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База: 372 
Версия на проекта: 3.19.11.25 
 
ВНИМАНИЕ! 
С тази версия се въвежда ЗАБРАНА в модули Продажби Basic 
(модул Фактуриране), Standard и Professional за издаване на 
търговски документи с начин на плащане, изискващ издаването 
на фискален бон. 
 
ВАЖНО! 
Модул Продажби НН-18 версия 1.01, включен под номер 169 в 
публичния електронен списък на СУПТО, достъпен на интернет 
страницата на НАП, Е НАЛИЧЕН ЗА ИНСТАЛИРАНЕ. 
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ПРОДАЖБИ НН-18 версия 1.01 

Модул Продажби НН-18 версия 1.01 е нов модул за система АЖУРL. 
Този модул е разработен във връзка с промяна на Закона за данък върху добавената 
стойност публикувана в ДВ бр. 24 от 16.03.2018 г. със ЗАКОН за изменение и 
допълнение на Закона за митниците и промяната в НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. 
за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските 
обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, 
които извършват продажби чрез електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.). 
 
Ако сте данъчно задължено лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС и към момента имате 
закупени и работещи модули Продажби Basic (модул Фактуриране), Standard или 
Professional, трябва да преминете към използването на модул Продажби НН-18 версия 
1.01 в сроковете определени с НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и 
отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията 
към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват 
продажби чрез електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.). 
 
Ръководство за работа с модула - ProdagbiNN18.pdf   
 
Ръководството е налично и в инсталационната директория на АЖУРL, след  
актуализация на инсталацията с версия 372. 
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АЖУРL  - НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ, НОВИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ И ОТСТРАНЕНИ 
ПРОБЛЕМИ 

СЧЕТОВОДСТВО 
Отстранени проблеми 

◊ Справки, отчети > Хронологични описи – Отстранен проблем с подредбата 
на операциите, когато справката се генерира за период, обхващащ повече от 
една календарна година. 

◊ Осчетоводяване > Въвеждане на операции – Отстранен проблем със 
зарежда на коректната сметка за ДДС при регистрация по режим касова 
отчетност на ДДС и документ по подразбиране Фактура-КО. 

 
ПРОДАЖБИ 
Нормативна промяна 

◊ Въведена е ЗАБРАНА за издаване на Фактури, Проформа фактури, Дневни 
продажби, Оферти, Спецификации, Експедиции за отделен клиент, Заявки с 
начин на плащане: 

 В брой 
 Дт/Кт карта 
 Чек/Ваучер 
 Друго с ФБ 

◊ Въведена е ЗАБРАНА за въвеждане на плащания от клиенти в модул Аванси 
и плащания от клиенти, изискващи издаването на фискален бон. 

◊ ПРЕМАХНАТА е настройката на система за комуникация на този модул с 
фискални устройства и POS терминали. 

◊ ПРЕМАХНАТА е възможността за Автоматично издаване на ПКО при 
продажби в брой. 

◊ ПРЕМАХНАТА е възможността за връзка между модул КАСА и модул 
Аванси и плащания от клиенти. 

Отстранени проблеми 
◊ Документи > Фактура – Отстранен проблем с припокриване името на 

клиента на друг език при вход от електронен документ. 
◊ Връзка с клиенти – Отстранен проблем с извикването за преглед на 

вземания. 
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СКЛАД 
Нови възможности 

◊ Документи > Приход на склад – При Данни от електронен документ се 
преименува разширението на файла с импортирани данни, за да не се вижда 
при следващо натискане на бутона. Във файла може да не се подават полета 
EDOTSTOINOST, EDPRODCENA, EDPRODSTOINOST, като стойностите в 
тези полета ще се изчислят все едно данните са попълвани ръчно. 

Отстранени проблеми 
◊ Операции > Вход от други системи – Отстранен проблем със създаването на 

аналитични сметки на готовия продукт при вид движение Влагане на МЗ. 
◊ Документи > Разпределение на разходи – отстранен проблем, когато се 

разпределят разходи по документи от различни доставчици. 

 
ДОСТАВКИ 
Нови възможности 

◊ Условия на доставка > Формиране > За доставчик – В картона на 
доставчик са добавени Свързано лице, Вид доставчик, Характеристика. 

◊ Справки > За плащания > По документи – Към критериите за справката са 
добавени Държава, Група доставчици, Свързано лице, Вид доставчик, 
Характеристика. 

◊ Обработки > Преглед на документи > Фактури от доставчик – 
Визуализират се Поръчка име и Договор име, ако Поръчка и Договор са 
свързани с номенклатури. 

◊ Документи > Фактури от доставчици – В поле Вид фактура са добавени 
Митническа декларация, Проформа фактура и Друг документ. 

 
ДАНЪЧЕН СКЛАД 
Отстранени проблеми 

◊ Акцизна декларация > Експорт в XML – Отстранен проблем при създаване 
на таговете за тютюневи изделия, когато данните се вземат от номенклатурата 
с регистрирани акцизни продукти. 
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КАСА 
Нормативна промяна 

◊ ЗАБРАНЕНА е работата с меню Обобщен ПКО 
◊ ПРЕМАХНАТА е възможността за връзка между модул КАСА и модул 

Аванси и плащания от клиенти. 
◊ ПРЕМАХНАТА е клавишна комбинация F3 помощ от модул Счетоводство, 

за плащания на фактури свързани с клиенти. 

Отстранени проблеми 
◊ Документи > Хонорарен лист – При вид хонорар Авторско 

възнаграждение по подразбиране се зарежда 0,00 в Осигурителен доход, 
върху който се дължат вноски. 

 
СПЕЦИАЛИЗИРАН МОДУЛ БЮДЖЕТ 
Отстранени проблеми 

◊ Бюджетни предприятия > Сводиране – Отстранен проблем при сводиране 
на оборотни версии в секция Провизии, колона Краен баланс СЕС. 

 
НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА 
Нормативна промяна 

◊ ПРЕМАХНАТА е настройката на система за комуникация с фискални 
устройства и POS терминали. 

Нови възможности 
◊ Общи настройки > Групи – При линейно групиране е добавена възможност 

за ограничаване на попълване на значението в полето само със запис, 
съществуващ в свързаната с полето номенклатура. 
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СВЪРЗАНИ АРТИКУЛИ 

Функционалността позволява при издаване на фактура, оферта, спецификация или 
проформа автоматизирано добавяне на артикули от номенклатурата на услугите и 
стоките, за които е указано, че са свързани с основни артикули, вече въведени в 
издавания търговски документ. 
 
Настройка 
За да се работи по начина, описан по-долу, трябва в Настройки > Продажби > 
Продажби да е поставена отметка Работа със свързани продукти. 

В картона на артикула, към който има свързани услуги, които автоматизирано да се 
добавят при издаване на търговски документ, в папка Свързани артикули те се указват. 
Услугите трябва предварително да са дефинирани в номенклатурата на услугите и 
стоките.  

Полетата се попълват, както следва: 

 Свързан артикул – въвежда се или се избира с помощ от номенклатура кодът 
на услугата, която да се добави автоматизирано. 

 Количество/коефициент – въвежда се съотношението, в което да се добави 
свързаната услуга. 

 Конкретна цена – отмята се, ако свързаната услуга трябва да се зареди с точно 
определена цена. Ако не се отметне цената на свързаната услуга ще се зареди по 
стандартния за системата начин - от промоции, ценови листи или картона на 
материален запас. 

 Цена – попълва се конкретната цена. Става активно, ако Конкретна цена е 
отметнато. 

За един основен артикул могат да се попълват повече от една свързани услуги. 

Текуща работа 
При издаване на фактура, проформа, оферта или спецификация след попълване на 
детайлните редове и натискане на клавиш Tab за излизане от грида системата 
автоматично добавя свързаните артикули, като ги подрежда под съответния основен 
артикул. След добавяне на свързаните услуги не може да се коригира количеството 
на основния продукт. 

Внимание! Ако не се работи с ценови листи и се въвежда търговска отстъпка, 
автоматизирано заредените услуги по подразбиране се вмъкват с процента 
търговска отстъпка от последния ред преди излизане от грида. 
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АЖУР МОБИЛЕН СКЛАД 

АЖУР Мобилен Склад е Android приложение. Това приложение е upgrade на досега 
съществуващото приложение АЖУР Mobile Inventory.  
Към възможностите на досега съществуващото приложение са добавени следните нови 
възможности: 
Приход – нов документ - Позволява създаване на складов документ в електронен 
формат за приход в модул Склад на АЖУРL. 
Приход – преглед – Позволява преглед на всички въведени и изпратени или не 
електрони документи към модул Склад на АЖУРL; редакция на неизпратени към 
момента данни; изпращане на неизпратени до момента данни и/или изтриване на 
генерирани до момента данни. 
 
Ако ползвате към момента АЖУРL Mobile Inventory можете да направите  upgrade  
на приложението от Google play магазина. 
Освен upgrade  на приложението е необходимо да се свържете със специалист от Бонев 
Софт Одитинг ООД за upgrade на Вашия комуникационен сървър. 
Допълнително за по-добрата работа при импорт на електроните файлове, генерирани от 
мобилното приложение, трябва да добавите в конфигурацията си параметър _P119. 
Ако не ползвате съществуващото приложение се обърнете към Бонев Софт Одитинг 
ООД, за да получите изискванията за мобилните устройства и ценовите условия, при 
които можете да получите това мобилно приложение. 
 
 
АЖУР Мобилен Склад работи с настройките на АЖУР Mobile Inventory. 
Виж описание на настройките на мобилните приложения 
https://www.bsoft.bg/uploads/AJUR-
Mobile_%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%
82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0
%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf 
 
Приход – нов документ 
 
Последователност на работа: 

1. След влизане в менюто преди да се започне работа трябва да се изтегли актуална 
номенклатура на Стоки, Материали или Готова продукция. Изтеглянето става 

през бутон  Допълнителни функции (More options) като се избере опция 
Зареди номенклатура. За да работи тази функция трябва да имате Internet 
свързаност. Самото въвеждане по-долу може да бъде извършвано и в off-line 
режим. Изпълнявайки тази функция, в мобилното устройство се качват актуални 
данни за избраната от вас номенклатура в on-line режим и при директно четене 
на БД на АЖУРL. 

2. Документ дата: - задължително за попълване. По подразбиране се попълва със 
системната дата на мобилното устройство. Тази дата само от значение за 
работата на мобилното приложение – за търсене и преглед на въведените в 

https://www.bsoft.bg/uploads/AJUR-Mobile_%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
https://www.bsoft.bg/uploads/AJUR-Mobile_%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
https://www.bsoft.bg/uploads/AJUR-Mobile_%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
https://www.bsoft.bg/uploads/AJUR-Mobile_%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
https://www.bsoft.bg/uploads/AJUR-Mobile_%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
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мобилното устройство приходи. Действителният складов документ в АЖУРL 
ще си носи датата на приемане на електронния файл в модул Склад> Приход 
или Приход на ГП. 

3. Описание – задължително за попълване. Свободен текст по преценка на 
въвеждащия. Този текст е от значение само за работата на мобилното 
приложение – за търсене и преглед на въведените в мобилното устройство 
приходи. 

4. По партиди – слага се отметка еднократно, ако ще се въвежда информация за – 
Партида №, Дата на партида, Разрешително и Годно до. Задължително трябва да 
бъде отметнато, ако се работи в АЖУР със складове по партиди. Ако 
дефинираните складове в АЖУР не са с отчитане По партиди, не трябва да 
поставяте отметката. 

5. По нататък въвеждането на всеки ред от приходния документ става при търсене 
и въвеждане в 2 режима: 

a. Ръчен -  изисква въвеждането на част от номенклатурния 
номер или името на стърсения материален запас; 

b. Чрез баркод -  изисква прочитането на баркод на 
материалния запас чрез Bluetooth barcode reader. 

6. След намирането на конкретен код материален запас се изисква въвеждането на 
доставеното складово количество – в складова мярка или пакетажна мярка, ако 
има въведени пакетажи в АЖУРL. 

7. Всеки въведен ред може да бъде: 

a. - редактиран; 

b.  - изтрит. 

8. След приключване на въвеждането чрез бутон  и избор на функцията 
Запис на документ, данните се запазват в БД на мобилното устройство. 

