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База: 380(5) 
Версия на проекта: 3.20.10.22 
 

СЧЕТОВОДСТВО 
Отстранени  проблеми 

 Осчетоводяване > Операции от макети – Възможността за прикачане на 
документи се управлява от настройката на Счетоводство, а не от настройката 
на оперативните модули.  

 Осчетоводяване > Операции от макети – Документ номер е с възможност 
за попълване на 20 знака..  

 Осчетоводяване > Приемане на данни > ДДС от други системи – 
Отстранен проблем при зареждане на сметка. 

 Автом. операции > Разходи за бъдещи периоди > Справки > Признати 
текущи разходи – Отстранен проблем при генериране на справката. 

 Валутните курсове се прочитат коректно от сайта на БНБ. 

 
ПРОДАЖБИ 
Отстранени  проблеми 

 Обработки > Вход от други системи > Транзакции  горива – Отстранен 
проблем с импорта, когато се подават данни с по-голяма дължина от полетата 
в базата.  

 Обработки > Преглед на документи > Обработени заявки – Отстранен 
проблем с приключване на заявката, когато се издава експедиция за отделен 
клиент и директно се създава складовият разходен документ.  

 Обработки > Преглед на документи > Фактури – Отстранен проблем при 
генериране на електронен документ.  

 Обработки > Преглед на документи > Експедиция за отделен клеитн – 
Отстранен проблем с корекция на Доставчик търг. верига.  

 Обработки > Осчетоводяване > Фактури > Неконтирани – Отстранен 
проблем при записа по ДДС при доставка със ставка 0%, когато се разнася на 
ред Услуги в ЕС. 

 Валутните курсове се прочитат коректно от сайта на БНБ. 

 
СКЛАД 
Нови възможности 

 Документи > Вход от други системи – Добавено е възможност като поле 
номер 33 в детайлната част да се попълни версия на готовия продукт.  

Отстранени  проблеми 
 Справки > Преглед на документи > Складови документи – Отстранен 

проблем при генериране на електронен документ. 
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 Операции > Разход на склад – Ако има потребителски структури към общата 
част на документа, попълването им става възможно след попълване на поне 
един детайлен ред. 

 Валутните курсове се прочитат коректно от сайта на БНБ. 

 
БАНКА 
Нови възможности 

 Справки > Преглед на документи – Възможност за експортиране на 
бюджетни платежни нареждания за банкиране в банка ДСК.  


