма, % стандартно отклонение, цена 
 
В колоната цена – се преизчислява спрямо валутния курс за дата на работа и може да 
бъде променена спрямо вид цена: 
Доставна цена – последната цена на която материалът е заприходен в модул склад, 
където в документът е посочен доставчик и складово количество; 
Складова цена – средна складова цена от всички складове, в които избрания материал 
съществува  
От картона на материала – единична отчетна цена от картона на материала 
От поръчка към доставчик – цената от последната поръчка към доставчик; 
 
Основен материал – ДА/НЕ по подразбиране първият въведен материал се зарежда като 
основен материал. Това се използва с цел масово актуализиране на цената на основния 



материал и преизчисление на продажните цени на ГП в последствие. В една калкулация 
можем да имаме само един основен материал. 
 
Стойност на операциите  
 
Общо операции = сумата на колона Стойност в таб Стойност на операциите. 
Тук се въвеждат всички основни производствени операции, които се извършват върху 
готовия продукт. 
 
Избира се с F3 от списък с въведените операции Ако ГП има създадени разходни 
норми в модул производство, се извежда автоматично след избор на кода. Обичайно 
се зарежда 1 и се прескача това поле, но ако потребителят иска може да влезне и да го 
промени. 
Взема се от списъка с операциите, но може да бъде променяна К-во*Цена 
 
Потребителят може да допълва, изтрива или коригира списъка с операциите. 
 
Стойност на опаковката 
 
Код опаковка - Избира се от номенклатурата на материалите съответен вид  опаковка – 
варел, кашон вид 1, кашон вид 2 и т.н. 
Извежда се от картона на ГП количество в опаковка 1 с възможност за корекция на 
ръка. 
Цена на опаковката = Цена на опаковката съгласно вида опаковка от картона на 
опаковката (1) делено на количество в опаковка 1 въведено на екрана 
 
Ако калкулацията е във валута и тя съвпада с валутата на валутната доставна цена това 
е цена на опаковката 
Ако калкулацията е BGN се взема единична отчетна цена от картона 
Ако калкулацията е във валута различна от BGN и не съвпада с валутата от картона на 
МЗ се преизчислява на база левовата единична отчетна цена от картона на база 
валутния курс към дата на работа 
 
  
Стойност на транспорта 
 
Нето тегло на ГП от картона му – извежда се с възможност за корекция  
Цена на транспорт – с F3 се извиква номенклатурата на Специфична номенклатура 91 
Цени на транспорта или се въвежда на ръка 
Стойност  - тегло по цена, като потребителят може по собствена преценка да промени 
тази стойност и да въведе нещо съвсем различно на ръка. 
 
Забележка – текст 250 в което потребителят да може да опише как е изчислена цената 
на транспорта, ако желае 
 
Ако сме правили множество корекции при създаване на калкулацията, за да се изпълнят 
всички изчисления на ново на база въведената окончателна информация използваме 
бутон Опресняване. 
 
Така направената калкулация се запазва с бутон Запис. 



При всяко следващо влизане данните се извикват на готово от калкулацията и се 
коригират – да има възможност за запис на коригираните и актуализиране на данни. 
При използване на опцията актуализирай калкулацията да има двойно потвърждение, за 
това. При актуализация на данните се актуализира и датата на калкулацията 
 
Бутон: Създаване обновяване на код 
Тук има възможност калкулацията да се превърне в реален код ГП.  
От потребителят се изисква въвеждането на код на готовия продукт. Това може да 
стане с директно писане на ръка или ако се използва вмъкнато групиране с Enter да се 
премине към дървото на кодовете. 
  
При натискане на бутон Запис в базата: 

 Създава се или се актуализира картона на Готовия продукт 
 Създават се или се актуализират разходните норми в модул Производство. 

Като за разходните норми на материалите Звено е звеното от настройка на 
системата в модул Производство, а статия е статистическата група от 
картона на материала. 

За да се продължи със следваща калкулация или да се откаже корекцията на 
избрана калкулация се използва бутон Нов документ. 

 



 ЦЕНОВА ЛИСТА 

Продажби>Ценова политика>Ценова листа 
Менюто се използва за да се прегледат въведените калкулации на всички и/или 
определени кодове готови продукти. 
Освен за преглед менюто може да се използва и за масова корекция на цена на 
основния материал, % печалба, % режийни и да се преизчисли нова продажна цена на 
база променените параметри. 
 
Ако искаме да визуализираме всички калкулации за определен вид валута, избираме се 
вида валута и натискаме бутон Визуализация. 
Ако искаме да изведем калкулации за определени кодове готова продукция въвеждаме 
част от кода, като указваме на системата дали кодовете започват с въведената 
комбинация или въведената комбинация се съдържа в част от кода и отново натискаме 
бутон Визуализация. 
 
Така изведените данни могат да се експортират в Excel или да се филтрират 
допълнително , като се използва стандартния филтър по колони. 
 
Чрез бутоните Всичко и Нищо  - маркираме всички записи в грида и ако нанесем 
корекции те ще се отразят за всички маркирани записи. 
С двоен клик върху редовете можем да маркираме и само отделни редове. 
 
За маркираните редове: 
На дясна мишка можем да актуализираме цената на основния материал Зареди цената 
от картона – ще изведе цена на основния материал спрямо текущото състояние на 
базата данни и вида цена записана в калкулацията на съответния готов продукт. 
На ръка можем да променим % Режийни и % Печалба. 
На база на направените промени и изчисленията описани в меню калкулация на цени 
ще се преизчисли колоната Нова продажна цена. Колоната оригинална продажна цена е 
продажната цена от калкулацията така както се е заредила при натискане на бутон 
Визуализация. 
С бутон Обновяване на базата можем да запишем всички направени корекции в 
Калкулация цени и да актуализираме продажната цена в картона на готовите продукти. 
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