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1 НАСТРОЙКА НА ЕДИС-АСО И ВЪВЕЖДАНЕ НА БАЗОВИ ДАННИ 

ВНИМАНИЕ!  
В това ръководство е включена информация за работата със стандартната и професионална версия на ЕДИС-

АСО. Разделите и опциите, които не са достъпни в стандартната версия са посочени при тяхното описание. 
В следващият раздел ще бъде описана технологията на работа с ЕДИС-АСО 6 в последователността, която гарантира 

успешното изпълнение на задачите с нея. 

1.1 Стартиране на програмата и избор на интерфейс. 
Натиснете бутона Start и от менюто Programs изберете от групата ЕДИС-АСО 6 програмата EDIS-ASO6. 
При първото влизане в системата може да изберете желания от вас интерфейс за работа с програмата. Включени са 

следните възможности: 
1) Вида на визуализация на менютата: 

 ляво разположен панел, където се отварят  менюта при натискането на бутоните разположени в лентата (фиг. 1-1); 
 стандартния използван във версии 3.х,4.х,и 5.х (фиг. 1-2) 

2) Вида на формата на номенклатурата на контрагентите: 
 новия формуляр включен в ЕДИС-АСО 6 (фиг. 1-3) 
 стандартния използван във версии 3.х,4.х,и 5.х (фиг.1-4) 

 

 
фиг.  1-1 

 

 
фиг. 1-2 



 

 
фиг. 1-3 

 

 
фиг. 1-4 

 
Превключването между двата варианта става от меню “Конфигурация/Избор на интерфейс”  (фиг. 1-5). Ще се появи 

екрана на фиг. 1-6. При превключване между възможните варианти за визуализация на менюто и номенклатурата на 
контрагентите, в дясната  част на екрана се появява миниатюрно графично представяне на направения избор. Тези параметри се 
установяват локално за всяко работно място и отразяват личните предпочитания на всеки работещ със системата. Установените 
параметри се запазват и след напускане на програмата и остават валидни до следващата им промяна.   

 



 
фиг. 1-5 

 

 
фиг. 1-6 

1.2 Избор на фирма и приключване на работата с избраната фирма. 
Изберете командата Избор на фирма и период от меню Конфигурация (фиг. 1-7). 
 

 
фиг. 1-7 

   



Изберете клиент, работно място и потребител от създадената преди това конфигурация (фиг. 1-8) и натиснете бутон 
“Избор”. 

 

 
Фиг. 1-8 

 
ЕДИС-АСО 6 ще поиска да въведете кода за достъп до работното място и персоналния код на потребител. След 

първоначалната инсталация кода за достъп е “0”, персоналният код също е “0”.  При активен потребител за това работно място 
неговото име ще бъде изписано в полето “Текущ потребител” и достъпът ще ви бъде отказан. Ако това е вашето име и сте 
напуснали ЕДИС-АСО 6 или Windows некоректно или при аварийно прекъсване, можете да използвате бутона “Освобождаване 
на РМ”, за да си осигурите достъп до това работно място. Никога не освобождавайте работно място заето от друг активен 
потребител. Така ще блокирате неговата работа с непоправими последствия, а работата на двама активни потребители в едно 
работно място може да има непредвидими последици за базата данни на ЕДИС-АСО 6. 

Въпреки, че е твърде рано нека да разгледаме опцията „Включи възможност за редактиране на документи за 
приключена година”. ЕДИС-АСО поддържа за работа без каквито и да било ограничения два отчетни периода: „междинен” 
(предходната година) и „текущ” (текущата отчетна година). Често поради допусната грешка от недоглеждане или липса на 
достатъчно информация се е налагало да се направят малки корекции в приключена година. Например, прехвърляне на сума от 
една аналитичност  в друга в рамките на същата сметка. Общата стойност на сметката не се променя и не това не се отразява 
предадените вече отчети. Поставянето на отметка в посоченото по-горе поле позволява да се правят такива корекции. Работата в 
този режжим не включва въвеждане или корекции на начални салда или ново годишно приключване.  

След успешното влизане в програмата, ако не сте направили настройка на системните параметри, ще получите 
съобщение “Не е направена настройка на системните параметри” и ще бъдете препратени в екрана за въвеждане на 
системните параметри (фиг. 1-9). 

 



 
 

Фиг. 1-9 
 
Въведете липсващите данни и ги запишете с бутон Запис. Обърнете особено внимание при въвеждането на следните 

полета: 
 “BIC код”, “Банка”  и “IBAN сметка” ще са ви необходими, ако издавате фактури с плащане по банков път. В 

полето за IBAN не въвеждайте символите BG от сметката; 
 “Вид регистрация” по ДДС. Съдържанието на това поле определя допустимите операции по ДДС; 
 “Фиксинг” – определя използвания метод за отписване на разхода на валута: по фиксинга на БНБ или средно 

претеглена цена;  
 “Текуща година”. Определя текущия отчетен период. Не трябва да се различава от текущия период за фирмата, 

зададен в меню “Конфигурация / Фирми, работни места и права за достъп”.. 
Методът за отписване на материалните запаси е строго фиксиран по средно претеглена цена и не може да бъде променян. 
Полетата за точност при работа с количества определят броя на поддържаните знаци след десетичната точка. Аналогична 

роля за поддържаната десетична точност при сумите играят полетата за цена и стойност. 
Полета за ограничаване на операциите по въвеждане (корекции) на документи: 
 “Забрана на промените в данни до месец (включително)” (по подразбиране е изключен) -  включва 

ограничителен  режим за въвеждането на документи. При задаване на месец по-голям от 0, периода до този месец се 
“заключва” и програмата не допуска  въвеждането, корекцията и изтриването на документи за периода от януари до 
зададения месец от отчетната година. 

 “Без корекции и изтриване на документи” (по подразбиране е изключен). Включването на този режим забранява 
корекциите и изтриването на вече записани документи. Всички  корекции трябва да се правят с въвеждане на нови 
документи. 

 “Съхраняване на изтритите документи” (по подразбиране е включен). При включен режим всички изтрити 
документи се съхраняват и могат да бъдат възстановени, ако операцията е извършена неправилно. В меню “Сервиз” 
е предвидена функция за изчистване на изтритите документи от базата данни. 



 
Режима на въвеждане: “Работа по код” или “Работа по име” определя начина въвеждане на аналитичните сметки в 

счетоводните статии и начина за сортиране на използваните в системата номенклатури при извеждането им в помощните екрани 
за избор..   

Печат: “Windows” или “DOS” Определя използвания вариант за печат и зависи от включения към системата принтер. За 
лазерни и мастилено-струйни принтери трябва да включен параметър “Windows”, а за матрични принтери: “DOS”.  

С бутон “Експорт” (професионална версия) направените настройки за фирмата могат да бъдат експортирани във 
външен файл и записани на избран от Потребителя носител. 

С бутон “Импорт” (професионална версия) направените настройки за фирмата могат да бъдат заредени от външен 
файл. 

Тези две възможности са полезни при необходимост от зареждане на съхранени данни на фирмата в празна база данни. 
Например, в случай на повреда на физическия носител (твърдия диск) с базата данни. 

Ако в последствие е необходимо да промените някои от вече установените и достъпни за изменение системни параметри, 
използвайте командата “Настройка” на средата от меню “Настройка / Настройката на средата”. 

