
Технически изисквания 
за модул"Търговски документи по e-mail" 

 
1. От началния екран въведете потребител 987 и неговата парола, изберете фирмата, 

за която ще правите настройки и натиснете бутон Пароли и данни за фирма 
 

 
 

2. Отворете раздел Настройки на E-Mail.  
 

 
 

• Псевдоним – свободен текст, име на настройката 
• SMTP Сървър – domain name или ip адрес на сървъра. Портът се указва 

като се добави към името с двуеточие.  
Например: some.domain.com:465 

 Ако не е въведен порт, се приема стойност по подразбиране 25. 
• От E-Mail – email, от който да се изходира съобщението.  

ВНИМАНИЕ! Някои пощенски сървъри не позволяват „От E-Mail“ да е 
различно от акаунта, с който се удостоверяваме пред тях. 

• От Име – името на изпращащия съобщението. 



• Адрес за потвържд. – (опционално) Адресът, на който да се върне обратна 
разписка за прочетено съобщение. Ако е празно, обратна разписка не се 
изисква. 

• Тема – (опционално) темата (subject) на съобщението. 
• До E-Mail - (опционално) Адрес за изпращане по подразбиране. 
• Скрито копие - (опционално) Адрес за изпращане на скрито копие. 
• Секция „Сървър за входяща поща“ – не се използва. 
• Секция „Сървър за изходяща поща“ 

o Сървърът изисква проверка на самоличността – тази отметка указва 
дали настройките по-надолу да се вземат предвид. 

o Потребител – акаунта, с който се удостоверяваме към пощенския 
сървър. 

o Парола – паролата на акаунта. 
o Сървърът изисква TLS (криптирана връзка) – една от изброените по-

долу опции. Указват начина на здрависване между клиента и 
сървъра. 
 No – без криптиране на връзката. 
 Explicit mode – осъществява некриптирана връзка със сървъра 

и изисква преминаване към криптирана комуникация. 
 Implicit mode - осъществява изначално криптирана връзка със 

сървъра. 
ВНИМАНИЕ! При избор на опция, различна от „No“, в папката на Ажур® 
трябва да се инсталират файловете отговорни за криптирането на връзката, а 
именно - libeay32.dll и ssleay32.dll. Моля, проверете дали такива съществуват 
в папката на Ажур® и ако те липсват, моля, изтеглете 32-bit версията от 
https://indy.fulgan.com/SSL/openssl-1.0.2u-i386-win32.zip. 

 

o TLS версия – версия на TLS протокола, по който ще се извърши 
комуникацията. От лятото на 2022 г. големите пощенски сървъри 
окончателно забраниха използването на TLS версии по-ниски от 1.2 
 Default 
 sslvTLSv1 
 sslvTLSv1_1 
 sslvTLSv1_2 

• Вашият подпис – свободен текст, който да се прикрепя в края на всяко 
писмо. 
ВНИМАНИЕ! Ако искате всеки потребител да си има свой собствен подпис, 
можете да създадете файл Signature.txt със свободен текст или текст във 
HTML формат в частта му body (без тагове <HTML>, <TITLE>, <BODY> и т.н.). 
Файлът трябва да се намира в <Папка на Ажур>\TEMPMAIL\<Потребител>\. 
Например: D:\Ajur2000\TEMPMAIL\987\ Signature.txt 
Ако искате за всяка фирма да има различен подпис, използвайте файлове 
Signature1.txt, Signature2.txt и т.н., като числото определя номера на 
фирмата. 

https://indy.fulgan.com/SSL/openssl-1.0.2u-i386-win32.zip


 
3. Примерни настройки 
Псевдоним gmail.com office365.com mail.bg abv.bg 
SMTP Сървър smtp.gmail.com:587 smtp.office365.com:587 smtp.mail.bg:465 smtp.abv.bg:465 
Сървърът изисква проверка 
на самоличността  Yes Yes Yes Yes 
Сървърът изисква TLS Implicit mode Explicit mode Explicit mode Explicit mode 
TLS версия sslvTLSv1_2 sslvTLSv1_2 sslvTLSv1 sslvTLSv1 
Изисква допълнителни 
настройки и разрешения от 
акаунта на потребителя Yes Yes Yes No 

 
3.1.  Допълнителни настройки и разрешения от акаунта на потребителя 

3.1.1. Gmail.com 
За да използвате gmail за изпращане на email от Ажур®, трябва 
предварително да направите необходимите настройки в google account: 

1. Логнете се с google account на компютъра, от който ще изпращате email 
от Ажур® - https://myaccount.google.com/ . 

2. Включете двустепенната верификация (2-Step Verification). Моля 
следвайте инструкциите от този линк:  
https://support.google.com/accounts/answer/185839 

3. Настройте парола за външни приложения на конкретния компютър. 
Моля, следвайте инструкциите от този линк:  
https://support.google.com/mail/answer/185833 .  
От падащото меню „Select app“ изберете „Mail“, а от падащото меню 
„Select device” изберете „Windows computer”. 

4. Въведете получената парола в екрана от т.2, полето Парола в група 
Сървър за изходяща поща. 

3.1.2. Office365.com 
За personal акаунти няма допълнителни изисквания. За corporate акаунти 
трябва да се разреши SMTP AUTH за конкретния акаунт. Моля, следвайте 
инструкциите от този линк:  
 https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-
online/authenticated-client-smtp-submission  
Изпълнете инструкцията в частта „Use the Microsoft 365 admin center to 
enable or disable SMTP AUTH on specific mailboxes“. 

3.1.3. Mail.bg 
Влезте в пощата и изберете Настройки->Основни Настройки. Маркирайте 
„Разреши POP3/IMAP/SMTP достъп“. Натиснете бутон „ЗАПАЗИ“. 

 
ВНИМАНИЕ!  
При неуспешно изпращане Ажур® визуализира грешката/съобщението от 
SMTP сървъра. Това не е грешка на Ажур®, затова ако съобщението от сървъра 
не ви говори нищо, потърсете в google решение на проблема, опитайте да го 
отстраните и ако не успеете, чак тогава потърсете помощ от Бонев Софт. 

https://myaccount.google.com/
https://support.google.com/accounts/answer/185839
https://support.google.com/mail/answer/185833
https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/authenticated-client-smtp-submission
https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/authenticated-client-smtp-submission