9. Така създадените данни могат веднага да бъдат изпратени към АЖУРL 
подготвени за приемане: 

a. В момента на изпращане задължително трябва да има Internet свързаност; 

b. Чрез бутон  и избор на функцията Изпрати документ се генерира 
и записва на сървъра електронен документ за приход, който е готов за 
приемане в модул Склад на АЖУРL. 

10. Ако се налага някакво уточняване и редакция на въведените данни или в 
момента няма Internet свързаност, данните могат да останат само в БД на 
мобилното устройство. 
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Приход - Преглед 
 
Въведете предварителни критерии за визуализиране на въведените до момента 
приходни документи в БД на конкретното мобилно устройство: 
От – до дата 
Име – част от текстът въведен в поле Описание – виж т. 3 от Приход – нов документ 
Изпратен – изберете от падащото меню – Не/Да/Всички. Всички независимо от това 
дали са изпратени към сървъра на АЖУРL  или не. 
 

За да видите извадката от записи натиснете бутон . 
 
Всеки един от визуализираните документи може: 
 

 - прегледан – вижда се цялата въведена до момента информация по даден 
документ; 

 - изтрит – изтрива се само записът от мобилната база данни, ако документът е 
приет в АЖУРL  или изпратен към АЖУРL записът в АЖУРL или файлът за 
АЖУРL  остава непокътнат; 

-редактиран – активно е само за НЕизпратени към АЖУРL записи. Отваря 
директно меню Приход в мобилното приложение със всички възможности за добавяне, 
редакция на материални запаси и количества към конкретния документ; 

- изпращане – активно само за НЕизпратени към АЖУРL записи. Изисква 
Internet свързаност. 
 

На бутон  има масови функции: 
Изтрий документи – изтрива всички документи от направената извадка; 
Изпрати документи  - изпраща всички НЕизпратени документи от направената извадка. 
 
Работа в АЖУРL модул Склад 
 
Генерираните от мобилното приложение електронни файлове се записват в 
директорията, в която инсталиран комуникационния сървър на АЖУРL, както следва: 
MobileServer\sql\{номер на БД, за която се отнасят генерираните файлове} 
Името на файлът е: prihod_{ID устройство, генерирало файла}_{код на потребител, 
достъпил мобилното приложение}_{пореден номер на документа в БД на мобилното 
устройство}.esd 
Тези файлове могат да бъдат заредени в БД на АЖУРL  през меню: 
Склад>Операции>Приход на склад 
Склад>Операции>Приход на ГП 
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Чрез бутон Данни от ел. док. 
След успешното приемане на файловете в АЖУРL те остават в посочената 
директория, преименуват се и не са достъпни за повторно приемане. 
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Общо описание 
Системата АЖУРL е интегрирана система с обща база данни, включваща и 
модул Продажби НН-18.  


 


Модул Продажби НН-18 е разработен за използване като част от системата 
АЖУРL. Не е предназначен за работа в ресторанти, барове или други 
обекти за обществено хранене, хотели или други места за настаняване, 
магазини, аптеки, търговски обекти с основна дейност търговия на дребно 
или извършващи продажби/зареждания на течни горива или търговски 
обекти, оказващи пряко услуги на данъчно незадължени лица. Модулът е 
подходящ за работа в производствени предприятия от всякакъв тип, 
складове на едро (големи дистрибутори), отдаване под наем на търговски 
площи и други услуги. 


 


Модул Продажби НН-18 е документо-ориентиран модул, предназначен за 
издаване на търговски документи за продажби:  
 заявка,  
 проформа фактура,  
 оферта,  
 спецификация,  
 експедиция за отделен клиент,  
 фактура (дебитно известие, кредитно известие), в частност 


автоматизирана фактура (дебитно и кредитно известие)  и  
 документ за дневна продажба, когато не е издаден друг търговски 


документ. 
 


Модул Продажби НН-18 е единственият модул, който позволява издаване 
на изброените документи с начин на плащане в брой, с чек, с ваучер, с 
банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите 
платежни средства и покрива изискванията на Приложение № 29 на 
Наредба Н-18. В никой от останалите модули на системата не могат да 
бъдат издавани търговски документи  с начини на плащане в брой, с чек, 
с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи 
парите платежни средства.  
Системата не поддържа други търговски документи освен изрично 
изброените по-горе.  


 


Модул Продажби НН-18 е единственият модул в системата, който 
генерира УНП номера за продажби и управлява ФУ като предава 
информация за издаване на ФБ от ФУ. Освен задължителните реквизити по 
наредба, към ФУ се подава и Вид, номер и дата на документа, от който е 
издаден ФБ, със следните съкращения: 
 документ за дневна продажба, когато не е издаден друг търговски 


документ – ДП; 
 експедиция за отделен клиент – КлЕ; 
 Фактура – Ф-ра; 
 Кредитно известие – КтИ; 
 Дебитно известие – ДтИ; 
 въвеждане плащания от клиенти в случаите когато плащането 


предхожда доставката (авансово плащане) – Ав. 
 


Модул Продажби НН-18 няма демо версия, няма студентска (за обучение) 
версия и не може да работи в тестови режим. 
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Предварителна подготовка 
 
ВНИМАНИЕ! 
С цел спестяване на време при инсталиране и настройка на модул Продажби 
НН-18, препоръчваме до излизането на версията на АЖУРL, съдържаща 
промените във връзка с Наредба Н-18 за клиенти, които ще декларират 
СУПТО Продажби НН-18, да преминат към InterBase2017 Update 3.1. и 
последна актуална версия на сайта на Бонев Софт Одитинг ООД.  
 
1. Ако използвате АЖУРL в многобазов вариант и някои от базите 


данни трябва да използват модул Продажби НН-18, а други не, е 
необходимо да се вземе решение дали базите данни, които нямат 
задължение за използване на модул Продажби НН-18, ще останат в 
обща инсталация на АЖУРL или ще бъдат отделени – отделна 
инсталация на отделен сървър, виж nap.bg_Схеми_ERP_04.04.2019.doc. 


2. Решение за преминаване към разделни БД (ПРМ-ЦРМ) виж 
nap.bg_Схеми_ERP_04.04.2019.doc. 


3. Интеграции с други системи,   
виж nap.bg_ИМПОРТ__В__СУПТО_25_04_2019_.pdf  и 
nap.bg_Схеми_ERP_04.04.2019.doc. 


4. Преглед на начина на събиране на вземанията от клиенти. Ако 
вземанията от клиенти, които плащат „в брой“ са отложени във 
времето (плащането „в брой“ постъпва в момент различен от момента 
на издаване на търговския документ) обмисляне на закупуване или 
внедряване на модул Аванси и плащания от клиенти. 


5. Преглед на правата на потребителите в системата:  
 Преустановяване на ползването на потребители 987 и 9999 извън 


ролята им като администратори; 
 Всеки потребител работи задължително със собствена парола и 


права. 
 Въвеждане на правило за излизане от АЖУРL при напускане на 


работното място, от което потребителят се е log-нал. 
6. Закупуване и фискализиране на ФУ от нов тип, инсталиране на 


драйвери за тях и софтуерите им за комуникация.  
7. Детайлно запознаване с ръководството за работа с ФУ и режимите му 


на работа. 
8. Създаване на списък с ФУ и описание, кое работно място в мрежата, с 


кое ФУ ще работи и по какъв начин – локално или мрежово. 
9. Изграждане на единен списък на оператори на ФУ за съответната 


инсталация на АЖУРL с връзка оператор № във ФУ – потребител на 
АЖУРL. В този списък не трябва да има дублиране на кодове 
оператори и кодове потребители. В списъка трябва да присъстват 
всички потребители на АЖУРL, които ще издават търговски 
документи, независимо от вида им. Да се допълни с три имена на 
потребителя и длъжност (задължителни са). Създадване на система за 
подържане на актуален списък – създаване на нови потребители. 


10. Програмиране на списъка по т. 8 във всички ФУ. Подържане на 
списъците по всички ФУ в актуално състояние. 


11. ВНИМАНИЕ! Операторите на ФУ трябва много добре да са 
инструктирани и запознати с работата на ФУ, неговата документация и 
съответни клавиши или клавишни комбинации за активиране и 
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връщане на ФУ към нормална работа при прекъсване на захранването, 
подмяна на хартия при свършване и други проблемни ситуации, 
възникващи при работа с ФУ. 


12. Винаги инсталирайте освен софтуерния сървър за управление на ФУ и 
потребителския софтуер – за Z-отчети, както и за служебно извеждане 
и въвеждане на суми във ФУ. 


13. Преглед на схемата на продажби стъпка по стъпка и проверка за 
несъответствие със забраните въведени от наредбата. Промяна на 
схемата на продажби, ако е необходимо. 


14. Преглед на потребителски макети и необходимост от корекции по тях. 
15. Въвеждане на IT политика, осигуряваща съхраняване на БД на дневна 


база.  
Примери за подходящи IT политики: 
 Автоматично архивиране 
 Архивиране на различни места – на различно място от сървъра 
 Смяна на стандартната парола на базата данни 
 Отделяне на базата данни от инсталацията 
 Забрана на потребители на опцията „Възстановяване на архив“ 
 При големи сървърни инсталации - Права за четене и писане да 


са ограничени. 
16. Избор на подходящ период за инсталиране на новата версия. 
17. Съобразяване на цени и ценови политики с цел минимизиране на 


разлики при печат на подробни фискални бележки от документ 
експедиция между ФУ и документа в АЖУРL. 


18. Свързване на няколко работни места с едно ФУ? 
ВНИМАНИЕ! Принципно е възможно, но препоръчваме ФУ, които 
ще издават ФБ, да са свързани максимум с до 2 работни места с пряка 
видимост между тях. Самите ФУ имат изисквания да завършат 
отпечатването на стартиран бон, преди да се започне нов бон. Ако ФУ 
се използва САМО за достъп до системата и за генериране на УНП при 
започване на продажбата, то тогава едно ФУ може да бъде настроено 
да се използва от повече от едно работни места. 
 


Понятия 
 ТО – Търговски обект по смисъла на т. 41 от ДР на ЗДДС 
 


"Търговски обект" е всяко място, помещение или съоръжение 
(например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, 
във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, 
независимо че помещението или съоръжението може да служи 
същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други 
подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: 
гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад 
или превозно средство, от което се извършват продажби. 
Пример за ТО е: 
Там където има регистрирани ФУ това са посочените обекти в 
Приложение № 24 на Наредба Н-18 Заявление за въвеждане в 
експлоатация на ФУ или тези търговски обекти, за които ДЗЛ трябва 
подаде Приложение № 32 на Наредба Н-18 Информация, подавана от 
лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговски 
обект. 
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Търговският обект е номенклатура в БД на АЖУРL. Няма собствени 
настройки. Придобива настройките, валидни за БД. Няма ограничаване 
на видимост на документите между различни търговски обекти в една 
БД. 
Забележка: 
ДЗЛ по ЗДДС може да има и търговски обекти, в които не приема 
плащания, изискващи издаване на ФБ. Те отново трябва да бъдат 
идентифицирани и описани при предварителната подготовка и 
вземането на решения относно инсталацията на АЖУРL виж секция 
Предварителна подготовка, ако БД ще използва Продажби НН-18. 


 
 Работно място – физическо работно място (компютър, терминален 


сървър) в локалната мрежа на клиента. На едно и също работно място 
могат да работят различни потребители на АЖУРL. В една БД едно 
работно място може да има връзка само с едно ФУ или въобще да няма 
връзка с ФУ. В случая, когато няма връзка с ФУ, при стартиране на 
АЖУРL от това работно място, от който и да е потребител, 
независимо от неговите права, се затваря възможността за 
издадване/импорт на търговски документи, а останалите функции на 
приложението работят в зависимост от правата на потребителя. За да 
се влезе в БД, която е в режим СУПТО, от работно място в мрежата, 
освен че трябва да бъде инсталиран Interbase client, трябва и работното 
място да е описано в таблицата на работните места в съответната БД. 
 


 Оператор – Операторът, с който се влиза във ФУ в режим Продажби. 
4 разряден код със собствена парола. Един код потребител на 
АЖУРL може да бъде свързан с един код на оператор. Може 
потребител на АЖУРL да няма код на оператор, в случай че този 
потребител няма да издава търговски документи. 
 