За да напуснете текущо отворената фирма, използвайте командата “Край на работата с фирма” от меню 
“Конфигурация”, след което ще можете да изберете друга фирма. Можете напуснете ЕДИС-АСО 6 с бутона “Изход” или от 
меню “Конфигурация / Изход”.  

След коректнo въвеждане на изискваните данни, системата ще извърши необходимата подготовка и ще активира 
основното меню на ЕДИС-АСО 6. При избор на варианта за интерфейс прилаган в ЕДИС-АСО версии 3.х/4.х/5.х за избор на 
съответните функции можете да използвате както основното меню, така и бързите бутони в инструменталната лента под него. 
Едва ли може да се очаква, че ще се ориентирате по техните икони, но ако задържите мишката (без да натискате) над бутона, ще 
ви бъде показана помощна информация за предназначението на бутона. Другият по-труден начин да научите функциите на 
бутоните е да се вгледате в падащото меню. Всички функции, за които са предвидени и бързи бутони имат същата икона вляво 
от текста. 

1.3 Въвеждане на базови данни. 
В тази част на ръководството ще разиграем демонстрационен пример, който ще ви запознае с възможностите на 

системата и технологията на работа с нея. Най-напред ще направим архив на текущото състояние, за да можете да възстановите 
текущото състояние на инсталацията след като се изпълните предложения пример. Предложеният вариант за архивиране може 
да бъде използван само при самостоятелни инсталации на един компютър или в случай на работа в мрежа, в която един и същи 
компютър изпълнява едновременно ролята на сървър и работна станция. За всички други случай прочетете внимателно раздела 
за архивиране на базата данни от Ръководството за администратора или потърсете помощта на системния администратор, ако 
във фирмата има такава длъжност. За да направите архив на текущото състояние на базата данни преминете в меню 
“Сервиз/Архивиране на БД” (фиг. 1-10).  

 

 
Фиг. 1-10 

 
Задайте името на архивния файл в полето “Име на архивния файл” и не променяйте останалите параметри. 
ВНИМАНИЕ! За работещите в мрежова среда с отделен сървър ще се наложи да редактират полето “Директория 

(папка) на базата данни” и да посочат в него логическия път до папката с базата данни или да направят архив на текущото 
състояние на базата данни с други архивиращи програми. За да сте сигурни, че няма да направите грешка, потърсете помощта на 
системния администратор или прочетете внимателно раздела за архивиране на базата данни от Ръководството за 
администратора. 

За да сте сигурни, че архивирането е преминало успешно, стартирайте Windows Explorer или друга програма с 
аналогични функции и проверете дали в папката посочена в полето “Устройство (папка) за запис на архива” съществува файл 
с името зададеното в полето “Име на архивния файл“. Името на архивния файл може да съдържа всички допустими символи 
за име на файл в Windows, включително кирилица. 



Опцията „След архивирането изпрати файла на следния e-mail” (професионална версия) се активира след 
въвеждаето на валиден e-mail и позволява архива да бъде изпратен чрез установения по подразбиране за компютъра e-mail 
клиент. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  
1. ЕДИС-АСО добавя автоматично към избраното от вас име на архивния файл отчетната година на архивираната база 

данни. Тази информация е необходима на програмата, за да предотврати разархивирането на архив в папка, за която в 
конфигурацията на системата е посочена друга отчетна година. 

Пример: Ако стандартното име на архива е „140710” към него ще бъде добавено „_#A2014” или цялото име на архивния 
файл ще изглежда така: „140710_#A2014. zip”. 

2.Ако използвате външна програма, архивирайте файла EDISASO.FDB, който ще намерите в папката посочена в полето 
“Директория (папка) на базата данни”. Това не валидно за системите в мрежова среда, използващи самостоятелен сървър 

ПРЕПОРЪКА: Направете второ архивно копие на базата данни (EDISASO.FDB) с външна програма от вина на 
WINRAR, IZARC или друга предпочитана от вас. При всички случаи времето, вложено за изучаване на подобна програма ще ви 
бъде изключително полезно в бъдеще, защото ще можете да контролирате лично архивиращия процес и ще бъдете сигурни, че 
разполагате с надеждни и проверени архиви. 

1.3.1 Индивидуален сметкоплан. 
Първата задача след активирането на системата е да определите индивидуалния сметкоплан на своята фирма. ЕДИС-

АСО подготвя за вас основен сметкоплан на ниво синтетични сметки. Задължение на счетоводителя на фирмата е да обмисли 
внимателно структурата на сметкоплана като съобрази с изискванията към счетоводната отчетност във фирмата. Основните 
моменти, на които трябва да се обърне особено внимание са: 

 Нивата на аналитичност на сметките и тяхната структура. Ненужното увличане в прекалена детайлизация ще затрудни 
въвеждането на първичните данни, а практическата полза от подобен подход е съмнителна; 

 Съпоставимост в структурата на сметките, за да могат да се използват по рационално възможностите за автоматично 
приключване на сметките. Например трансфера na данни от 60 в 61 група и оттам в 70 група. Свободното и произволно 
структуриране би затруднило дефинирането на правила за прехвърлянето на данните от едната група в другата;  

 Съобразяване на структурирането на сметкоплана с информационните нужди на стандартните (ОПР, Баланс, Паричен 
поток, Отчет за движението на собствения капитал) и потребителски дефинирани отчети. Тук е мястото да отбележим, 
че освен подготвен предварително сметкоплан ЕДИС-АСО  включва и настроени схеми на стандартните счетоводни 
отчети. Вашите промени трябва да са съобразени и с промените, които биха настъпили в тези схеми, а тези промени ще 
трябва да направите сами; 

 Определяне на сметките за отчитане на материалните запаси (материали, продукция, стоки, амбалаж, млади животни и 
животни за угояване). Не задължително тези сметки да бъдат само от група 30. ЕДИС-АСО  може да отчита в натура и 
стойност всяка избрана от Вас сметка;  

 Определяне на сметките за отчитане на валутата. Тук важат същите правила, както при материалните запаси. 
А сега да разгледаме екрана за въвеждане на сметкоплана (фиг. 1-11). 
 



 
Фиг. 1-11 

 
В лявата част е разположена дървовидната структура на сметкоплана, от която може да се добие визуална представа за 

йерархията на сметките. Всяка сметка с подсметки оформя свой клон в тази структура. При прехода по дървовидната структура 
т.е. при смяна на сметката в дясно се извеждат нейните основни характеристики. В ЕДИС-АСО се поддържа йерархична 
структура на сметката с до 6 нива за аналитично отчитане, като всяка аналитична сметка стояща на по-ниско ниво е подчинена 
на тази от по-високото ниво. Всяко ниво за аналитично отчитане се базира на зададена номенклатура от елементи, чийто брой е 
неограничен и зависи единствено от свободното дисково пространство. За да стане по-ясна тази концепция нека да въведем 
сметките 304. 401. 411, 503, 504, 702, 4531 и 4532.  

