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База: 397 
Версия на проекта: 3.21.8.4 
 

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 
 

СЧЕТОВОДСТВО 
Отстранени  проблеми 

 Справки, отчети > Дневник на сметка – отстранен проблем с множество 
празни страници при работа с филтър За аналитична сметка > С движение. 

 Справки, отчети > Оборотни ведомости > Синтетични -  отстранен 
проблем с чек Без нулеви сметки. 

 Дълготрайни активи > Счетоводни > Справки > Инвентарен опис, 
Инвентаризационен опис, Инвентарна книга – отстранен проблем с 
пренасянето на нова страница при печат на всички данни за един инвентарен 
номер. 

 База > Начални салда и обороти – отстранен проблем с изтриване на 
аналитична сметка, която участва като крайно направление на амортизациите. 
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ПРОДАЖБИ 
Отстранени  проблеми 

 Документи > Фактура – поле ИН ДДС в др. държава не е задължително за 
попълване при вид доставка Дистанционни продажби. 

 Документи > Фактура – възстановено е зареждането на вид доставка по 
ЗДДС при издаване на Фактура от Експедиция за отделен клиент, която е 
издадена Без ДДС. 

 Документи > Фактура – при Вход от електронен документ вече се зареждат 
коректно Вид транспорт, Националност на транспорта, Код на доставка и 
Получател при подадени в общата част на файла 
INTRASTAT_VIDTRANSPORT, INTRASTAT_COUNTRY, 
INTRASTAT_MODEOFDELIVERY, RECEIVER. 

 Документи > Експедиции > За отделен клиент – отстранен проблем с  
контрола за Уведомяване при продажба на цена по-ниска от:, когато 
валутата на експедицията е различна от BGN. 

 Документи > Експедиции > За отделен клиент – отстранен проблем с 
отрезервиране на количества, когато експедицията се издава на база заявка от 
клиент. 

 Документи > Товарене – подобрен изглед на работен екран. 
 Обработки > Преглед на документи > Фактури – отстранен проблем в 

контрол при функция Анулиране за разнесен запис в Дневник за продажбите 
при вид доставка: Дистанционна продажба и Авансова фактура ВОД. 

 Обработки > Осчетоводяване > Фактури > Контирани – възстановено е 
нормалното функциониране на контрола „Неразнесено ДДС“. 

 Обработки > Осчетоводяване > Фактури > Контирани – при стойност на 
операцията „Начисление на приход“ се попълва валутно количество по Дт и 
Кт, ако се изисква от сметката по Дт или Кт, като се спазват правила 
аналогични на стойност на операция „Продажна стойност“. Валутният курс, 
при който се правят изчисленията, ако са необходими такива е валутния курс 
към дата на данъчно събитие на фактурата.  

 Обработки > Обмен на специфични данни > Обмен на данни с Карлсберг > 
Експорт на данни – отстранен проблем с грешка при генериране на файл за 
продажби. 

 Справки > Генератор на справки – екран за добавяне на ново изчисляемо 
поле е коригиран, така че бутоните ОК и ОТКАЗ да са видими. 

СКЛАД 
Отстранени проблеми 

 База > Дефиниране на склад – възстановена е колона Предназначение на 
склад в помощ от номенклатура (F3) в поле Склад.  
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ДОСТАВКИ 
Отстранени проблеми 

 Справки > За плащания > По документи – отстранен проблем в справката с 
авансови плащания. 

 

КАСА 
Отстранени  проблеми 

 Документи > Обобщен приходен ордер – отстранен проблем с дублирана 
визуализация на фактури издадени от повече от една експедиция за отделен 
клиент. 

 Документи > Осчетоводяване на неконтирани документи – отстранен 
проблем с маркирането на ордерите като осчетоводени при осчетоводяване с 
избор на опция Осчетоводяване на продажба при ПКО и Осчетоводяване на 
покупка при РКО. 

 
ПРОИЗВОДСТВО 
Отстранени  проблеми 

 Справки > Планов разход за изделия – подобрен изглед на работен екран за 
въвеждане на количества. 

 
ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ ПО ИМЕЙЛ 
Отстранени  проблеми 

 Отстранен проблем за масово изпращане на имейли - неуспешно изпращане 
със съобщение за грешка: SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version 
number. 

 

ПЕЧАТ НА ПЪРВИЧНИ ДОКУМЕНТИ 
Отстранени  проблеми 

 Отстранен проблем с суматори, които са имплементирани като част от 
шаблона за печат. 

 

ВРЪЗКА С ФУ 
Отстранени  проблеми 

 Отстранен проблем с издаване на Сторно ФБ при работа със схема 
Експедиция за отделен клиент с ФБ и последващо издаване на Фактура. 
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НАСТРОЙКИ 
Нови възможности 

 Продажби > Фактуриране > Обща – настройката за Автоматично издаване 
на фактура от експедиция за отделен клиент е възможно да бъде направена 
на работно място. 

 

ДРУГИ 
Нови възможности 

 Отдалечена помощ и достъп – работи се вече с TeamViewer 15. 

 