Внимание! Оператор на фискално устройство е различно от 
потребител в АЖУРL, затова е нужно да се укаже връзката между 
тях. За всеки потребител, който ще издава търговски документи, 
трябва да бъде въведен съответстващ оператор, програмиран във 
фискалното устройство, със съответстващата му парола. В 
Приложение № 29 т. 7 се изисква да има еднозначна автентификация 
на потребителите, затова се забранява двама потребители на АЖУРL 
да имат един и същ код на оператор. При опит да се дефинира код на 
оператор на ФУ за потребител, който вече е въведен, ще се появи 
съобщение за грешка. Ако потребител на АЖУРL няма да издава 
търговски документи, за неговото работно място не е необходимо да се 
прави настройка за фискално устройство и може да не се въвежда 
оператор на ФУ.  
 


Ограничения при работа с модул Продажби НН-18 
1. Отпадат старите настройки за връзка с ФУ. Изместена е настройката за 


връзка с POS (Настройки>Продажби>Фактуриране>POS теминали) и 
баркод-четец (Настройки>Общи насътройки>Баркод четец). 


2. Не се допуска стартирането на системата повече от един път на едно 
работно място (only-one-connection).  
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3. Не се допуска стартирането на системата от две или повече работни 
места с един и същи шифър на потребител; 


4. При влизане в системата се прави проверка: 
 Работното място не съществува в номенклатурата и потребителят 


е различен от 987 и 9999 – не се разрешава вход в системата. 
 Работното място, ако е деактивирано – не се разрешава вход в 


системата. 
 Работното място е свързано с Търговски обект, който е 


деактивиран или който не съществува в номенклатурата на 
Търговските обекти  - не се разрешава вход в системата. 


 Дали потребителят, който влиза в системата, има въведени: 
длъжност и три имена – не се разрешава вход в системата. 


 Дали потребителят, който влиза в системата, има въведени: Код 
на оператор – не се разрешава издаване на търговски документи. 


 Синхронизация на сървърното време и времето на ФУ свързано с 
работното място  – не се разрешава издаване на търговски 
документи. 


 ФУ не е в режим Продажба или Връзка с компютър (в зависимост 
от ФУ) – не се разрешава издаване на търговски документи. 


 ФУ не е в готовност за работа ( не е включено ФУ, не работи или 
не е стартиран софтуера управляващ ФУ, самото ФУ връща 
грешка за готовност – липса на хартия, недостатъчно памет и др.) 
– не се разрешава издаване на търговски документи. 


5. Забранява се: Продажби>Обработки>На документи. 
6. Забранява се: Продажби>Обработки>Преглед на документи> 


Експедиции. 
7. Ако работното място няма посочена връзка с ФУ или не може да се 


установи връзка с ФУ, независимо от правата на потребителя: 
 Не му се визуализират Продажби>Документи – всички без 


Товарене и План за продажбите. 
 Не му се визуализират Продажби>Обработки>Плащания от 


клиенти. 
 Не му се визуализират Продажби>Обработки>Преведени суми. 
 В Продажби>Обработки>Преглед на документи – всички без 


Товарене се затварят бутони и дясна мишка: Изтриване, 
Анулиране, Корекция, Приключване, Издаване на какъвто и да е 
документ от документа в/у който сме стъпили и копиране на 
документ на база на документа в/у който сме стъпили, създаване 
или изтриване на записи в таблици за връзка м/у документи, 
изписване от склад. 


 Не могат да се импортират файлове от външни системи. 
8. Издадване на Фактура: 


 Бутонът Фактура за авансово плащане се активира, само ако в 
настройка БД е Издаване на ФБ при регистрация в модул 
Плащания от клиенти = ДА. 


 Ако е Вътрешна фактура, независимо от настройките на 
системата и клиента, който е избран, не се допуска избор на 
Начин на плащане изискващ издаването на ФБ. 


 Ако Данъчната основа на доставката се различава от Сумата за 
плащане без ДДС не се позволява въвеждане на начин на 
плащане изискващ издаването на ФБ. 
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9. Не се позволява издадване на Кт известие с начин на плащане 
изискващ ФБ, ако не е посочена към фактура № и дата, и по тази 
фактура няма УНП. 


10. Не се позволява Анулиране на Кт известие. 
11. Не се позволява Анулиране на запис, за който има издаден Сторно ФБ. 
12. Забранява се издаване на Дт и Кт известие към фактури издадени по 


повече от една експедиция за отделен клиент. 
13. Не действа настройката запис на Към фактура номер и дата в 


„специфична информация“. 
14. Забранява се издаване на Дт и Кт известие към фактури издадени по 


повече от една експедиция за отделен клиент. 
15. Забранява се: Изтриване и Корекция. 
16. Функция Копиране/Създадване на нов документ винаги отваря 


документа с данни с възможност за корекция и запис. 
17. Експедиция за отделен клиент забранява се функция Копиране с 


обратен знак. 
18. Забранява се: Преглед на експедиция за отделен клиент – обобщаване 


на експедции без издаден ФБ, ако начина им на плащане изисква 
издаване на ФБ. 


19. Забранява се смяна на начин на плащане при издаване на фактура от 
експедиция за отделен клиент. 


20. Забранява се: Обобщаване на заявки. 
21. Забранява се: Смяна на начин на плащане – по докумети издадени 


преди новия режим. 
22. Забранява се: Смяна на начин на плащане – по документи с издаден 


ФБ. 
23. Отчет за продажби - не се позволява смяна на начин на плащане. 
24. Спира да работи настройката за изтриване на проформа фактура при 


издаване на Фактура. 
25. При запис на документ в модул Склад колоните за продажни цени и 


продажни стойности винаги са 0,00. Спира възможността за 
проследяване на продажните цени и стойности в модул Склад. 


26. Ако се избере начин на плащане, изискващ издаване на ФБ, не се 
виждат за плащане или пък не могат да се обработват следните 
документи: 
 Вътрешни фактури; 
 Експортни фактури;  
 Друго вземане; 
 Отчет за продажбите; 


27. Забранява се едновременно плащане на документи с положително и 
отрицателно салдо при избран начин на плащане, изискващ издаването 
на ФБ. 


28. При директно издаване на: 
 Проформа фактура 
 Оферта  
 Спецификация  
 Заявка 
не се позволява запис на документа, ако общата му стойност е по-малка от 0 
и начин на плащане е приравнен на "в брой" (при Заявка, тъй като няма 
начин на плащане, не се позволява запис при общата стойност на документа 
по-малка от 0).  
29. Забранява се обобщаване на аванси. 
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Инсталиране и прогамно осигуряване 
1. Стандартна инсталация на АЖУРL / Стандартно програмно 


осигуряване на АЖУРL . Предвиденo е само едно допълнително 
предупредително съобщение: 


 
 


2. Преди смяна на версията трябва да се осигурят надеждни архиви ( с 
backup и без backup). 


3. Модулът се активира стандартно с конфигурационни файлове, които 
могат да бъдат поставени по обичайния начин, след програмното 
осигуряване. 


4. Версията изисква работа с InterBase2017 Update 3.1. Update на InterBase 
се извършва според инструкциите на сайта на Бонев Софт Одитинг 
ООД. 


5. При клиенти, работещи с версия по-малка или равна на 355, да се има 
предвид, че alter на БД от 355 до 356 може да бъде бавен, особено за 
клиентски БД, в които има голям обем търговски документи. 


 


Дефиниране на потребители и права за достъп 
При първоначално инсталиране системата се получава с трима дефинирани  
потребители: 
 Потребител = 987 и служебна Парола = ajur 
 Потребител = 9999 и служебна Парола = 9999 
 Потребител = fisk и служебна Парола = control 
 
Служебните потребители 987 и 9999 имат достъп до всички настройки на 
системата и не могат да бъдат изтривани. Препоръчително е първоначалната 
им парола да бъде променена от лицето, оторизирано да администрира 
системата и всички останали потребители да получат собствени 
потребителски номера и пароли.  
Служебният потребител fisk има пълни административни права за четене на 
информация в цялата система. Този потребител не може да бъде изтриван 
или да му се ограничават правата. За този потребител може да се промени 
само стандартната парола. Този потребител е създаден за целите на 
Приложение № 29 т.19. За целите на контролната дейност на НАП всеки 
софтуер следва да има конфигуриран "одиторски профил" по аналог с 
администраторския профил, но с права само за четене. 
 
Внимание! При влизане в системата и въвеждане на парола тя не се 
визуализира, а се появяват звездички, поради което трябва да се внимава и 
да се въвеждат същите букви и/или символи, с които е дефинирана 
(кирилица или латиница, малки или големи букви). Паролата се пази 
криптирана в БД. Ако се загуби или забрави, паролата може да се смени с 
нова парола от потребител 987 или 9999. 
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Дефинирането на потребители, фирми и права за достъп е възможно само за 
потребители със служебен номер 987 и 9999 и съответна парола. Само 
тогава има достъп до бутон Пароли и данни за фирмата.  
 
Потребител fisk има достъп до Пароли и данни за фирмата само за експорт 
на дефинираните права на потребителите и данни за фирмите. Във връзка с 
изпълнение на изискване на Приложение №29 т.15. Софтуерът поддържа 
информация в структуриран вид за следните изпълнени действия:  
а) въвеждане/промяна на потребителите (операторите) на софтуера и 
присвоената им роля в системата – кога е извършено действието. 
 


Специфични настройки на модул Продажби НН-18 
 
За да се работи с модул Продажби НН-18, трябва задължително да се 
направят предварителни настройки на системата. 
 
Внимание! 
Всички описани по-долу настройки могат да бъдат правени само от 
потребител 987 и 9999. Преглед на направените настройки може да се 
извършва от потребители 987, 9999 и fisk. 
 
1. Всеки потребител, трябва да има въведени: 


 Три имена; 
 Длъжност. 


2. Всеки потребител, който ще издава търговски документи, трябва да 
има въведени: 
 Код оператор и парола, които да са програмирани във ФУ и 


уникални за потребителя. 
3. В  Настройки>Наредба Н-18>папка Търговски обекти трябва да се 


създаде списък с търговските обекти: 
 Код търговски обект; 
 Наименование на търговския обект; 
 Адрес на търговския обект; 
 Продажби по чл. 25 от НН-18 – Системата твърдо поставя флаг 


ДА без възможност за корекция, ако инсталацията е направена с 
модул Продажби НН-18. 
Внимание!  
Опция ДА означава, че в търговския обект се използва СУПТО. 
Всяко работно място в този търговски обект, което трябва да 
издава търговски документи, трябва да бъде свързано към 
регистрирано фискално устройство, което: 
◊ е със статус за издаване на ФБ,  
◊ между часовника на ФУ и сървърното време няма 


разминаване (всяко работно място работи със сървърното 
време като се изисква  синхронизация на сървърното време 
с времето на всяко ФУ).  


Тази проверка се прави задължително при вход в системата и ако 
някое от условията не е изпълнено, независимо от правата за 
работа със системата, менютата и функциите за издаване 
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(анулиране, сторниране) на търговски документи стават 
недостъпни.  


 Активен: 
◊ Да – свързаните към този търговски обект работни места се 


допускат за работа в системата; 
◊ Не – свързаните към този търговски обект работни места не 


се допускат за работа в системата. 
Внимание! 
След записване на първия търговски документ в БД за даден търговски 
обект нищо от данните за този търговски обект не може да бъде 
променяно. Единствено и само може да се смени статуса на обекта на Не и 
да бъдат спрени за работа, свързаните с него работни места. 
 
4. В Настройки>Наредба Н-18>таб Списък на ФУ трябва да се създаде 


списък с всички регистрирани ФУ на данъчно задълженото лице. 
Внимание! 
При използването на фискални устройства се поддържа единствено 
издаването на “фискален бон” и „сторно бон“.  От система АЖУРL 
не се подават за печат никакви други търговски документи към ФУ. 
 