В полето “Сметка” въведете 304, за “Наименование на сметката” въведете Стоки. Да предположим, че желаете да 
отчитате сметка по обекти (складове) и видове стоки. т.е. сметката има следната структура: 

Сметка 304 ---> Обекти (складове) ---> Стоки 
Очевидно е, че трябва да имаме едно ниво за аналитично отчитане и отчитане в натура. За първото тях е предвидена 

специална номенклатура “3 (Структура на фирмата)”, за второто ще маркираме съответния елемент. Преминете с клавиш Tab 
или мишката в първи ред на таблицата “Нива за аналитично отчитане”. За да изберете съществуваща или въведете нова 
номенклатура трябва да преминете в списъка на номенклатурите, Това може да стане като с позиционирате мишката върху 
малкия бутон с трите точки в колона “Анал. сметка” и натиснете левия бутон или клавиш F1. Пред Вас ще се появи списъка с 
номенклатурите (фиг. 1-12). 

 



 
Фиг. 1-12 

 
Сега е подходящия момент да разберете как се работи с тези екрани. Прочете внимателно следващото изложение, което 

ще Ви запознае с основните принципи за работа със списъци в ЕДИС-АСО. Основното поле, по което е сортирана 
номенклатурата е маркирано със светложълт цвят за по-добра визуална ориентация. За промяна на сортирането е необходимо да 
позиционирате курсора на мишката върху заглавието на колоната (“Анал.с/ка” или “Наименование”)  и да щракнете левия 
бутон на мишката. Ако въведете някакъв текст или дори символ в полето “Шаблон” програмата автоматично търси елемент 
започващ с въведени шаблон и позиционира на първи, който съвпада с въведени или е по-малък от него. Същевременно се 
активират два бутона “Избор” и “Филтър”, които се намират вдясно до полето. С бутон “Избор” от списъка се избират всички 
елементи започващи с въведени в полето “Шаблон” низ. С бутон “Филтър” се формира подсписък на всички елементи, които 
съдържат въведени шаблон независимо от началната позиция. Например, ако въведете шаблон “Дим” (малките и големите букви 
нямат значение) и натиснете бутон “Избор”. ЕДИС-АСО ще избере всички елементи от списъка, чието име започва с “Дим” 
като “Димов” или “Димитър” Ако натиснете бутона “Филтър” ще се формира подсписък, който ще съдържа “Димов, 
Никодимов, Карадимов” и т.н. Този принцип на търсене и филтриране е характерен за всички номенклатурни списъци 
използвани в ЕДИС-АСО , за това по нататък няма да го обясняваме толкова подробно. В долната част на екрана ще забележите 
панел с бутони, с които можете да се придвижвате по записите от таблицата, да изтривате, добавяте и редактирате елементи. По 
познатия ви начин ако позиционирате мишката върху някой от тях той ще ви “издаде” предназначението си. За целите на нашия 
пример позиционирайте върху номенклатура “3 (Структура на фирмата)”. Маркираната номенклатура може да бъде избрана 
по три начина: чрез бутона “Избор”, с клавиш F4 или с двукратно щракване на левия бутон на мишката. 

Във всички таблични форми могат да бъдат използвани следните клавиши: 
 Ins – за вмъкване на нови редове; 
 Ctrl+Del – за изтриване на текущия ред от таблицата; 
 Esc – за отказ от направените промени в текущото поле или отказ от добавяне на нов ред. 

ВНИМАНИЕ! При изтриване на редове от тези таблици, ЕДИС-АСО не изисква във всички случаи потвърждаване на 
действието. Това се прави само за операции, които могат да доведат до трудно възстановими загуби. 

При работа с таблични форми системата поддържа определени индикатори за състоянието на записите, които са 
разположени в малкото поле най-вляво на текущия запис. Тяхното значение е следното: 

- текущ запис;  
 

 
Фиг. 1-132 

 
- режим на вмъкване (нов) запис; 
 

 
Фиг. 1-14 



редактиране на текущия запис. 
 

 
Фиг. 1-15 

След като се върнете в екрана със сметкоплана в първи ред на таблицата “Нива за аналитично отчитане” ще се появи 
избраната от Вас номенклатура. За да включите отчитане на стоките в натура по сметка 304 щракнете върху бутона “Стоки” в 
панела “Натури”. Аналитичната структура на сметката трябва да изглежда като тази на фиг. 1-16 

 

 
Фиг. 1-16 

 
За сметка 401 изберете едно аналитично ниво “8 (Контрагенти)” и изберете бутона “Валута” от панел “Натури”. 

Очевидният замисъл е: по тази сметка да отчитаме задължения към доставчици по контрагенти и валута (фиг. 1-17). 



 
Фиг. 1-17 

 
За сметка 411 ще дефинираме две аналитични нива:  “8 (Контрагенти)” и  “9002 Фактури за продажби”. Както може би 

забелязахте, в списъка няма номенклатура с такъв номер. И защо нейния номер е толкова голям, а не приема логичния следващ 
номер:17?.  

ЗАПОМНЕТЕ! Всички номенклатури с номера от 9000 до 9999 не изискват въвеждане на втори елемент: 
“наименование”. За тях се приема, че кода е достатъчен идентификатор и не са необходими повече данни. Типичен пример за 
такава номенклатура са номерата на фактурите. Те не се нуждаят от повече данни за тяхната идентификация. По-нататък сме 
приели да ги наричаме “номенклатури-значения”.  А сега можете да приложите познанията си дотук да въведете тази 
номенклатура в списъка и да я изберете. В крайна сметка структурата на сметка 411 трябва подобно на фиг. 1-18: 

 

 
Фиг. 1-18 

 
Сметка 503 включете аналитично ниво “5 (Банки)”. За целта при влизането в списъка с номенклатури променете името 

на номенклатура “5 (Банки и валутни каси)”  на  “5 (Банки)”. Сметка 504 запишете с аналитично ниво “5 (Банки)” и отново 
включете бутона Валута от панела Натури т.е. валутната сметка на фирмата ще отчитаме по банки и видове валута. 



Сметките за отчитане на ДДС – 4531 и 4532 оставете без аналитичност. 
Сметка 702 дефинирайте с аналитичност по обекти/складове (номенклатура 3) и видове стоки. т.е. сметката има следната 

структура: Сметка 702 ---> Обекти (складове) ---> Стоки 
За целта при влизането в списъка с номенклатури променете името на номенклатура “3 (Структура на фирмата)”  на 

“Обекти (складове)” – фиг. 1-19. Накрая дефиницията на сметка 702 трябва да изглежда като тази на фиг. 1-20    
 

  
Фиг. 1-19 

 

 
Фиг. 1-20 

 
ВНИМАНИЕ! Преди да преминете към друга сметка винаги записвайте направените промени с бутон “Запис”. 

Програмата не записва автоматично направените промени.   
Ако решите да въвеждате нова номенклатура в списъка направете следното: 

 С клавиш Ins или бутон “+” от панела с бутони преминете в режим на вмъкване. 
 Въведете избран от вас код и наименование на номенклатурата. 

ЕДИС-АСО ще запише автоматично новата номенклатура в списъка при преход на друг ред в списъка или при излизане 



от екрана. 
Другите характеристики на дадена сметка могат да включват: 

 “Вид сметка” - смесена, активна или пасивна. Този параметър играе роля за начина, по който се посочват салдата на 
сметките в справките от системата. При смесените сметки салдата се показват според вида им дебитни или кредитни, 
при активните сметки салдата се показват винаги в дебитната страна (кредитните салда се извеждат като червен 
(отрицателен) дебит), при пасивните сметки е обратното - всички салда се показват в кредита и дебитните салда се 
показват като червен (отрицателен) кредит. Не е необходимо да променяте значението по подразбиране за този 
параметър, тъй като масовата счетоводна практика е активните сметки да имат дебитни салда, а пасивните - кредитни. 
Използването на този параметър има значение, ако очаквате стойностите по дадена сметка да се различават от 
обичайните. Ако все пак решите да използвате тази характеристика, внимавайте да определите за всички подсметки и 
самата главна сметка един и същи вид. В противен случай можете да получите доста странни резултати.. 

