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База: 395(2) 
Версия на проекта: 3.21.6.30 
 

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. 
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. 
 
ВРЪЗКА С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА 
Модул Връзка с фискални устройства е нов модул към не-СУПТО версията на 
Продажби Basic, Standard и Professional, който осигурява автоматизирано издаване на 
стандартни фискални бонове и сторно фискални бонове.  
Пълно описание на възможностите, ограниченията, техническите изисквания и работа с 
модула можете да намерите на  
https://www.bsoft.bg/uploads/Ръководство_модул_Връзка_ФУ.pdf 
 

ПРОДАЖБИ 
Нови възможности 

 Обработки > Преглед на документи > Фактури – Добавена е нова колона в 
общата част на прегледа Държава на получател. Колоната се извежда от 
екран Допълнителни данни при въвеждане на документ в меню Фактура, 
секция Данни за получателя на стоката, поле Държава. Подобрението е 
направено във връзка с новите режими за електронна търговия от 01.07.2021 
г. 

 Обработки > Обработка на БИ – Дадена е възможност за избиране на вид 
документ за регистриране на плащанията. 

Отстранени  проблеми 
 Документи > Дневни продажби > Издаване – Отстранен проблем със 

зареждането на цена по подразбиране за избраната ценова група.  
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 Обработки > Аванси от клиенти – Отстранена възможност за издаване на 
фискален бон. 

 Обработки > Преглед на документи > Фактури, Експедиция за отделен 
клиент и Дневни продажби – Предупредително съобщение при използване 
на опцията за издаване на фискален бон, когато начин на плащане на 
документа не изисква такъв. 

 Обработки > Обработка на БИ – Отстранен проблем с обработката на 
файла, когато в него има тире (-). Отстранен проблем при плащане на 
Известие за дължими неустойки. 

 Справки > За плащания – Номерът на платежния документ се зарежда 
коректно в колона No. плат. документ при експорт в Екс ел.  

 

ДОСТАВКИ 
Нови възможности 

 Обработки > Обработка на БИ – Дадена е възможност за избиране на вид 
документ за регистриране на плащанията. 

Отстранени проблеми 
 Обработки > Обработка на БИ – Отстранен проблем с обработката на 

файла, когато в него има тире (-). 
 

ПРОИЗВОДСТВО 
Отстранени  проблеми 

 Справки > Планов разход за изделия – Премахнат е контролът за въвеждане 
на склад при опциите с цени. Опция С наличности се съобразява със списъка 
на въведените складове. 

 