Изисква се въвеждане на: 
 № на фискалното устройство - 8-разряден индивидуален номер 


на ФУ, присвоен от производителя; 
 Наименование  - потребителско описание на ФУ; 
 Марка; 
 Модел на ФУ; 
 Host адрес на Http сървър – IP адреса на комуникационния 


сървър на ФУ. За апарати на Тремол това е адресът на 
ZFPLabServer. За Датекс е адресът на мрежовото ФУ; 


 Парола за Host  
 Сървър порт – портът, на който се осъществява комуникацията 


между АЖУРL и комуникационния сървър на ФУ; 
 COM порт – портът, на който физически е свързано съответното 


ФУ; 
 Скорост на ФУ – скоростта, с която работи съответния модел 


ФУ; 
 Софтуерен ключ – лиценз от Елтрейд; 
 Типа на ФУ – с външен дисплей и фискален принтер или касов 


апарат; 
 Касов апарат – т.е. има външен дисплей; 
 Път до log файл, в който се записват всички подадени команди 


между ФУ и системата и резултатите от тях, ако има такъв; 
 Начален № на продажба, съгласно т.9 от приложение № 29 - 7-


разряден пореден номер на продажбата, формиран поотделно за 
всеки индивидуален номер на ФУ. По подразбиране е 1. Попълва 
се еднократно и след първото записване на какъвто и да е 
търговски документ в системата се затваря за корекция. 
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5. В Настройки>Наредба Н-18>таб Работни места трябва да се 
създаде списък с всички работни места (всеки компютър в мрежата, 
който има право на достъп до АЖУР L), независимо от това дали от 
това работно място ще се издават или не търговски документи. 
Внимание! 
Ако дадено работно място не е описано в списъка на работните места, 
системата не се стартира на това работно място. 


 
Въвежда се: 
 № на работно място – уникален номер на работното място 


(свободен код); 
 Наименование – потребителско описание на работното място; 
 Търговски обект – избира се от падащ списък код на търговския 


обект, предварително описан в таб Търговски обекти; 
 Име на компютър – името на работното място във вътрешната 


мрежа; 
 № на фискално устройство – избира се от списък на ФУ, 


предварително описани в таб Списък на ФУ; 
Внимание! 
№ на фискално устройство се въвежда към дадено работно място, 
само ако това работно място е в търговски обект, в който се 
извършват продажби по чл. 25 от НН-18 и на конкретното 
работно място ще се издават търговски документи. 


 Активно – ДА/НЕ – параметрите на веднъж дефинирано 
работното място не могат да бъдат променяни, то може да бъде 
само деактивирано, като се избере опция НЕ. 


Фискални устройства, с които работи  
модул Продажби НН-18 


1. Производител: Тремол ООД: 
Всички видове ФУ, поддържащи комуникация със сървър за 
управление ZFPLabServer. 


 
2. Производител Елтрейд ООД: 


Всички видове ФУ, поддържащи комуникация с ActiveX за касов 
апарат ELTRADE B1 KL,ELTRADE A3 KL и за фискален принтер 
ELTRADE PRP-250F KL, EPSON TM-T810F. 


 
3. Производител Датекс ООД: 


Всички видове ФУ, поддържащи комуникация чрез FP3530 COM 
Server 


 
4. Производител Дейзи Тех АД: 


Всички видове ФУ, поддържащи комуникация чрез 
JSON_ECRCommApp 


 
5. Производител ISL ООД: 


Всички видове ФУ, поддържащи комуникация чрез Комуникационен 
сървър за управление на ФУ  ISL  -  FPrnserve 
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Внимание! При използването на фискални устройства, Ажур® поддържа 
единствено издаването на “фискална касова бележка”. Не се поддържа 
издаване на фактура чрез фискалните устройства. 
 


Особенности на фискалните устройства 
 Ограничен брой артикули за подробен ФБ/Сторно ФБ: различните ФУ 


подържат различен максимален брой редове във ФБ. Добре е да се 
въведе ограничение за максимум до 30 артикула в търговски документ. 
Датекс (група Б модели DP-150) до 30 артикула  
Тремол до 50 артикула 


 Ограничен брой оператори: 
Операторите не могат да се кодират - те са с последователна 
номерация от 1 до 20 или 30, в зависимост от производителя. Паролата 
може да е различна и да се задава потребителски. 


Тремол – до 20 оператора; 
Дейзи – до 20 оператора; 
Елтрейд – до 30 оператора; 
ISL – до 10 оператора; 
Датекс - Х модели до 30 оператора, от които 30 едновременно на 1 ФУ; 
Датекс - <>Х до 30 оператора, от които за работна смяна до 8 
едновременно на 1 ФУ. 
 Мрежа, USB-порт, сървър – тестови постановки 


 
Вид Мрежа USB Комуникационен сървър 


Тремол ДА ДА При мрежови устройства, няма никакъв 
проблем ZFPLabServer да бъде инсталиран на 
компютъра, на който се намира базата данни, 
защото този компютър е винаги включен и 
останалите работни места на клиента не са 
зависими едно от друго. 


При устройства, които са свързани по сериен 
порт, естествено сървърът трябва да е 
инсталиран на компютъра, към който е 
свързано ФУ. 


Дейзи ДА ДА При устройства, които са свързани по сериен 
порт, софтуерният сървър трябва да е 
инсталиран на компютъра, към който е 
свързано ФУ. Софтуерът трябва да се стартира 
всеки път. 


Елтрейд НЕ НЕ  


Датекс ДА – или модела е 
мрежови (Х) или 
TCP/IP се емулира 
с допълнителен 
софтуер 


НЕ Софтуерът за ФУ се инсталира на всяко 
работно място. 
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Вид Мрежа USB Комуникационен сървър 


ISL  Да НЕ Софтуерният сървър трябва да е инсталиран на 
компютъра, към който е свързано ФУ. 
Софтуерът трябва да се стартира всеки път и да 
остава активен. 


 


Специфични ограничения 
 
◊ Всички модели на Дейзи и ISL не позволяват издаване на 


подробни ФБ с положителни и отрицателни суми в един 
документ – примерно продажба за 100 лв и приспаднат аванс за -
50. 


◊ Тремол, Елтрейд, Дейзи и ISL – работят в „транзакционен“ 
режим, което е добре при свършване на хартия и прекъсване на 
връзка. Тремол и ISL правят предварителна „логическа“ проверка 
за коректност на подаваната за печат към ФУ информация. 


◊ Датекс – не работи в транзакционен режим. При него ако по 
време на издаване на бона прекъсне печатът, бонът се анулира, 
клавиатурата на ФУ блокира. Трябва да се започне издаване на 
следващ бон, за да се направи опит за разблокиране на ФУ.  


 
ВНИМАНИЕ! Операторите на ФУ трябва много добре да са инструктирани 
и запознати с работата на ФУ, неговата документация и съответни клавиши 
или клавишни комбинации за активиране и връщане на ФУ към нормална 
работа при прекъсване на захранването, подмяна на хартия при свършване и 
други проблемни ситуации, възникващи при работа с ФУ. 
 
Винаги инсталирайте освен софтуерния сървъра за управление на ФУ и 
потребителски софтуер – за печат на Z-отчети (които ще отпаднат след 
31.03.2020), както и за служебно извеждане и въвеждане на суми във ФУ. 
 
 


УНП 
При генериране на УНП, се осъществяват всички проверки, които се 
правят и при вход в системата, с цел избягване на грешка от промяна на 
обстоятелствата между момента на влизане в системата. Това се налага с цел 
изпълнение на изискване от т.8 на Приложение № 29 Софтуерът блокира 
операциите по откриване и приключване на продажба в случаите, когато 
статусът на ФУ не позволява издаване на ФБ 
УНП се записват за:  
 Фактура; 
 Проформа фактура; 
 Оферта; 
 Спецификация; 
 Експедиция за отделен клиент; 
 Заявка; 
 Дневни продажби; 
 Плащания от клиенти. 
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Всеки един от изброените документи, ако се издава самостоятелно директно 
от екранната си форма, се счита за документ начало на продажбата и 
софтуерът генерира уникален номер на продажбата (УНП).  
  
Ако документ се издава на база предходно издаден документ: 
 Фактура от Проформа фактура 
 Проформа фактура от одобрена заявка 
 Спецификация от одобрена заявка 
 Оферта от Заявка 
 Спецификация от оферта,  
новият документ и неговите редове се записват с УНП на документа, от 
който е издаден с цел пълна проследимост на продажбата от нейната първа 
регистрация в системата до нейния последен запис в системата. Ако 
предходно издаденият документ няма УНП, се създава нов след съответните 
проверки. 


Начини на плащане в модул Продажби НН-18 
В модула са дефинирани твърдо и не могат да бъдат променяни следните 
начини на плащане: 
 В брой  
 По сметка - кредитен превод; 
 Друго с ФБ – използва се в случаите на други заместващи парите 


платежни средства не дефинирани изрично в БД начини на плащане 
 Дт/Кт карта 
 Чек/Ваучер 
 Прихващане – не може да се използва при издаване на търговски 


документи, може да се използва само при закриване на вземане по 
търговски документи; 


 Прехвърляне – не може да се използва при издаване на търговски 
документи, може да се използва само при закриване на вземане по 
търговски документи; 


 Внасяне по сметка - внасяне на пари в наличност по платежна сметка; 
 Директен дебит; 
 Паричен превод - наличен паричен превод, извършен чрез доставчик 


на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и 
платежните системи; 


 Пощенски превод - пощенски паричен превод, извършен чрез 
лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични 
преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги; 


 Платено на моб. ФУ – задължително получава УНП от ФУ свързано 
към работното място в СУПТО и изисква въвеждане на индивидуален 
номер на ФУ. 


 Съгл. чл.25(2) НН-18 – възможен за избор само при работа с Продажби 
НН-18. Въпреки че нямаме плащане, задължително изисква издаването 
на ФБ. 
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Издаване на фискален бон от модул Продажби НН-
18 


В зависимост от начина на плащане на съответния краен документ се издава 
ФБ за начини на плащане, отговарящи по наредбата на в брой, с чек, с 
ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи 
парите платежни средства. При издаване на ФБ към фискалното устройство 
се подава уникалния номер на продажбата за включването му във ФБ. 
Когато плащанията по продажбата са повече от едно, уникалният номер на 
продажбата се включва в издавания ФБ за всяко плащане. 
 
За документи за край на продажбата се считат: 
 Експедиция за отделен клиент,  
 Фактура (дебитно известие, кредитно известие)   
 Документ за дневна продажба, когато не е издаден друг търговски 


документ. 
 Плащане към търговски документи.  
 Авансово плащане. 
 
В модул Продажби НН-18 отпечатването на ФБ при издаване на търговски 
документи се съобразява с: 
 Начина на плащане. 
 Настройката Издаване на ФБ при регистрация в модул Плащания от 


клиенти. Виж Настройки на системата>Продажби>Продажби 
>Издаване на ФБ при регистрация в модул Плащания от клиенти.   


Внимание! За да се поддържа тази настройка, клиентът трябва да има модул 
Аванси и плащания от клиенти. 
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Конфигурацията на клиента 
поддържа ли Аванси и 
плащания от клиенти


Начин на плащане


В брой
Друго с ФБ
Дт/Кт карта
Чек/Ваучер


Съгл. чл.25(2) НН-18


По сметка
Внасяне по сметка
Директен дебит
Паричен превод
Пощенски превод
Платено на моб. ФУ 


Дневни продажби, за които не е 
издаен друг търговски документ


Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в БД


Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в БД Не се издава ФБ


Ескпедиция за отделен клиент


Не се издава ФБ, ФБ се 
издава при въвеждане на 
плащане в модул Продажби 
НН-18


Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в БД


Не се издава ФБ


Фактура, Дт известие с Вид 
доставка различен от 
"Освоб.дост. и дост. с 9 и 20%", 
"Дистанционни продажби" и 
"Авансова ф-ра за ВОД"


Не се издава ФБ, ФБ се 
издава при въвеждане на 
плащане в модул Продажби 
НН-18


Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в 
БД. Изключение може да 
има само ако фактурата се 
генерира на база експедиция 
за отделен клиент и към тази 
експедиция има издаден и 
записан ФБ 


Не се издава ФБ


Фактура, Дт известие в Вид 
доставка "Освоб.дост. и дост. с 9 
и 20%"


Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в 
БД.


Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в БД Не се издава ФБ


Фактура, Дт известие с Вид 
доставка "Дистанционни 
продажби" и "Авансова ф-ра за 
ВОД"


Не се издава ФБ Не се издава ФБ Не се издава ФБ


Авансово плащане по ПФ, 
оферта, спецификация


Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в БД


Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в БД Не се издава ФБ


Плащане по издадени търговски 
документи


Задължително се издава ФБ 
при запис на плащането в 
БД, независимо от начина 
на плащане на търговския 
докумет, ако към него не е 
издаден и записан ФБ


Задължително се издава ФБ 
при запис на плащането в 
БД, независимо от начина 
на плащане на търговския 
докумет, ако към него не е 
издаден и записан ФБ


Не се издава ФБ


Поддържа и е включена настройката за ФБ при плащане
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Конфигурацията на клиента 
поддържа ли Аванси и 
плащания от клиенти


Начин на плащане


В брой
Друго с ФБ
Дт/Кт карта
Чек/Ваучер


Съгл. чл.25(2) НН-18


По сметка
Внасяне по сметка
Директен дебит
Паричен превод
Пощенски превод
Платено на моб. ФУ 


Дневни продажби, за които не е 
издаен друг търговски документ Задължително се издава ФБ 


при запис на документа в БД
Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в БД Не се издава ФБ


Ескпедиция за отделен клиент Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в БД


Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в БД Не се издава ФБ


Фактура, Дт известие с Вид 
доставка различен от 
"Освоб.дост. и дост. с 9 и 20%", 
"Дистанционни продажби" и 
"Авансова ф-ра за ВОД"


Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в 
БД. Изключение може да 
има само ако фактурата се 
генерира на база експедиция 
за отделен клиент и към тази 
експедиция има издаден и 
записан ФБ 


Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в 
БД. Изключение може да 
има само ако фактурата се 
генерира на база експедиция 
за отделен клиент и към тази 
експедиция има издаден и 
записан ФБ 


Не се издава ФБ


Фактура, Дт известие в Вид 
доставка "Освоб.дост. и дост. с 9 
и 20%"


Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в 
БД.


Задължително се издава ФБ 
при запис на документа в БД Не се издава ФБ


Фактура, Дт известие с Вид 
доставка "Дистанционни 
продажби" и "Авансова ф-ра за 
ВОД"


Не се издава ФБ Не се издава ФБ Не се издава ФБ


Авансово плащане по ПФ, 
оферта, спецификация


не може да се въведе в 
модула


не може да се въведе в 
модула


не може да се въведе в 
модула


Плащане по издадени търговски 
документи


не може да се въведе в 
модула


не може да се въведе в 
модула


не може да се въведе в 
модула


Не поддържа или не е включена настройката за издаване на ФБ при плащане
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"Аварийно" издаване на ФБ 
При Преглед на документи е добавена възможност за „аварийно“ издаване 
на ФБ - Издаване на ФБ от ФУ. 
Тази функция е активна, когато са налице следните условия: 
 Потребителят, който стартира функцията е с администраторски права; 
 Документът не е анулиран и е с вид плащане, за който се изисква 


издаване на ФБ от ФУ, съгласно Наредба Н-18/2006, т.е. „в брой“ и 
еквивалентните му; 


 Към документа липсва издаден ФБ/СФБ, т.е. проверката е за 
конкретния документ, а не за плащане към него (което е със същото 
УНП). 


Внимание! Функцията ще позволи издаване на ФБ към документ, 
включително в случаите, когато има цялостно или частично плащане към 
него, за което вече е издаден ФБ през друга функция на системата. 
 
Функцията е целесъобразно да се използва при всички случаи на грешка по 
време на издаване на ФБ от ФУ, в следствие на което от ФУ е издаден 
анулиран фискален бон. 
Възможни ситуации, в следствие на които може да се използва функцията: 
 След проблем с печат на ФБ/СФБ при свършване на хартията на ФУ; 
 Прекъсване на захранването на ФУ, в следствие на което издаването на 


ФБ не е приключило успешно; 
 При недостатъчна касова наличност на ФУ при издаване на СФБ; 
 Апарат на Дейзи е върнал грешка, защото има редове с положителни и 


отрицателни суми. 
 ФУ е резервирал номер във фискалната памет за ФБ, но печата е спрял 


по средата поради друг различен тип грешки; 
В този случай в АЖУР се записва документа и номера на анулирания бон, 
заедно с грешката, която е предизвикала анулирането на ФБ. 


 


Данъчни групи на стоки/услуги при печат на ФБ 
Определянето на данъчните групи на стоки/услуги при печат на ФБ при 
специфични случаи на начисляване на ДДС и при продажби, извършвани от 
нерегистрирани лица е задължително съгласно писмо на НАП ”Този начин 
на регистриране по данъчни групи е задължителен независимо дали лицето 
извършващо продажбите е регистрирано или не по ЗДДС (аргумент чл.27, 
ал.2 от Наредба № Н-18/2006 г.)“ 
 Препоръчително е при използване на модул Продажби НН-18 от 


нерегистрирани по ЗДДС лица в Номенклатури на МЗ да се въведе 
коректно съответната данъчна група (А,Б,В,Г), съгласно чл.27 от 
Наредбата.  


 Ако в документ за продажба се въведе артикул, за който липсва 
информация в номенклатурите на стоки/услуги, или се извърши 
продажба на артикул без код (т.е. въведе се само свободен текст с име 
на продавания артикул), сумата за него ще се фискализира в група Б, 
т.е. като стоки/услуги облагани с 20% ДДС. 


 При прилагане на специфични режими на начисляване на ДДС от 
регистрирани по закона лица, доставчикът няма задължение да 
начислява ДДС, въпреки че стоките/услугите са облагаеми. Например 
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при продажби по чл.163а на зърно или отпадъци; при доставки със 
специален ред на облагане /продажби на стоки втора употреба/ и др. В 
този случай в издадената фактура за продажбата не се начислява ДДС, 
но фискалният бон се издава с фискализирана сума в данъчна група Б - 
за стоки/услуги облагани с 20% ДДС. 


 При издаване на документ за продажба за смесена доставка (доставки с 
0%, 9% и 20%) с начин на плащане, изискващ издаване на ФБ от ФУ, 
при запис на документа автоматично ще се издаде ФБ за цялата сума 
(аналогично на случая при разносна търговия – чл.25, ал.2 от Наредба 
Н-18), независимо от статуса на настройката „Издаване на ФБ при 
регистрация в модул Плащания“. Такива фактури, ако към тях няма 
издаден ФБ, няма да могат да се плащат „в брой“ през модул Каса и модул 
Аванси и плащания от клиенти, т.е. ако са с начин на плащане „По сметка“ 
и трябва да се платят „в брой“, първо е нужно през преглед на плащания 
да се смени начина на плащане, което ще доведе до издаване на ФБ и едва 
след това може да се плащат в брой. 


Подробен фискален бон 
Подробен фискален бон при работа с модул Продажби НН-18 се отпечатва: 
 При издаване на ФБ към експедиция;  
 При дневни продажби; 
 При издаване на Ф-ра/ДИ/КИ, ако са издадени с вид доставка по ЗДДС: 


„Доставки със ставка 0%“, „Освободени доставки“, „Доставки без 
задължение за ДДС“ и „Освободени и доставки с 9% и 20%“; 


 За плащания към посочените документи, освен при частични 
плащания, които се фискализират в група „Б“. 


Сумарен фискален бон 
Сумарен ФБ се отпечатва единствено само в следните случаи: 
 Продажби>Документи>Фактура> с Вид доставка: 


◊ Доставки със ставка 20% 
◊ Доставки със ставка 9% 


 При плащания на тези документи. 


Анулиране  
Могат да се анулират само документи, които са начало на продажба, а 
именно: 
 заявка,  
 проформа фактура,  
 оферта,  
 спецификация. 
Тези документи могат да се анулират само пълно. При анулирането им се 
създава точно копие на документа в системни таблици на БД, които са 
недостъпни на потребителско ниво. Могат да бъдат видени само във Fisk.exe 
– Таблица Анулирани продажби. 
Начин на работа: 
 Изберете съответния Преглед на документи.  
 Позиционирайте се върху документа, който трябва да бъде анулиран  
 С десен бутон на мишката се избира опция Анулиране.  
 
Внимание! Опция Анулиране може да не е активна (ще бъде засивена), ако: 
 Потребителят няма права за анулиране; 
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 Има издаден краен документ за продажба; 
 Ако от избрания документ има издаден следващ документ във 


веригата.  
Например:  


◊ От Проформа фактурата е издадена Фактура  
◊ Има издаден сторно ФБ към Кредитно известие 
◊ От Офертата е направена Спецификация 
◊ От Заявката е издадена Експедиция за отделен клиент и т.н. 


За да се види, кои са следващите издадени документи, може да се 
използват справките за изпълнение. 


Внимание! Не се позволява Изтриване на анулирани документи.  


 


Сторно на документ 
Сторнирне търговски документи, за които е издаден ФБ и които са край 
на продажбата: 
 Създадване на експедиция за отделен клиент с отрицателна стойност с 


начин на плащане в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или 
дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства;   


 Кредитно известие 
 Сторниране на документ за дневна продажба; 
 Сторниране на плащане към търговски документи или авансово 


плащане. 
 
Потребителят, работещ със системата, следва да има пред себе си ФБ, с 
който е извършена първоначално продажбата, защото трябва да се 
позиционира  в/у документа, от който е издаден ФБ.  
 


Пълно сторно на документ  
В системата е възприет термина Анулиране, поради изискването на чл. 116 
ал. 1 от ЗДДС: Чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и 
известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени 
документи се анулират и се издават нови. 
Сторно документът е нов запис с индикатор Сторно и е пълно копие на 
основния документ и със стойности обратни по знак на основния документ 
(в Прегледа на документи се виузуализрат в червено). Основният документ и 
сторно документът се блокират от системата за каквито и да е последващи 
корекции и действия. 
 
Последователност на работа: 
1. Влиза се в съответния преглед на издадените документи за край на 


продажбите – Фактури, Експедиция за отделен клиент или Плащания 
от клиенти и с бутон Визуализация се визуализират 
издадените/въведените в модула документи.  


2. Позиционира се върху документа/записа, който трябва да бъде 
сторниран и с десен бутон на мишката се извиква интерактивното 
меню, от което се избира опция Анулиране.  


3. Ако за конкретния документ не е издаден ФБ, не се изисква въвеждане 
на причина и сторнирането продължава без допълнителни проверки. 


4. Ако за конкретния документ е издаден ФБ се извежда екран с: 
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 Номер на ФБ 
 Дата и час на издаване на ФБ 
 Индивидуалния номер на фискалната памет 
 Уникален номер на продажбата 


5. Изисква се въвеждане на: 
 Причината за сторно операцията: 


0 - операторска грешка* 
1 - връщане/рекламация 
2 - намаление на данъчната основа 
* Причина за сторно операция 0 - операторска грешка не се появява за избор, 
ако системната дата на сървъра е по-голяма от 7 число на месеца, следващ 
месеца на дата на издаване на ФБ. 


6. Бутон Отказ спира сторнирането на документа. 
7. Бутон Сторно продължава процеса по сторниране на документът и ФБ 


към него. 
 Ако причината за сторнирането е различно от „0 - операторска 


грешка“ се прави проверка  за касовата наличност към момента 
ФУ, на което се извършва сторнирането. 


 Ако Сума за плащане в лева от съответния документ е по-малка 
или равна на Касовата наличност на ФУ, сторнирането 
продължава. 


 В противен случай сторнирането спира и се извежда съобщение 
„Не се допуска извършване на сторно операция при недостатъчна 
касова наличност!“ 


Внимание! Опция Анулиране може да не е активна в следните случаи: 
 Към документът има издаден Сторно бон. 
 Потребителят няма права за анулиране; 
 Ако от избрания документ има издаден следващ документ във 


веригата. Например:  
◊ от Експедицията за отделен клиент е издадена Фактура или  
◊ към Фактурата е отразено плащане или 
◊ към Фактурата е отразено частично сторно, чрез издаване на 


Кредитно известие и т.н. 
В този случай сторнирането трябва да бъде извършено в обратна 
хронология на издаването/въвеждането на документи и записи в 
системата. 


 Документът не е разнесен в Дневник продажби. В този случай 
документът следва да се разнесе в Дневник продажби и след това да се 
анулира. 