 “Натури” – определя дали сметката ще бъде отчитана в натура или валута или не (масовия случай). За целта просто 
маркирайте съответното поле от панела “Натури”.  

Забележка: Често срещана грешка на потребителите е опитът да дефинират в сметките за отчитане на натури и валути 
едновременно аналитични нива за натури и маркират отчитане в натура. Например, сметка 304 да се определя така: 

 аналитично ниво – “12 (Стоки)” в таблицата за “Нива на аналитично отчитане”; 
 отчитане в натура: “Стоки” от панела “Натури”. 

Тези недопустими комбинации се отхвърлят от системата при опит за запис с отговарящо на причината съобщение. 
Бутоните “Нов”, “Запис”, “Триене”, “Печат” имат достатъчно подсказващи имена, за да се налага да бъдат обяснявани. 
 
ВНИМАНИЕ! При промяна на структурата на сметка след въведени салда и/или документи по нея, програмата се 

опитва да преструктурира въведените данни, като автоматично зарежда код “0”за новите аналитичности.. След това 
задължително трябва да  бъдат преработени всички салда и счетоводни статии на въведените документи и да се отразят в тях 
правилните номенклатурни кодове за новите аналитичност. Премахването на аналитични нива не изисква такава преработка. Не 
всички сметки могат да бъдат преструктуриране. Например, програмата не допуска премахването на отчитането в натура от 
структурата на сметка, ако по нея вече има въведени документи.  

Таблична форма на сметкоплана. 
Друг удобен вариант за бързо въвеждане и корекции на сметкоплана в таблична форма можете да получите, ако 

натиснете бутон “Таблична форма” (фиг. 1-21). 
 

 
Фиг. 1-21 

 
Редактирането на тази таблица става по познатия ви вече начин с тази разлика, че в полетата “Статус” и “Натури” 

трябва да използвате десния бутон на мишката за отворите специално плаващо меню, от което можете да изберете желаното 
значение. Ако използвате подсметки в полето “Подсметки” на главната сметка трябва да укажете техни брой. В поле “Ан.нива” 
се попълва броя на аналитичните нива в структурата на системата. Ако това поле бъде оставено непопълнено или е с некоректно 
съдържание ЕДИС-АСО автоматично го коригира. С параметъра “Аналитични нива по име” се превключва начина, по който 
се извеждат избраните номенклатури за аналитични нива с код или наименование. Тези, които предпочитат използването на 
бутони за изпълнение на основните функции, могат да използват панела с бутони в горната лява част на екрана, който включва 



бутони за преход по таблицата (напред, назад, в началото, в края), вмъкване, редактиране и изтриване на редове, запис и отказ от 
направените промени. С бутона “Неизползвани сметки” се активира проверка на използваните сметки и тези, за които няма 
никакво движение или остатъчни салда в началото на годината, се извеждат на екрана. Това е добър ориентир за това, кои 
сметки могат да бъдат изтрити от сметкоплана. Естествено, липсата на суми по дадена сметка не е основание тя да бъде изтрита 
от сметкоплана. С изтриването на основната сметка ще бъдат изтрити и всички нейни подсметки, ако има такива. 

 
Промяна на структура на сметка. 
ЕДИС-АСО позволява динамична промяна на структурата на сметка с известни ограничения, които се състоят в 

следното: 
 Не се допуска включването или изключването на отчитане в натури (валути) за сметка, по която има въведени данни 

(салда, начални обороти или документи); 
 Не се допуска дефинирането на подсметки към сметка, по която има въведени данни (салда, начални обороти или 

документи); 
 Не се допуска изтриването на подсметки, по които има въведени данни. 

Всички промени в структурата на сметките трябва да се планират внимателно и отговорно. В определени случаи е за 
предпочитане определянето на нова сметка или подсметка и прехвърлянето на данните в нея с операциите за автоматично 
приключване. 

ВНИМАНИЕ! Преди да направите каквато и да било промяна в структурата на сметки, задължително направете 
архив на текущото състояние. По време на преструктурирането се извършат редица необратими операции. 

ПРЕПОРЪКА! Избягвайте преструктурирането на сметки, освен ако това не е крайно наложително. По-добре 
дефинирайте нова сметка и прехвърлете с документ салдата от старата сметка в новата. Например, ако сте отчитали сметка 302 
без натури и решите, че искате да започнете отчитането на материалите и в количество, задайте нова сметка 3021 с отчитане по 
материали и прехвърлете с документ от типа на счетоводна справка салдата от старата  сметка 302 в новата 3021.  

Допълнителни възможности (само за професионалната версия). 
Те се активират с бутон “По отчети” (фиг.1-22).   
  

 
фиг.. 1-22 

 
 
 
 
 



 Справка за счетоводните сметки или сметка и в кои отчети и параграфи са включени. Предоставя се и допълнителна 
информация за вида на операцията, резултата и в коя колона на отчета е включен (фиг.1-23); 

 

 
Фиг. 1-23 

 
 Справка за счетоводните сметки невключени в нито един отчет (фиг. 1-24); 
 

 
Фиг. 1-24 

 
 Справка за неизползваните счетоводните сметки (без салда и обороти) по тях (фиг. 1-25). В тази опция една или 

повече сметки могат да бъдат маркирани с клавиш “Ctrl + левия бутон на мишката” или всички с предвидения за 
целта бутон и евентуално изтрити от сметкоплана.  За отмяна на направения избор използвайте бутон “Отмени 
маркираните”. 

 

 
Фиг. 1-25 

 
 



1.3.2 Работа с номенклатури. 
В следващите елементи от меню “Обща база” са включени програмни функции за въвеждане, корекции и изтриване на 

елементи от номенклатурите. Тук трябва да отбележим една полезна особеност. В ЕДИС-АСО се поддържат отделни 
номенклатури за материални запаси, валута и контрагенти с подробна информация съобразена с вида на номенклатурата. 
Отделно от това в общия списък на номенклатурите се поддържа синхронен вариант на същите номенклатури, но само с данни 
за кода и наименованието. Двата варианта се поддържат автоматично от системата, промяната в единия води до промяна и в 
други във всичките й аспекти - добавяне, корекции и изтриване. Това позволява да използвате тези номенклатури за две цели - 
при работа с натури с отчитане на количества и стойности или да ги използвате за обикновени аналитични нива само със 
стойностно отчитане. Комбинирайки тези варианти можете да организирате отчитате материалните запаси в лева по видове 
валути или по контрагенти, както и взаимоотношения с контрагентите във валута.  

Списъкът на номенклатурите и техните елементи се извежда в два съседни панела (фиг.1-26).  

 
Фиг. 1-26 

 
В левия панел се извежда списъка с номенклатурите, а в десния - техните елементи. Ако дотук не е станало ясно, 

номенклатурите в лявата част на списъка дефинират аналитичните нива в структурата на сметките, а техните елементи в десния 
екран определят аналитичните сметки в концепцията на ЕДИС-АСО. Начинът на работа в тези екрани не се различава от 
описани в работа с помощни екрани. Сега е моментът да въведете аналитичните сметки, които не подлежат на чести промени и 
могат да се определят като “стандартни” за фирмата - типове документи, структура на фирмата (дирекции, отдели, цехове, 
складове, обекти и други), МОЛ, банки и т.н. Не се старайте да въвеждате предварително всички номенклатури, това може да 
стане и в процеса на работата със системата.  

