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База: 393(4) 
Версия на проекта: 3.21.4.20 
 

ВНИМАНИЕ! 
Тази версия НЕ ПОДДЪРЖА модул Продажби НН-18 версия 
1.01, включен под номер 169 в публичния електронен списък на 
СУПТО, достъпен на интернет страницата на НАП. 
Тази версия НЯМА ВРЪЗКА И НЕ УПРАВЛЯВА фискални 
устройства. 
При инсталиране на тази версия модул Продажби, във всичките 
си конфигурации: Basic, Standard, Professional, преминава 
автоматизирано в режим не-СУПТО. 
 
ВАЖНО! 
Преди да инсталирате тази версия се уверете, че имате надлежни 
архиви на всички бази данни, с които работите. Архивите следва 
да са съхранени по начин гарантиращ бъдещото им използване за 
проверка от страна на държавните органи по приходите. 
 
СЧЕТОВОДСТВО 
Нови възможности 

 Осчетоводяване > Погасяване на разчети – Добавена е възможност за 
кореспонденция на сметка от тип Стойност в лева с валутна сметка, като се 
визуализират аналитичните сметки с вид валута BGN. 

Отстранени  проблеми 
 Дълготрайни активи > Счетоводни > Амортизации > Отпечатване – 

Отстранен проблем със суматора по сметки при Подробна. 
 Справки, отчети > Оборотни ведомости > Синтетични и Справки, 

отчети > Главна книга – Отстранени проблеми при печат имената на 
месеци, когато справките се генерират с избрана опция Месец на български и 
английски език. 

 Автом. операции > Приходи за бъдещи периоди > Признаване на текущи 
приходи и Автом. операции > Разходи за бъдещи периоди > Признаване на 
текущи разходи – Отстранен проблем със сума на операцията, когато датата 
на въвеждане в експлоатация е последно число на месеца. 

 Осчетоводяване > Протокол по ЗДДС – Екранът със списък на 
контрагентите при ползване на помощ от номенклатура е оптимизиран. 
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ПРОДАЖБИ 
Нови възможности 

 Документи > Заявка от клиент – При ползване на помощ в Склад се 
визуализират складовете, които отговарят на типа на заявката и са разрешени 
за потребителя. 

 Документи > Експедиции > За отделен клиент – При ползване на помощ в 
Склад се визуализират разрешените складове за потребителя. 

 Обработки > Обработка на БИ – Възможност за задаване на контрагент по 
подразбиране и масово маркиране на плащания. 

 Обработки > Обработка на БИ – Възможност за обработка на файл с 
получени плащания, генериран от Epay/EasyPay. 

 Обработки > Преглед на документи > Плащания от клиенти – За 
авансовите плащания е добавена опция на десен бутон на мишката Закриване 
на аванс, за да се отрази усвояване на получено авансово плащане. 

Отстранени  проблеми 
 Документи > Експедиции > За отделен клиент – Отстранен проблем със 

записа на сумите при документ във валута. 
 Обработки > Поръчки от търговски вериги – Отстранен проблем при 

импорта, когато в номенклатура Доставчици към търговски вериги поле 
GLN  е празно. 

 

БАНКА 
Отстранени  проблеми 

 Документи > Нареждане за кредитен превод – Отстранени проблеми с 
визуализация на аналитичните сметки при ползване на помощ от 
Счетоводство.  

 Отстранен проблем при печат на Вносна бележка, Нареждане за кредитен 
превод и Нареждане за директен дебит. 

 
ДОСТАВКИ 
Нови възможности 

 Обработки > Обработка на БИ – Възможност за задаване на контрагент по 
подразбиране и масово маркиране на плащания. 

My Business 
Отстранени  проблеми 

 Отстранен проблем с визуализация на допълнителните структури при работа 
с мащаб 125% на екрана. 
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ГЕНЕРАТОР НА СПРАВКИ В ОПЕРАТИВНИ МОДУЛИ 
Отстранени  проблеми 

 Отстранен проблем с визуализация на екрана за задаване на критерии за 
справката. 

 


