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База: 380 
Версия на проекта: 3.20.9.18 
 

НОРМАТИВНА ПРОМЯНА 

 
При издаване на протокол по ЗДДС за Обща туристическа услуга в Счетоводство е 
дадена възможност за избор на ставката за облагане – 9 или 20 процента. По 
подразбиране се зарежда ставката, в сила към датата на възникване на данъчното 
събитие. 
 
 

СЧЕТОВОДСТВО 
Нови възможности 

 Справки, отчети > Преглед на счетов. операции – Възможност за 
филтриране на операциите по определени значения на полетата от избраната 
структура. На бутон Филтър се отваря допълнителен екран с аналитичните 
полета от избраната структура. Могат да се филтрират операциите по всяко 
поле чрез въвеждане или избор от F3 на конкретно значение или част от 
значение, като се използват % за текстовите полета или от-до за стойностните 
полета. За да се приложат избраните филтри, трябва да се използва бутон 
Готов. За да се изчистят избраните филтри, трябва да се използва бутон 
Нулиране. В стойностните полета не трябва да има 0, защото тя се третира 
като зададен филтър. 

 Осчетоводяване > Операции от макети – Възможност за прикачване на 
документи към генерираните операции при работа с тази опция. 

 Осчетоводяване > Макети на счет. операции – В грид Редове на 
контировката на дясна мишка е дадена възможност за Преместване на 
редове в рамките на макета. 

 Осчетоводяване > Преглед на операции и Одобряване на операции  - 
Възможност за прикачване и преглед на документи към генерираните 
операции при работа с тази опция. 

 Осчетоводяване > Погасяване на разчети – Възможност за работа с валутни 
сметки в сметката, срещу която се погасяват разчетите. 

 Разходи за бъдещи периоди и Приходи за бъдещи периоди – Реализирана е 
възможност за признаване на текуща част от разхода/прихода за бъдещи 
периоди за първия месец пропорционално на дните в месеца от началната 
дата до края на първия месец. За да се работи по този начин, трябва да се 
направят съответните настройки в Настройки на системата > 
Счетоводство > Сметкоплан в секциите Начисляване на Приходи за 
бъдещи периоди пропорционално на дните в месеца и Начисляване на 
Разходи за бъдещи периоди пропорционално на дните в месеца. 

Отстранени  проблеми 
 База > Диапазони за протоколи – Отстранен проблем с отваряне на менюто 

от повече от един потребител в системата.  
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 Справки, отчети > Синтетични отчети – Отстранен проблем с 
визуализация името на сметката, когато тя няма подсметки. 

 Справки, отчети > Дневник на сметка – Отстранен проблем с актуализация 
на данните при генериране на справката. 

 
ПРОДАЖБИ 
Нови възможности 

 Обработки > Обработка на БИ – Възможност за обработка на извлечение от 
Пощенска банка.  

 Документи > Експедиции > За отделен клиент – Създадена е възможност 
за автоматично издаване на фактура от експедиция за отделен клиент. За 
целта трябва да се отметне едноименната настройка в Настройки на 
системата > Продажби > Фактуриране > папка Обща. При активирана 
настройка след запис на експедицията за отделен клиент директно се отваря 
екранът с фактурата. При задължение за издаване на фискален бон, той ще се 
издаде към записаната фактура, а не към експедиция за отделен клиент. 

Отстранени  проблеми 
 Обработки > Вход от други системи > Фактури – Отстранен проблем с 

бързодействието.  
 Документи > Фактура – Отстранен проблем, при който не се позволяваше 

смяна на данъчната основа. Забраната важи само за СУПТО. 
 Обработки > Преглед на документи > Фактури, Проформа фактури и 

Експедиция за отделен клиент – Забранена е редакция с писане, когато 
полета Поръчка и Договор са свързани с номенклатура.  

 Обработки > Плащания от клиенти – Отстранен проблем с включване 
сумата на платените аванси в суматор Плат.сума. 

 Документи > Дневни продажби – Отстранен проблем със ставката, когато се 
коригират редове и се работи със ставки 9 и 20 %. 

 
СКЛАД 
Нови възможности 

 Документи > Вход от други системи – Ако в детайлната част на входния 
файл като поле 33 се зареди версия на продукта и се работи с версии, 
попълнената версия ще се попълни в складовия документ, ако се поддържа от 
вида документ и движение.  

 База >Дефиниране на склад – разширен хелп в поле Склад с всички полета. 

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

проблем с промяна номера на документ, когато има прикачени документи или 
допълнителни структури.  
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 База > Дефиниране на склад – При помощ от склад се виждат всички полета 
от дефиницията на склада. 

 
ДОСТАВКИ 
Нови възможности 

 Обработки > Обработка на БИ – Възможност за обработка на извлечение от 
Пощенска банка.  

Отстранени проблеми 
 Обработки > Преглед на документи > Преглед на поръчки – Отстранен 

проблем при асоцииране със заявка.  
 Справки > За изпълнение > Поръчки – Отстранен проблем с името на вида 

транспорт. 

 

ПРОИЗВОДСТВО 
Отстранени  проблеми 

 База > Разходни норми – Отстранен проблем при копиране на норми, когато 
не е попълнено звено. 