Допуска преименуване на стандартните номенклатури за материални запаси: материали, продукция, стоки, амбалаж, 
млади животни и животни за угояване, така че да отговарят на групите материални запаси на потребителя. Въведените имена се 
използват навсякъде при работа с материалните запаси. 

По аналогичен начин се работи и с останалите функции от менюто “Обща база”. Разгледайте ги, за да се запознаете с 
вида на информацията, която се съдържа в тях. За сега за целите на нашия пример нека въведем един склад в структурата на 
фирмата и една банка в номенклатурата на банките. Изберете “Обща база/Номенклатури”. В десния екран позиционирайте на 
номенклатура “3 (Складове (обекти))”, а в левия въведете код: “1” и наименование: “Склад Пловдив”. Опитайте сами да се 
справите като в номенклатура “5 (Банки и валутни каси)” въведете код: “01” и наименование “ОББ-Пловдив”. Можете да 
разгледате функциите за сортиране, филтриране и печат, но трябва да въведете повече номенклатурни номера. 

Достъпни функционални клавиши: 
 “Код”  - сортиране по код; 
 “Име” – сортиране по име; 
 “Печат” – отпечатване на избраната номенклатура или определените с полето филтър елементи. 

За сортиране на номенклатурите и техните елементи можете да използвате и заглавието на колоните, което действа като 
бутон за сортиране при щракване с левия бутон на мишката върху него. 

С десния бутон на мишката позиционирана в левия панел “Аналитични сметки” се отваря следното меню (фиг. 1-27): 



 
Фиг. 1-27 

 “Сортиране по код” – изпълнява същите функции като бутона Код; 
 “Сортиране по име” - изпълнява същите функции като бутона “Име”; 
 “Търсене по код” – отваря диалогов прозорец (фиг. 1-28). Въведете кода на номенклатурата и системата ще 

позиционира на нея, ако има такава; 
 

 
Фиг. 1-28 

 
 “Търсене по име” – осигурява търсене по част или пълно име. Позиционира на реда, в който наименованието съдържа 

от 1-ва позиция зададения шаблон; 
 “Изтриване на номенклатура” – името на операцията определя еднозначно нейното действие. ЕДИС-АСО проверява 

дали дадената номенклатура се използва в структурата на сметките и забранява нейното изтриване, ако това условие е 
налице; 

 “Всички номенклатури ляво подравнени” – задава азбучно-цифрово подреждане на елементите от номенклатурите. 
Подреждането се определя чрез сравняване на символите отляво надясно. Например, 1,11,111,2,21; 

 “Всички номенклатури дясно подравнени” – задава цифрово подреждане на елементите от номенклатурите. 
Например, 1,2,11,21,111. Използването на тази команда е безсмислено, освен ако всички номенклатури не са цифрови. 
При елементи от азбучно-цифров характер те просто се подравняват вдясно, оставайки отляво празни позиции се 
съобразени с размера на най-дългия елемент; 

 “Предефиниране на подреждането на номенклатурите” – с тази команда ЕДИС-АСО сканира всяка номенклатура и 
ако всички нейни елементи са цифрови, задава дясно (цифрово) подреждане, в противен случай – ляво (азбучно-
цифрово). 

Независимо от глобалните функции описани по-горе, можете да зададете индивидуално подреждане на всяка 
номенклатура по Ваш избор. За целта щракнете с левия бутон на мишката на съответния ред от колоната Ред и изберете от 
списъка желаното подреждане. Избраното сортиране на елементите се поддържа от ЕДИС-АСО във всички операции свързани с 
тази номенклатура – избор, справки, аналитичности и т.н. По всяко време можете да промените вида на подреждането без това 
да окаже ни най-малко влияние на записаните вече данни. 

С десния бутон на мишката позиционирана в левия панел “Аналитични елементи” се отваря следното меню (фиг. 1-29): 
 

 
Фиг. 1-29 

Повечето от функциите по значение си кореспондират с предходното меню (фиг. 1-27), с изключение на последните две, 
с които може да бъде изтрит конкретен елемент или всички елементи от номенклатурата. Разбира се, ЕДИС-АСО проверява 
дали изтриваните елементи се използват в аналитични сметки и отхвърля изтриването им, в случай че това е така. 

Препоръка: Обмислете добре номенклатурите, в които желаете да поддържате цифрово подреждане на кодовете и 
винаги започвайте от код 1 за тези номенклатури, а не например от 10000. Освен това в програмите за импорт на данни са 
включени възможности за автоматично зареждане на номенклатури (например контрагенти), при което системата осигурява 
нарастващ код, като търси последния най-голям номер. По тази причина е желателно да не оставяте големи празни диапазони в 
кодовете на номенклатурите, освен ако нямате основателни причини за това. Например, след номер 10 сте въвели 1000, ЕДИС-
АСО при автоматичното нарастване ще използва 1001 и диапазона от 11 до 999 ще остане неизползваем. 



Възможности за печат (фиг.1-30). 

 
фиг. 1-30 

Всяка номенклатура от списъка с номенклатури може да бъде отпечатана или експортирана в различни формати от менюто 
на бутон “Печат” (фиг. 1-29).  

Забележка: За стандартната версия са достъпни само вариантите за печат под Windows и DOS. 
Програмата подготвя файловете за експорт в подходящия формат, предлага запис в работната папка и след това стартира 

приложението, с което тези файлове се зареждат по подразбиране. Ако файлът не бъде отворен, това означава, че за този тип 
файл не е зададена програмата, с която да бъде отворен. За да я определите,  преминете в работната папка, открийте файла, 
щракнете с десния бутон на мишката върху него и от появилото се меню (фиг. 1-31) изберете “Избор на програма по 
подразбиране”. 

 
Фиг. 1-31 

 



В зависимост от езиковия вариант и версията на Windows текстът може да бъде изписан по различен начин (на английски 
или български). След това изберете подходящата програма от списъка (фиг. 1-32) или с бутон “Преглед” отворете програмната 
папка на Windows и изберете подходящата програма от нея. Накрая не забравяйте да маркирате полето “Винаги използвай 
избраната програма за отваряне на този вид файл“. 

 

 
Фиг. 1-32 

 

1.3.3 Номенклатура на контрагентите. 
С тази функция се извършва поддръжката на номенклатурата на контрагентите. В зависимост от избрания тип на 

интерфейса може да се работи в два режима.  

Таблична форма (интерфейс поддържан в ЕДИС-АСО версии 3.х/4.х/5.х) .  
Във всеки момент се поддържа текущата позиция в таблицата и данните за текущия запис е показват в горната част на 

екрана (фиг. 1-33). Полетата от горния панел не могат да бъдат редактирани. те се използват само за визуализация на текущия 
ред от таблицата.  