 Администратор на системата е затворил отчетния период. 
 
 


Частично сторно 
Частично сторно може да бъде направено само чрез издаване на нов 
документ в системата:  
 За издадени фактури, новият документ е Кт известие. 
 За издадени експедиция за отделен клиент, се издава нова експедиция с 


минус като се попълва поле Върнати по Експ. № в меню Продажби 
НН-18>Документи>Експедиции>За отделен клиент. 


 
При частично сторно (Кредитно известие, Експедиция с минус) се изисква 
да е посочен документ за който е издаден ФБ. При издаване на сторно ФБ се 
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подава към фискалното устройство уникалния номер на продажбата, по 
която се извършва сторнирането. 
 


Плащания от клиенти при работа с модул Аванси и 
плащания от клиенти 


 
Когато се обработват няколко документа с едно плащане всяко закриване на 
документ е отделно, заради проверката и издаването на ФБ от ФУ. При тази 
ситуация могат да се издадат много ФБ.  
 
Внимание! Ако обработката се прекъсне поради технически причини (ФУ 
подава грешка или нещо друго) сумата за плащане ще е разнесена частично 
и трябва да се направи проверка, колко от сумата за плащане е разнесена 
през преглед на плащания. 
 


Преглед на плащания от клиенти при работа с модул 
Аванси и плащания от клиенти 


Създава се нова функция Закриване на аванс 
Функцията е активна само върху документ аванс, на който салдото му е  по-
малко от 0,00. 
При стартиране на тази функция се изисква въвеждането на сума, като се 
предлага салдото на аванса. Може да потвърди тази сума или да въведе 
друга от 0 до салдото на аванса. В базата се записва плащане с тази сума. 
Ако авансът има вече генериран УНП, то той се присвоява и на направеното 
плащане.  Не се генерира нов УНП. Не се издава ФБ. 
 
Създава се нова функция Разходен касов ордер 
Функцията е активна, само ако записът, върху който се изпълнява, е 
създаден чрез връзка с модул Каса. 
Целта на тази функция е да се постигне ситуация, при която е възможно да 
се анулира документ за продажба, за който има регистрирано плащане с 
ПКО или Обобщен ПКО от модул Каса, което не е анулирано. Основното 
приложение на функцията е при анулиране на плащане, регистрирано с ПКО 
в модул Каса, издаден на дата, за която модул Каса вече е приключена. 
Издаденият РКО „симулира анулиране“ на ПКО в модул Каса, като 
включително се прави и „сторно“ запис в модул „Плащания от клиенти“. 
Ако към ПКО има издаден ФБ то при издаването и записа на РКО се 
стартира издаване на сторно бон от ФУ. 
 


Плащане на начислени лихви/неустойки  
Ако клиент ползва модул Неустойки, за изчислените неустойки за 
просрочени вземания се издават ИДН /известия за дължими неустойки/. 
Някои от тях могат да бъдат платени в брой и еквивалентните му начини, 
съгласно Наредба Н-18. 
Съгласно писмо на НАП Изх. № 24-34-583/11.04.2008г: 
„независимо от документирането с първичен счетоводен документ 
постъпването на суми от неустойки следва да се регистрира и чрез 
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издаване на фискална касова бележка, за всяко извършено плащане с 
изключение на случаите, когато плащането е по банков път.“ 
При регистриране на плащане по ИДН в АЖУРL се генерира УНП за 
плащането, като в случай че начина на плащане изисква издаване на ФБ, се 
стартира функция за издаване на фискален бон с код за данъчна група „А“, 
съгласно чл.27 от Наредба № Н-18/2006. 
Регистриране на плащане по ИДН в АЖУРL може да се направи с функциите 
на: 
 модул Каса (само в брой) и 
 модул Продажби НН18 /Обработки/Плащания от клиенти. 


Корекция на документи 
След получаване на УНП са абсолютно забранени следните корекции: 
 вид на документа; 
 номер на документа; 
 дата на издаване; 
 код, име и адрес на получателя по доставката; 
 идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на получателя, съответно 


номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - 
когато получателят е нерегистрирано по този закон лице, 
идентификационен номер за целите на ДДС - когато получателят е 
регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на 
лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на 
държавата, където е установен получателят; 


 количество и вид на стоката, вид на услугата – тук се включва 
изтриване на детайлен ред, въвеждане на нов детайлен ред, промяна на 
наименование, мерна единица, партида и всичко, което идентифицира 
стоката/услугата еднозначно; 


 дата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или дата, 
на която е получено плащането; 


 единична цена без данъка и данъчна основа на доставката, както и 
предоставени търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в 
единичната цена; 


 ставка на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за 
прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък; 


 размер на данъка; 
 сума за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и 


на данъка. 
 
Ако възникнат обстоятелства, които обективно водят до корекция на 
посочените данни, възможните действия са: 
 Анулиране на документа, който следва да се промени в неговата 


цялост и издаване на нов документ с нов номер и коректни данни. 
Анулираният документ остава в БД и се пази във вида на неговото 
първоначално издаване. Отразява се в справки на системата. 


 В случаите, когато към документ има издаден ФБ се издава Сторно 
ФБ. 
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Смяна на начин на плащане  
В преглед на издадени документи се позволява смяна на начин на плащане 
чрез бутон F3 в колона Начин на плащане. 
 
Не се позволява избор на Начин на плащане, приравнен на "в брой" когато: 
 Документът е Отчет за продажби. 
 Документът е Вътрешна фактура -- независимо от настройките на 


системата и клиента, който е избран, не се допуска. 
 Документът е Кт известие. 
 Документът е край на продажба и има към него има издаден ФБ. 
 Към документа няма записан УНП.  
 
Смяната на начина на плащане предизвиква издаване на ФБ когато 
документът има УНП, няма издаден към него ФБ и  
 Начин на плащане става приравнен на "в брой" или В брой по чл.25(2) 


и настройката на системата е издаване на ФБ при плащане=НЕ; 
или  
 Начин на плащане става приравнен на В брой по чл.25(2). 
 


Архивиране / Възстановяване 
Архивирането на Базата Данни е процес на съхраняване на информацията 
върху физическо или логическо устройство. Архивирането осигурява защита 
от загуба на информация в случай на физическа повреда в хардуера.  
Задължително е всеки ден след приключване на работа да се архивира 
Базата Данни.  
Функция Възстановяване е на специално потребителско право. Трябва да 
се използва само в случаите на преглед и анализ на информация за 
минали периоди или при специализираното Възстановяване през 
Backup. 
 
Въвеждане на IT политика, осигуряваща съхраняване на БД на дневна база.  
Примери за подходящи IT политики: 


 Автоматично архивиране 
 Архивиране на различни места – на различно място от сървъра 
 Смяна на стандартната парола на базата данни 
 Отделяне на базата данни от инсталацията 
 Забрана на потребители на опцията „Възстановяване на архив“ 
 При големи сървърни инсталации - Права за четене и писане да 


са ограничени 
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Вход от други системи 
Импортът в АЖУРL на данни за продажби според класификацията в 
Разяснения относно възможностите за импорт на данни за продажби в 
СУПТО във връзка с изискванията в т. 9 от Приложение №29 на 
Наредба №Н-18/2006 г. попада във Вариант 1 от точка I Импорт в 
СУПТО (СУПТО_А) на данни за продажби с УНП, генерирани от друг 
СУПТО (СУПТО_Б), използван от същото ЗЛ или в точка II Импорт в 
СУПТО на данни за продажби от други източници, които не притежават 
характеристиките на СУПТО и не се използват за управление на 
продажби. 
 
В менюто са включени функции, които се използват за импорт на данни от 
друг софтуер. Информацията се обменя под формата на файлове, които 
съдържат данните на първичните документи и са със строго определена 
структура. При обработка на данните се правят формални контроли дали 
отговарят на изискваната структура. При възникнали проблеми не се 
обработва нищо от информацията във файловете. 
Документите, които могат да се импортират са : 
 Фактури (дебитни известия, кредитни известия);  
 Заявки; 
 Експедиции за отделен клиент. 
В Модул Продажби НН-18 са добавени две полета в общата част на 
документите, в които се попълват код на обект, в който е издаден 
документът, и УНП. В зависимост от попълването им са възможни следните 
сценарии при импортиране на фактури, известия към тях, заявки и 
експедиции за отделен клиент: 
1. Попълнен обект код и УНП във файловете за импорт (Вариант 1 от 


точка I Импорт в СУПТО (СУПТО_А) на данни за продажби с УНП, 
генерирани от друг СУПТО (СУПТО_Б), използван от същото ЗЛ от 
Разяснения относно възможностите за импорт на данни за продажби 
в СУПТО във връзка с изискванията в т. 9 от Приложение №29 на 
Наредба №Н-18/2006 г): 
1.1. Ако обектът е дефиниран в АЖУР L, се вземат попълнените код 


на обект и УНП от импортния файл; 
1.2. Ако обектът не е дефиниран в АЖУР L, се визуализира 


съобщение за грешка и обработката спира. 
 
Ако статусът на всички редове е „Коректна“ се отваря бутон Импорт. 
Импортира се целият файл. 
В случай на грешка на който и да е от редовете във файла бутонът 
Импорт не е активен. 
 
Всички данни за продажби, импортирани чрез импорт от файлове, 
гарантирано се зареждат в базата данни в пълен обем и с непроменено 
съдържание. 
При импорта се контролира формáта и структурата на УНП на 
импортираните данни за продажби.  
За всички импортирани данни се съхранява следната структурирана 
информация: 
• УНП, генерирано в СУПТО, от който се генерира файлът за импорт; 
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• Пълни данни за всяка импортирана заявка/поръчка/продажба – 
съгласно таблици 18.1, 18.2 и 18.3 от Приложение №29;  
• Начин на импорт в АЖУР L – импортират се само данни от файл. 
 


2. При непопълнен обект код и непопълнен УНП във файловете за импорт 
(точка II Импорт в СУПТО на данни за продажби от други 
източници, които не притежават характеристиките на СУПТО и не 
се използват за управление на продажби от Разяснения относно 
възможностите за импорт на данни за продажби в СУПТО във 
връзка с изискванията в т. 9 от Приложение №29 на Наредба №Н-
18/2006 г.) на импортираните документи се дава кодът на обекта, към 
който е работното място, от което се извършва импортът на данни и се 
дава УНП. 


 
Всички данни за продажби, импортирани чрез импорт от файлове, 
гарантирано се зареждат в базата данни в пълен обем и с непроменено 
съдържание. 
Генерира се УНП в момента на импорт на данните за продажба в АЖУР L. 
Преди отваряне на прозореца и преди запис на документа софтуерът 
проверява готовността на ФУ с цел изпълнение на изискване от т.8 на 
Приложение № 29: Софтуерът блокира операциите по откриване и 
приключване на продажба в случаите, когато статусът на ФУ не позволява 
издаване на ФБ. 
За всички импортирани данни за продажби се съхранява следната 
структурирана информация:  
• Идентификатор на заявката, присвоена от външния източник (номер на 
поръчката от търговска верига); 
• Дата и време на импорт в АЖУР L; 
• Източник на импортираните данни - файл; 
• Начин на импорт в АЖУР L - импортират се само данни от файл; 
• Пълни данни за всяка импортирана продажби– съгласно таблици 18.1, 18.2 
и 18.3 от Приложение №29. 
 
3. Непопълнен Код на обект и попълнен УНП – визуализира се съобщение 


за грешка и обработката спира. 
 