 



 
Фиг. 1-33 

За въвеждане на нов контрагент може да се използва бутона за добавяне   или клавишa “Insert” или “Ins” от 
клавиатурата. При зададено цифрово подреждане на номенклатурата, програмата автоматично генерира следващия номер за 
фирмен код. Задължително е въвеждането само на наименование, но е силно препоръчително да попълвате и полетата за ЕИК 
(Булстат)  и Идентификационен номер по ДДС. Липсата данни в тях ще ви попречи да използвате пълните възможности за 
извеждане на аналитични ведомости, а за фирмите регистрирани  по ДДС или издаващи фактури от програмата попълването им 
е задължително. Преместването между отделните колони в таблицата става с клавиша  “Tab”  (напред) и “Shift+Tab” (назад). 

Не се допуска корекция на фирмения код на вече въведени контрагенти. Преди да бъде изтрит контрагент програмата 
проверява дали той се използва в базата данни и отказва изпълнението на операцията в случай, че това е така. 

Могат да се използват познатите възможност за избор и филтриране на запис. С десния бутон на мишката се активира 
плаващо меню за сортиране и търсене в таблицата на контрагентите по код, наименование, Булстат или Идентификационен 
номер по ДДС (фиг.1-34).  

 

 
Фиг. 1-34 

Менюто “Избор” се активира, когато номенклатурата се използва при въвеждане на документи или справки. Освен с 
помощта на бутоните или плаващото меню, сортирането на таблицата на контрагентите може да бъде направено чрез щракване 
на левия бутон на мишката върху заглавието на колоната или чрез бутоните разположени в долната част на формата. За 
удобство тази колона е маркирана в светло жълто. 

Опцията „Изключи динамичното търсене”  се използва при по-бавни компютри или мрежови инсталации и не 
позволява на програмата да се опитва да намери търсения контрагенти в процеса на въвеждане на шаблона за търсене в полето 
„Филтър” По подразбиране ЕДИС-АСО започва търсенето веднага след въвеждането на всеки символ в това поле. Това 
значително  ускорява намирането.  

С бутона „Проверка на ИН по ДДС” можете да активирате включения в ЕДИС-АСО достъп до Регистъра на ЕС за 



проверка на валидността на въведения идентификационен номер. 

 
За да работи тази проверка трябва да имате Интернет-достъп и разрешение за ползване на протокола TCP/IP за ЕДИС-

АСО.. 
Забележка: Бутоните за импорт и експорт са достъпни само в професионалната версия. Тези възможности са 

разгледани по-долу. 
 

Нов интерфейс (добавяне, корекция или изтриване на отделен запис) – фиг.1-35.  
В горната част на формата са разположени полета и бутони за филтриране на данните, експорт и импорт на данни, 

движение в таблицата и бутони за сортиране. 
В средната част е разположена таблицата с контрагентите, в която не могат да бъдат директно добавяни нови  редове. За 

целта трябва да се използват бутоните разположени под нея: 
“Нов (F5)” – използва се за добавяне на нови контрагенти. С него се активират полетата в края на формуляра за 

въвеждане на нови контрагенти. При зададено цифрово подреждане на номенклатурата, автоматично се подава следващия номер 
за фирмен код. Той може да бъде променен от Потребителя. Задължително трябва да бъде въведено и името на контрагента. 
останалите две полета за ЕИК (Булстат) и ИН по ДДС не са задължителни, но е препоръчително да бъдат попълвани, за да могат 
да бъдат пълноценно използвани възможностите за различни варианти на сортиране на аналитичните ведомости. За фирмите 
регистрирани  по ДДС или издаващи фактури от програмата попълването им е задължително. С бутон “Запис” въведените 
данни се записват в номенклатурата и програмата се позиционира върху добавения ред, което позволява той да бъде избран без 
допълнителни премествания в таблицата. След записа полетата за въвеждане и редактиране остават отново дезактивирани. С 
бутон “Отказ” можете да се откажете от въвеждането или редактирането на нов контрагент. 

“Редактиране (F6)” – използва се за редактиране на текущия ред от таблицата. Могат да бъдат коригирани всички данни 
с изключение на фирмения код. С бутон “Запис” се съхранявате направените промени, а с бутон “Отказ” се отказвате от тях. 

“Изтриване (F3)” – използва се за изтриване на контрагент от номенклатурата. Преди да изпълни операцията 
програмата проверява дали той се използва в базата данни и отказва нейното изпълнение в случай, че това е така. 

В този вариант на номенклатурата на контрагентите е включена възможност за активиране/деактивиране на опция 
позволяваща редактирането на полетата: "ЕИК (БУЛСТАТ)", "ИН по ДДС", "Наименование", "Населено място", "Адрес" и 
"МОЛ" в таблицата без да се преминава към режим на редактиране с бутон "Редактиране (F6)". Тази опция се 
активира/деактивира от падащото меню, което се отваря с десния бутон на мишката и остава включена до напускането на 
ЕДИС-АСО. При всяко ново стартиране на програмата по подразбиране е изключена (1),  

Бутоните за въвеждане на нови контрагенти, редактиране на съществуващи контрагенти, изтриване на контрагенти, 
запис и отказ могат да се активират чрез съответните функционални клавиши свързани с тях (2). 

С клавиш “Insert” от клавиатурата може да се активира директно бутона “Нов (F5)” за въвеждане на нов контрагент.  
  



 
Фиг. 1-35 

 
Опцията „Изключи динамичното търсене”  се използва при по-бавни компютри или мрежови инсталации и не 

позволява на програмата да се опитва да намери търсения контрагенти в процеса на въвеждане на шаблона за търсене в полето 
„Филтър” По подразбиране ЕДИС-АСО започва търсенето веднага след въвеждането на всеки символ в това поле. Това 
значително  ускорява намирането.  

С бутона „Проверка на ИН по ДДС” можете да активирате включенуия в ЕДИС-АСО  достъп до Регистъра на ЕС за 
проверка на валидността на въведения идентификационен номер.  

 
За да работи тази проверка трябва да имате Интернет-достъп и разрешение за ползване на протокола TCP/IP за ЕДИС-АСО.. 

Импорт на контрагенти от текстови файл (бутон Импорт) - фиг. 1-36 (професинална версия) 
Работа с тази функция се състои в следното: 
Файлът за импорт трябва да е текстови или от типа CSV (comma separated value); 
В панел "ВХОДНИ ПОЛЕТА" (1) се маркират полетата, които се импортират и тяхното подреждане във файла. 

Минимално се изисква поле "Наименование". Ако не бъде посочено поле "Фирмен код" програмата използва нарастващ 

1 

2 



цифров номер, като започва от последния намерен в базата данни на контрагентите. За да е възможно това, в списъка с 
номенклатури за номенклатура "8 (Контрагенти)" трябва да е посочено "дясно" подреждане т.е. цифрово. Ако в полетата за 
импорт е включено поле "Фирмен код" ще бъдат заредени само тези контрагенти, за които този код не се среща в базата данни, 
за да се избегне възможната замяна на съществуващ контрагент с друг. Макар и незадължителни, полетата "ЕИК (БУЛСТАТ)" 
и "ИН по ДДС" е желателно да бъдат подавани, защото след това задължително ще бъдат попълвани при запис на документи в 
дневниците по ДДС или издаване на фактури; 

От панел "РАЗДЕЛИТЕЛ" (2) се определя символът използван като разделител между полетата. Посочени са някои от 
най-често използваните, но ако разделителят не съвпада с нито един от тях, можете да маркирате "друг" и да го въведете в 
предвиденото за целта поле; 

В панел "ВИД НА ФАЙЛА ЗА ИМПОРТ" (3) се определя дали в импортираните данни се използва DOS или Windows 
кодова таблица. Ако се използва DOS, програмата автоматично прекодира входния текст към Windows кодова таблица; 

В полето "ФАЙЛ С ДАННИ ЗА ИМПОРТ" (4) трябва да се посочи файла за импорт. Той може да бъде въведен ръчно 
или да бъде избран с помощта на бутона в края на полето; 

С бутон "Проверка на входния файл" програмата проверява дали структурата на файла отговаря на посочената и ако 
всичко е наред, бутона "Зареждане на импорта за преглед" става достъп. С него в панела (5) се зарежда файла с данни за 
визуален контрол преди записа в базата данни; 

С бутон "Запис на импорта в базата данни" заредените данни се записват в номенклатурата на контрагентите.. 
 
 

 
Фиг. 1-36 

Експорт на номенклатурата с контрагенти (професионална версия).  
С бутон „Експорт“ се активира екран (фиг. 1-37) с възможности за експорт на списъка с контрагенти в различни възможни 

формат. Ако е поставена отметка в полето „Преглед на файла след импорта“, се активира съответната програма и експорта се 
зарежда в нея. Това е възможно само, ако са правилно зададени асоциациите в операционната система. Например, експорта към 
Open Office се извежда във формат ODS и ако този тип файлове са асоциирани с Open Office (инсталиран на компютъра), 
програмата ще активира програмата CALC на Open Office и ще зареди в нея експорта.  
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фиг. 1-37 

 

1.3.4 Номенклатура на материалните запаси. 
За номенклатурата на  материалните запаси  се използва таблична форма подобно на тази на контрагентите (фиг. 1-38). 

Във всеки момент се поддържа текущата позиция в таблицата и данните за текущия запис е показват в горната част на екрана 
Полетата от горния панел не могат да бъдат редактирани. те се използват само за визуализация на текущия ред от таблицата.  

Най-напред трябва да изберете вида на материалния запас от списъчното поле “Вид на материалния запас”.  

За въвеждане на нов материален запас може да се използва бутона за добавяне   или клавишa “Insert” или “Ins” от 
клавиатурата. При зададено цифрово подреждане на номенклатурата, програмата автоматично генерира следващия номер за  
код на материален запас. Задължително е въвеждането само на наименование и мярка. Останалите полета имат следното 
значение: 

 “Продажна цена (без ДДС)” – използва се при продажби на материални запаси за изчисляване на данъчната основа на 
доставките. Ако полето “Валута” не е празно, тази цена е в съответния вид валута и при продажби се преизчислява в лева по 
съответния валутен курс.; 

“Валута” – това поле е свързано с продажната цена и в него се посочва вида на валутата за нея. За цена в лева полето 
остава празно;  

“Минимален запас” – използва се за извеждане на контролна справка при падане на наличностите под границата 
установена от това поле (недостиг); 

 “Максимален запас” – използва се за извеждане на контролна справка при вдигане на наличностите над границата 
установена от това поле (презапасяване); 

“Срок на годност (в дни)” – за извеждане на контролна справка при превишаване на срока на годност; 
“Срок без разход (в дни)” -  за извеждане на контролна справка за материални запаси без движение над зададения срок 

(залежаване на материални запаси); 
“% ДДС” – посочва се ставката по ДДС за всеки материален запас, ако фирмата в регистрирана по ДДС. Използва се за 

начисляване на дължимия ДДС при продажба на материални запаси; 
“Акциз за мярка” – въвежда се акциза в лева за единица мярка от материалния запас. Използва се за начисляване на 

дължимия акциз при продажба на материални запаси 
Преместването между отделните колони в таблицата става с клавиша  “Tab”  (напред) и “Shift+Tab” (назад). 
Не се допуска корекция на кода на вече въведени материални запаси. Преди да бъде изтрит материален запас програмата 

проверява дали той се използва в базата данни и отказва изпълнението на операцията в случай, че това е така. 
Могат да се използват познатите възможност за избор и филтриране на запис. С десния бутон на мишката се активира 

плаващо меню за сортиране и търсене в таблицата на материалните запаси по код или наименование, избор на всички или 
отделен артикул и отмяна на избора.  

За избор на група от материални запаси натиснете и задръжте левия клавиш “Shift” и с левия бутон на мишката 
щракнете върху реда с артикула, който искате да изберете. 

Бутонът “Избор” се активира, когато номенклатурата се използва при въвеждане на документи или справки. Освен с 
помощта на бутоните или плаващото меню, сортирането на таблицата на материалните запаси може да бъде направено чрез 



щракване на левия бутон на мишката върху заглавието на колоната или чрез бутоните разположени над таблицата. За удобство 
тази колона е маркирана в светло жълто. 

В номенклатурата на материалните запаси е включена допълнителна възможността за преглед на текущата наличност. Тя 
се извежда за всяка материална сметка съобразно нейната аналитична структура.  

Опцията „Изключи динамичното търсене”  се използва при по-бавни компютри или мрежови инсталации и не 
позволява на програмата да се опитва да намери търсения контрагенти в процеса на въвеждане на шаблона за търсене в полето 
„Филтър” По подразбиране ЕДИС-АСО започва търсенето веднага след въвеждането на всеки символ в това поле. Това 
значително  ускорява намирането. 

 

 
Фиг. 1-38 

Импорт на материални запаси в номенклатурата (фиг. 1-39) (професионална версия). 
Файлът за импорт трябва да е текстови или от типа CSV (comma separated value); 
В панел "ВХОДНИ ПОЛЕТА" се маркират полетата, които се импортират и тяхното подреждане във файла. Минимално 

се изисква поле "Наименование" и “Мярка”. 
За останалите две полета “Група матер. запаси” и  “Код матер. запас” се следните правила: 

 ако не е посочена група данните се импортират в текущо избраната група от поле “Вид на материалния запас”; 
 ако не са посочени кодове на материалните запаси те се генерират автоматично като последователни цифрови номера 

за съответния вид номенклатура. Ако групата, в която се зареждат данните е с ляво подреждане се генерира 
предупреждение за  неправилно подреждане на цифровите кодове във вида: 1,111,2,222,3 и т.н. В случай, че групата 
съдържа позиции с не цифрови кодове и е невъзможно автоматичното генериране на номера импорта се отхвърля. 

В допълнение могат да бъдат заредени: валутни цени, граници за минимални и максимални запаси и срок на годност.  
От панел "РАЗДЕЛИТЕЛ" се определя символът използван като разделител между полетата. Посочени са някои от най-

често използваните, но ако разделителят не съвпада с нито един от тях, можете да маркирате "друг" и да го въведете в 
предвиденото за целта поле; 

В панел "ВИД НА ФАЙЛА ЗА ИМПОРТ" се определя дали в импортираните данни се използва DOS или Windows 
кодова таблица. Ако се използва DOS, програмата автоматично прекодира входния текст към Windows кодова таблица; 

В полето "ФАЙЛ С ДАННИ ЗА ИМПОРТ" трябва да се посочи файла за импорт. Той може да бъде въведен ръчно или 
да бъде избран с помощта на бутона в края на полето; 

С бутон "Проверка на входния файл" програмата проверява дали структурата на файла отговаря на посочената и ако 
всичко е наред, бутона "Зареждане на импорта за преглед" става достъп. С него в панела (5) се зарежда файла с данни за 
визуален контрол преди записа в базата данни; 

С бутон "Запис на импорта в базата данни" заредените данни се записват в номенклатурата на контрагентите.. 