Поръчки от други системи ECOD, EXITE, БАНКСЕРВИЗ 
Това е случаят описан в точка II Импорт в СУПТО на данни за продажби 
от други източници, които не притежават характеристиките на СУПТО 
и не се използват за управление на продажби от Разяснения относно 
възможностите за импорт на данни за продажби в СУПТО във връзка с 
изискванията в т. 9 от Приложение №29 на Наредба №Н-18/2006 г. 
Тези три менюта се използват при електронен обмен на данни (EDI – 
първият примерен източник в разясненията относно импорта). 
Обработват се XML файлове, съдържащи информация за поръчката, 
издадена от търговската верига. След отваряне на прозореца потребителят 
избира файла, който ще обработва. Системата извършва формални и 
логически проверки на информацията във файла. В обект, използващ 
СУПТО, се дава УНП на документа, генериран в АЖУР L на база 
поръчката.  
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Всички данни за продажби, импортирани чрез импорт от файлове, 
гарантирано се зареждат в базата данни в пълен обем и с непроменено 
съдържание. 
Генерира се УНП в момента на импорт на данните за продажба в АЖУР L. 
Преди отваряне на прозореца и преди запис на документа софтуерът 
проверява готовността на ФУ с цел изпълнение на изискване от т.8 на 
Приложение № 29: Софтуерът блокира операциите по откриване и 
приключване на продажба в случаите, когато статусът на ФУ не позволява 
издаване на ФБ. 
За всички импортирани данни за продажби се съхранява следната 
структурирана информация:  
• Идентификатор на заявката, присвоена от външния източник (номер на 
поръчката от търговска верига); 
• Дата и време на импорт в АЖУР L; 
• Източник на импортираните данни - EDI; 
• Начин на импорт в АЖУР L - импортират се само данни от файл; 
• Пълни данни за всяка импортирана продажби– съгласно таблици 18.1, 18.2 
и 18.3 от Приложение №29. 
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„ОДИТОРСКИ“ ПРОФИЛ – СЪГЛАСНО 
ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА НН-18 


Информация относно изпълнението на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от 
приложение № 29 – или от софтуера, или от интегрирана информационна 
система за управление на продажбите/търговската дейност, с която 
софтуерът е свързан или е съставна част 


Информация относно изпълнението на изискванията  
по т. 16 от приложение № 29 


Изисквания на т.16: 
Софтуерът осигурява визуализация през потребителски интерфейс на 
записаната по т. 15 информация с възможност за филтриране по един или 
няколко критерия: период, потребител (оператор), вид извършени действия, 
др. 
Изисквания на т.15: 
8. Софтуерът поддържа информация в структуриран вид за следните 


изпълнени действия:  
т.15а) въвеждане/промяна на потребителите (операторите) на софтуера и 
присвоената им роля в системата – кой и кога е извършил действието и 
описание на промяната; 
В системата АЖУРL е дефиниран потребител fisk със стандартна парола 
control. Този потребител не може да бъде изтриван или да бъдат променяни 
неговите права. Този потребител има достъп до Пароли и данни за фирма. 
Този потребител може да експортира в Excel всички дефинирани 
потребители и техните групи(роли) и права, дата на първоначално 
конфигуриране на всеки потребител в системата, дата на последна промяна 
на неговите права и дата на деактивиране на потребителя (Приложение №29, 
т.18.9. Таблици с номенклатури – „Потребители(оператори)“, „Роли на 
потребителите (операторите) на софтуера“ и „Права, присвоявани на 
ролите“). 
 


 
 
 







 


 29 
 


 
 
9. Софтуерът поддържа информация в структуриран вид за следните 


изпълнени действия:  
т.15б) данни, свързани с действията (операциите) на потребителите 
(операторите) на системата: 
– име на потребителя (оператора); 
– код на потребителя (оператора); 
– роля; 
– дата и час на действието (операцията); 
– вид на действието (операцията) – регистрират се като минимум следните 
действия (операции): влизане и излизане в/от системата (login/logout), 
сторниране, анулиране и промени в номенклатурите на софтуера; за 
действия (операции) "сторниране" и "анулиране" на продажба – и 
уникалният номер на продажбата. 
Разработено е специално приложение Fisk.exe, което трябва да бъде 
записано в директорията, в която е инсталиран АЖУРL. При инсталацията 
на АЖУРL това приложение се копира автоматично. 
 
След стартиране на приложението се изисква въвеждане на потребител и 
парола и избор на проверявания търговец. 


Експортира в Excel формат 
всички въвеждания / 
промени на потребителите 
(операторите) на софтуера и 
присвоените им права в 
системата – кога е 
извършено действието.  
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За проверка на действията на потребителите се избира таб „Приложение 
№29, т. 15“. 


 
 Ако е необходимо се указват допълнителни филтри за период, работно 


място и оператор(потребител).  
 Натиска се бутон „Експорт в csv файл“.  
 Избира се място за записване на файла. Системата генерира файл с име 


„USERSLOG_XXXXXXXXXX.CSV“, където XXXXXXXXXX е 
уникален номер, генериран на база текуща системна дата и час. 


 
Файлът сдържа всички действия на потребителите за указания период, 
работно място и оператор(потребител). CSV-файлът е със следната 
структура: "Пореден номер", "Дата и час на сървъра", "Дата на работа със 
системата", "Работно място", "Код на потребител", "Код на действието", 
"Описание на действието". 
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Информация относно изпълнението на изискванията по т. 
17 от приложение № 29 


Изисквания на т.17: 
Чрез потребителски интерфейс софтуерът осигурява достъп до създаваните 
чрез него данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК. При архивиране на 
базата данни софтуерът осигурява създаване и поддържане на архив, както и 
достъп до архивните данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК през 
потребителски интерфейс. Не се изисква достъп до архивните данни в 
случаите, в които създаваната чрез софтуера информация се съхранява в 
текущата база данни в посочените срокове. 
 
В системата АЖУРL е дефиниран потребител fisk със стандартна парола 
control. Този потребител не може да бъде изтриван или да бъдат променяни 
неговите права. За целите на т.17 от приложение № 29 за този потребител е 
дефиниран пълен достъп до функция „Работа с архиви върху диска“. 
 
Избира се желания архив и се получава пълен достъп за справки до цялата 
записаната информация към датата и часа на архива. Всеки архив на 
АЖУРL съдържа цялата информация, въведена към датата и часа на 
архива, независимо от модула и менюто, от което е въведена. 


Информация относно изпълнението на изискванията по т. 
18 от приложение № 29 


Изисквания на т.18: 
Софтуерът следва да осигурява чрез потребителски интерфейс визуализация 
и експорт на данни от базата данни в табличен вид, файлов формат 
XLS/XLSX или CSV, при прилагане на следните филтри: За търговец (при 
SaaS); За период (от дата до дата) и/или За търговски обект (всички или 
конкретно посочен), и/или За ФУ, на което са регистрирани продажбите 
(всички ФУ или конкретно ФУ), и/или За работно място (всички или 
конкретно посочено), и/или За оператор (всички или конкретно посочен). 
 
Разработено е специално приложение Fisk.exe. Приложението трябва да 
бъде копирано в директорията, в която е инсталиран АЖУРL. 
Стандартната инсталация на АЖУРL качва това приложение автоматично. 
 
След стартиране на приложението се изисква въвеждане на потребител и 
парола и избор на проверяван търговец. 
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За експорт в CSV-формат на желаните данни, изберете таб “Таблици – 
Приложение №29, т.18”. 
 От падащото меню изберете желаната таблица за експорт. Таблиците 


са подредени в последователността, посочена в Приложение №29, т.18. 
 След избор на съответната таблица, може да се посочат допълнителни 


критерии за филтриране  на данните – период, работно място, оператор 
(потребител), търговски обект или ФУ. 


 Ако не се въведат допълнителни критерии, тогава се извежда цялата 
информация за съответната избрана таблица за посочения период. 


 Всеки филтър действа с логическо „и“ към предходните филтри. 
 За визуализиране на информацията се избира бутон „Експорт в CSV 


файл и се посочва място, където да се запише желаната от 
информация. Приложението генерира CSV файл със съответната 
информация на указаното място. 
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18.1. Таблица – „Обобщени данни за продажбите“. Данните се 
експортират във файл с  име – 
“SUMMARYSALES_DATA_XXXXXXXXXX.CSV”, където 
XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща системна дата 
и час. Файлът е със следната структура: "Уникален номер на продажба – 
съгласно т. 9", "Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера", 
"Код на търговски обект", "Наименование", "Дата на откриване на 
продажбата", "Време на откриване на продажбата (час, минута, секунда)", 
"Код на работно място", "Код на оператор", "Обща сума – в лв.", "Отстъпка 
– в лв.", "ДДС сума – в лв.", "Дължима сума по продажбата – в лв.", 
"Фактура за продажбата – номер", "Фактура за продажбата – дата", "Дата на 
приключване на продажбата", "Време на приключване на продажбата (час, 
минута, секунда)", "Клиент код (при наличие на въведена информация)", 
"Клиент име (при наличие на въведена информация)". 
В таблицата се включват всички направени експедиции, дневни продажби, 
за които не са издадени други първични документи, данъчни документи, 
които не са свързани с експедиции, както и документи за започнали и 
незавършили продажби – заявки, спецификации, оферти, проформа фактури. 
 
18.2. Таблица – „Данни за плащанията по продажбите“. Данните се 
експортират във файл с име „PAYSALES_DATA_XXXXXXXXXX.CSV“, 
където XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща 
системна дата и час. Файлът е със следната структура: "Уникален номер на 
продажба – съгласно т. 9", "Системен номер на продажбата, присвоен от 
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софтуера", "Дата на откриване на продажбата", "Дата на приключване на 
продажбата", "Обща сума по продажбата – в лв.", "Дата на плащане", "Код 
на оператор, регистрирал плащането", "Платена сума без ДДС – в лв.", "ДДС 
– сума – в лв.", "Вид на плащането", "Индивидуален номер на ФУ, на което е 
издаден ФБ за плащането". 
В таблицата се извеждат всички въведени плащания в модул „Аванси и 
плащания от клиенти“, независимо от начина им на плащане. Тази таблица 
може да бъде празна, ако системата няма или не се ползва този модул. 
 
18.3. Таблица – „Детайлни данни за продажбите“. Данните се експортират 
във файл с име „DETAILSALES_DATA_XXXXXXXXXX.CSV”, където 
XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща системна дата 
и час. Файлът е със следната структура: "Уникален номер на продажба – 
съгласно т. 9", "Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера", 
"Код на стоката/услугата", "Наименование на стоката/услугата", 
"Количество", "Единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.", "Отстъпка 
(сума) – в лв.", "ДДС ставка", "ДДС сума – в лв.", "Обща сума – в лв.". 
В таблицата се експортира детайлната информация за продажбите по 18.1. 
Таблица – „Обобщени данни за продажбите“. 
 
18.4. Таблица – „Сторнирани продажби“. Данните се експортират във 
файл с име „STORNOSALES_DATA_XXXXXXXXXX.CSV“, където 
XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща системна дата 
и час. Файлът е със следната структура: "Уникален номер на продажба – 
съгласно т. 9", "Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера", 
"Код на стоката/услугата", "Наименование на стоката/услугата", 
"Количество", "Единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.", "Отстъпка 
(сума) – в лв.", "ДДС ставка", "ДДС сума – в лв.", "Обща сума – в лв.", "Дата 
на приключване на продажбата", "Време на приключване на продажбата 
(час, минута, секунда)", "Дата на сторниране на продажбата", "Време на 
сторниране на продажбата (час, мин., сек.)", "Индивидуален номер на ФУ, 
на което е издаден Сторно-ФБ", "Код на оператор, извършил сторнирането". 
В таблицата се включват всички експедиции, дневни продажби, за които не 
са издадени други първични документи, и данъчни документи, които не са 
свързани с експедиции, които са сторнирали приключена продажба. 
 
18.5. Таблица „Анулирани продажби“. Данните се експортират във файл с 
име „CANCELEDSALES_DATA_XXXXXXXXXX.CSV”, където 
XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща системна дата 
и час. Файлът е със следната структура: "Уникален номер на продажба – 
съгласно т. 9", "Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера", 
"Код на стоката/услугата", "Наименование на стоката/услугата", 
"Количество", "Единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.", "Отстъпка 
(сума) – в лв.", "ДДС ставка", "ДДС сума – в лв.", "Обща сума – в лв.", "Дата 
на откриване на продажбата", "Време на откриване на продажбата (час, 
минута, секунда)", "Дата на анулиране на продажбата или на 
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стоката/услугата", "Време на анулиране на продажбата или на 
стоката/услугата (час, мин., сек.)", "Код на оператор, извършил 
анулирането". 
 
18.6. Таблица – „Обобщени данни за доставки“. Данните се експортират 
във файл с име “RTOTALSKLAD_DATA_XXXXXXXXXX.CSV”, където 
XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща системна дата 
и час. Файлът е със следната структура: "ID на запис", "Дата на доставка", 
"Време (час, минута, секунда)", "Код на оператор", "Доставчик - код", 
"Доставчик - име", "Фактура за доставка - №", "Фактура за доставка - дата", 
"Обща сума на доставката (без отстъпка), без ДДС – в лв.", "Отстъпка – в 
лв.", "ДДС сума – в лв.", "Обща сума – в лв.", "Вид на плащането ". 
В таблицата се експортира обобщена информация за доставките въведени в 
модул „Склад“ на системата. Тази таблица може да бъде празна, ако 
системата няма или не се ползва този модул. 
 
18.7. Таблица – „Детайлни данни за доставки“. Данните се експортират 
във файл с име “RDETAILSKLAD_DATA_XXXXXXXXXX.CSV”, където 
XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща системна дата 
и час. Файлът е със следната структура: "ID на запис", "Код на 
стоката/услугата", "Наименование на стоката/услугата", "Количество", 
"Единична цена (без отстъпка) – в лв.", "Отстъпка (сума)", "ДДС сума – в 
лв.", "Обща сума – в лв.". 
В таблицата се експортира детайлната информация за доставките по т.18.6. 
Таблица – „Обобщени данни за доставки“. Тази таблица може да бъде 
празна, ако системата няма или не се ползва модул Склад. 
 
18.8. Таблица – „Движение на стоки за период“. Данните се експортират 
във файл с име „RPK_DATA_XXXXXXXXXX.CSV”, където 
XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща системна дата 
и час. Файлът е със следната структура: "Код", "Наименование", 
"Количество в началото на периода", "Обща стойност в началото на периода 
- в лв.", "Дебитен оборот за периода - количество", "Дебитен оборот за 
периода - стойност, в лв.", "Кредитен оборот за периода - количество", 
"Кредитен оборот за периода - стойност, в лв.", "Количество в края на 
периода", "Обща стойност в края на периода - в лв.". 
В таблицата се експортира информация за всички стоки и тяхното движение 
за периода, която е въведена чрез функционалността на модул „Склад“ или 
автоматизирано при връзка с модул „Продажби НН-18“. Тази таблица може 
да бъде празна, ако системата няма или не се ползва модул „Склад“. 
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18.9. Таблици с номенклатури. 


 
18.9.1. Таблица – „Номенклатура на стоки/услуги“. Данните се 
експортират във файл с име “RNOM_DATA_XXXXXXXXXX.CSV”, 
където XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща 
системна дата и час. Файлът е със следната структура: "Код", 
"Наименование", "Дата на първоначално конфигуриране в системата", 
"Дата на последна промяна", "Дата на деактивиране". 
В таблицата се експортира пълен списък на стоките (материали, стоки и 
готова продукция) и услугите от номенклатурите на системата, както и 
дата на първоначално конфигуриране/въвеждане, промяна и деактивиране 
в системата. 
 
18.9.2. Таблица – „Номенклатура на доставчици“. Данните се 
експортират във файл с име „DDS_BUY_DATA_XXXXXXXXXX.CSV”, 
където XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща 
системна дата и час. Файлът е със следната структура: "Идентификатор по 
ДДС", "Доставчик - код", "Наименование", "Дата на първоначално 
конфигуриране в системата", "Дата на последна промяна", "Дата на 
деактивиране". 
В таблицата се експортира пълен списък на доставчиците от съответната 
номенклатура, както и дата на първоначално конфигуриране/въвеждане, 
промяна и деактивиране в системата. 
 
18.9.3. Таблица – „Номенклатура на клиентите“. Данните се 
експортират във файл с име „DDS_SELL_DATA_XXXXXXXXXX.CSV”, 
където XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща 
системна дата и час. Файлът е със следната структура: "Идентификатор по 
ДДС", "Клиент код", "Наименование", "Дата на първоначално 
конфигуриране в системата", "Дата на последна промяна", "Дата на 
деактивиране". 
В таблицата се експортира пълен списък на клиентите от съответната 
номенклатурата, както и дата на първоначално конфигуриране/въвеждане, 
промяна и деактивиране в системата. 


 
18.9.4. Таблица – „Видове операции (действия)“. За проверка на 
действията на потребителите се избира таб „Приложение №29, т. 15“. 
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 Ако е необходимо се указват допълнителни филтри за период, работно 


място и оператор(потребител) 
 Натиска се бутон „Експорт в csv файл“.  
 Избира се място за записване на файла. Системата генерира файл с име 


„USERSLOG_XXXXXXXXXX.CSV“, където XXXXXXXXXX е 
уникален номер, генериран на база текуща системна дата и час. 


 
Файлът сдържа всички действия на потребителите за указания период, 
работно място и оператор(потребител). CSV-файлът съдържа следните 
колони: "Пореден номер", "Дата и час на сървъра", "Дата на работа със 
системата", "Работно място", "Код на потребител", "Код на действието", 
"Описание на действието". 


 
18.9.5. Таблица – „Видове плащания“. Данните се експортират във файл 
с име „RNOM_PAYMENT_DATA_XXXXXXXXXX.CSV“, където 
XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща системна 
дата и час. Файлът е със следната структура: "Код", "Наименование", "Дата 
на първоначално конфигуриране в системата", "Дата на последна 
промяна", "Дата на деактивиране". 
В таблицата се експортира пълен списък на видовете плащания от 
съответната номенклатура, както и дата на първоначално 
конфигуриране/въвеждане, промяна и деактивиране в системата. 
 
18.9.6. Таблица – „Търговски обекти“. Данните се експортират във файл 
с име „N18_NOM_TO_DATA_XXXXXXXXXX.CSV”, където 
XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща системна 
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дата и час. Файлът е със следната структура: "Код", "Наименование", 
"Местонахождение", "Дата на първоначално конфигуриране в системата", 
"Дата на последна промяна", "Дата на деактивиране". 
В таблицата се експортира пълен списък на търговските обекти от 
съответната номенклатура, както и дата на първоначално 
конфигуриране/въвеждане, промяна и деактивиране в системата. 
 
18.9.7. Таблица – „Работни места“. Данните се експортират във файл с 
име „N18_WORKPLACE_DATA_XXXXXXXXXX.CSV”, където 
XXXXXXXXXX е уникален номер, генериран на база текуща системна 
дата и час. Файлът е със следната структура: "Код", "Търговски обект", 
"Индивидуален номер на свързаното към него ФУ", "Дата на първоначално 
конфигуриране в системата", "Дата на последна промяна", "Дата на 
деактивиране". 
В таблицата се експортира пълен списък на работните места от съответната 
номенклатура, както и дата на първоначално конфигуриране/въвеждане, 
промяна и деактивиране в системата. 
 
18.9.8. Таблици – „Потребители (оператори)“, „Роли на потребителите 
(операторите) на софтуера“ и „Права, присвоявани на ролите“.  
 


В системата АЖУРL е дефиниран потребител fisk със стандартна парола 
control. Този потребител не може да бъде изтриван или да бъдат променяни 
неговите права. Този потребител има достъп до Пароли и данни за фирма. 
Този потребител може да експортира в Excel всички дефинирани 
потребители и техните групи(роли) и права, дата на първоначално 
конфигуриране на всеки потребител в системата, дата на последна промяна 
на неговите права и дата на деактивиране на потребителя  
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При генериране на експорта автоматично се стартира Excel с отворен файл 
„Book1.xlsx“, който съдържа следната структурирана информация: 
 таб „Групи“ – „Група“, „Име“, „Име на друг език“, „Език“; 
 таб „Фирмени данни“ – „Фирма“, „Булстат“, „Номер от НДР“, „Код на 


страна“, „Пощенски код“, „Община“, „Град“, „Адрес за 
кореспонденция“, „Телефон“, „E-Mail“, „Представляващ“, „Длъжност“, 
„МОЛ“, „Гл. счетоводител“, „Банка“, „Банков клон“, „BIC“, „IBAN“, 
„Валута“, „Дата регистр. ЗДДС“, „Дата дерегистр. ЗДДС“, „Име за 
ДДС (ЕГН/Име)“, „Клон“, „Номер на клон“, „Място на издаване“, 
„Лиценз“, „Улица“; 


 таб „Потребители“ – „Потребител“, „Име“, „Име на друг език“, 
„Длъжност“, „Език“, „Телефон“, „Факс“, „Мобилен телефон“, „E-
Mail”, „Местоиздаване“, „Трите имена“, „Група“, „Група име“, 
„Оператор“; 


 таб „Деактивирани потребители“ - „Потребител“, „Име“, „Име на друг 
език“, „Длъжност“, „Трите имена“, „Група“, „Група име“, „Дата на 
деактивиране“, „Оператор“; 


 таб „Потребители действия“ – „Потребител“, „Добавяне като 
АДМИН“, „Добавен към фирмата“, „Добавен потребител“, 
„Деактивиран“, „Деактивиран достъп като АДМИН“, „Деактивиран 
достъп до фирма“, „Промяна на потребител“, „Промяна на права“; 


 таб „Права“ – по редове са описани всички функции от менюто на 
системата, като в отделни колони са всички потребители (оператори) 
на имащи достъп до проверяваната фирма с техните права посочени с 
Де/Не. 


 


Експортира в Excel формат 
всички въвеждания / 
промени на потребителите 
(операторите) на софтуера и 
присвоените им права в 
системата – кога е 
извършено действието.  
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Информация относно изпълнението на изискванията по т. 
19 от приложение № 29 


Изисквания на т.19: 
За целите на контролната дейност на НАП всеки софтуер следва да има 
конфигуриран "одиторски профил" по аналог с администраторския профил, 
но с права само за четене. Одиторският профил трябва да предоставя като 
минимум следните възможности:  
 
 достъп до функционалността на софтуера съгласно т. 16, 17 и 18: 
Виж Информация относно изпълнението на изискванията по т. 16 от 
приложение № 29 
Виж Информация относно изпълнението на изискванията по т. 17 от 
приложение № 29 
Виж Информация относно изпълнението на изискванията по т. 18 от 
приложение № 29 
 
 достъп до конфигурационните параметри на софтуера: 
 
В системата АЖУРL е дефиниран потребител fisk със стандартна парола 
control. Този потребител не може да бъде изтриван или да бъдат променяни 
неговите права. Този потребител има пълни права до Настройка на 
системата. 
Последователност на работа: 
1. Стартирайте системата с Потребител: fisk и стандартна парола control. 


 
2. Изберете бутон AL в горния ляв ъгъл на работния екран. 
3. От падащото меню изберете меню Настройки. 


 
Имате пълен достъп до конфигурацията на системата. 
 
 







 


 41 
 


 Меню Информация показва: 
◊ Модулите в системата 
◊ Лицето сключило договор с Бонев Софт Одитинг ООД за покупка 


на софтуера 
◊ Физически път до базата дани 
◊ Брой бази данни 
◊ Брой лицензи 
◊ Търговски обект 
◊ Свързаност на работното място с ФУ, от което сте стратирали 


одиторския профил 
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Достъп до всички таблици на базата данни 
 
Достъпът до всички таблици на базата данни се осъществява посредством 
Fisk.exe. 
Разработено е специално приложение Fisk.exe, което трябва да бъде 
записано в директорията, в която е инсталиран АЖУРL. При инсталацията 
на АЖУРL това приложение се копира автоматично. 
 
След стартиране на приложението се изисква въвеждане на потребител и 
парола и избор на проверявания търговец. 
 


 
 
Избира се таб Достъп до БД – чл. 52в, ал. 2 
 


 
 
В падащото меню Избор на таблица се визуализират всички таблици в 
азбучен ред от базата данни. Избира се конкретна таблица и чрез бутон 
Експорт в csv файл се извлича на желано място цялата информация в csv 
файл без никакви ограничения на желано място. Ако не се избере конкретна 
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таблица, експортът се генерира за всички таблици и изгледи от базата данни 
на системата. 
 
Внимание!  
При избор на място за експорт трябва да се осигури достатъчно дисково 
пространство за запис на експортираните данни. 
В зависимост от големината на БД, някои от експортираните файлове могат 
да са с големина над 1 GB.  
Форматът на файловете е csv, защото информацията в част от таблиците 
може да надвишава 1 048 576 реда, което не позволява обработка им с MS 
Excel. 
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