 
Фиг. 1-39 

Експорт на материални запаси (професионална версия). 
Експортът на материални запаси от текущо избраната група се активира се с бутона „Експорт“. Появява се познатия  от 

експорта на контрагентите екран (фиг.1-40) 
 

 
фиг. 1-40 

 



1.3.5 Номенклатура на валутите. 
Преминете в меню “Обща база / Валута” и въведете (фиг. 1-41): 
 

 вид: EUR, наименование: Евро,          мярка: 1  курс БНБ: 1.95583 
 вид: GBP, наименование: Британска лира,  мярка: 1  курс БНБ: 2.83556 
 вид: USD, наименование: Щатски долар,   мярка: 1  курс БНБ: 1.48582 
  

Забележете, че полето “Метод” не можа да бъде редактирано. Това е така, защото метода за изписване на валутата се 
определя при настройката на системните параметри и не може да бъде променян в тази таблица.   

Бутоните за управление на тази номенклатура са познати от предходното описание и изпълняват същите функции. Нов е 
бутона “Наличност”. С него можете да получите информация за наличностите от избраната валута по аналитични сметки, 
например банки.  

Препоръка: При работа с валута използвайте общоприетите мнемонични кодове на валутите: “USD”, “ЕUR” ,”GBP” и 
т.н. Това ще ви улесни при въвеждането на валутни курсове, освен това един поглед върху кода ще ви даде информация за 
използваната валута. 

Допълнителните възможности се активират с десния бутон на мишката. Плаващото меню включва следните 
възможности: сортиране и търсене по код и наименование, избор на валута от номенклатурата., който се активира при 
въвеждане на документи и извеждане на справки. Тези функции работят по аналогичен начин на описаните по-горе. 

 

 
Фиг. 1-41 

 

1.3.6 Работа с номенклатури в два съседни отчетни периода (години). 

 При работа в междинно приключена година, програмата прави опит автоматично  да актуализира номенклатурите, 
контрагентите, материалните запаси и валутата в текущата година. По този начин се предотвратява една възможна 
грешка, при включено автоматично нарастване на номенклатурните номера. В случай на въвеждане на нов код в 
междинната година, беше възможно той да получи същия номер на вече въведен в текущата година. При прехвърляне 
на междинните годишни салда, те се зареждаха за въведения в текущата година код и заместваха неговите данни в 
номенклатурата за текущата година с тези от предходната. В новата корекция, дори новия код да бъде въведен ръчно, 
програмата проверява дали той е наличен в текущата година и ако това е така, отказва неговия запис и предлага 
алтернативен уникален номер (само при включено цифрово подреждане на номенклатурата). 

 При опит за промяна на номенклатурен код, програмата проверява дали има въведени документи, в които този код се 
използва и ако това е така, отказва неговата корекция. По този начин се осуетява възможността при извеждане на 
аналитични ведомости, да се появят "висящи" аналитичности (без наименования). 

 

 

 

1.3.7 Валутни курсове. 
Преминете в меню “Обща база” и изберете “Валутни курсове”. В появилия се екран (фиг.1-42)  въведете следните 

валутни курсове: 
 

Дата Валута Курс БНБ 
05.01.2005 USD 1.49251 

12.01.2005 USD 1.49534 
17.01.2005 USD 1.48956 

 



  
Фиг. 1-42 

 
Полетата “Наименование” и “Мярка” ще бъдат попълнени автоматично от системата след избора на кода на валутата. 

Ако желаете можете да изберете валутата от номенклатурите на валутите. За целта натиснете малкия бутон с трите точки в края 
на полето (фиг. 1-42). Винаги, когато в някое поле се появи този бутон, ще можете активирате номенклатура и да направите 
избор от нея.  

Експорт и импорт на валутни курсове в XML-формат (фиг.1-43) (професионална версия). 
Тази функция се използва за  вътрешни нужди на програмата. С нейна помощ могат се прехвърлят валутните курсове от 

едно работно място на друго.  С бутон Експорт таблицата на валутните курсове се експортира в XML-формат по подразбиране 
в папка EDISTMP. С бутон Импорт данните от този файл се зареждат в текущата база данни. Тези функции осигуряват пренос 
на валутните курсове между различните инсталации не ЕДИС-АСО. 

 

 
фиг. 1-43 

 
 

Импорт на валутни курсове от бюлетина на БНБ (фиг.1-44).  
Предоставят се две възможности: 

 
фиг. 1-44 

Импорт на валутни курсове за определена дата. 
Данните за импорт трябва да отговарят на условията посочени на фиг. 1-45.  
 



 
фиг. 1-45 

 
Подготовката на файла за импорт преминава през следните етапи: 
Влизане в сайта на БНБ: www.bnb.bg и избор на „Всички курсове“ (фиг. 1-45) 

 
 

 
фиг.  1-45 

 
Ще се появи нова страница с валутните курсове. В нейната долна част се дава възможно за запис на валутните курсове във 

файл (фиг.1-46). Изберете формат за изтегляне „xls“ и натиснете бутона „Изтегли“. 

 
фиг.  1-46 



 
Запишете файла под подходящо име, например: Exchange_Rates_28.09.2010.xls в избрана от вас папка на диска, но 

запомнете нейното място. Отворете записания файл с използвания от вас офис-пакет.  
Би трябвало да изглежда подобно на фиг. 1-47. 
 

 
фиг. 1-47 

 
Изтрийте всички заглавни и крайни редове от таблицата, които не са свързани с валутните курсове, така че да получите 

таблицата във вида на фиг. 1-48.  
 

 
фиг.  1-48 

 
Съхранете така коригираната таблица в избрана от вас папка във формат „csv“ под следното име: „ГГГГММДД.CSV”, 

където: „ГГГГ“-година, „ММ“-месец, „ДД“- ден . Например, таблицата с валутните курсове за 28.09.2010 след направеното 
редактиране трябва да се съхрани под  името: „20100928.CSV“.  Това е важно, защото по този начин се определя за коя дата се 
зареждат валутните курсове (фиг.1-49). 

 

 
фиг. 1-49 

 
Сега от падащото меню, което се отваря с бутон „БНБ-валутни курсове“ може да изберете „Валутни курсове за дата“. 

След като потвърдите условията посочени на екрана от фиг. 1-45, можете да изберете папката, в която сте записали валутните 
курсове за определената дата. Следващата стъпка е да изберете вида на разделителя между полетата. Програмата предлага „;“ 
(точка и запетая) , но можете да го промените (фиг.1-50) 

 



 
фиг. 1-50 

 
След потвърждаване на избора програмата ще зареди валутните курсове за избраната дата (от името на файла за импорт) в 

таблицата. Ще бъдат импортирани валутните курсове само на валутите в номенклатурата на валутите. 

Импорт на валутните курсове за избрана валута за период. 
Данните за импорт трябва да отговарят на условията посочени на фиг. 1-51.  
 

 
фиг. 1-51 

 
Подготовката на файла за импорт преминава през следните етапи: 
Влизане в сайта на БНБ: www.bnb.bg и избор на „Всички курсове“ (фиг. 1-52) 

 

 
фиг. 1-52 

 
Ще се появи нова страница с валутните курсове.  
В нейната долна част натиснете бутона „Търсене в база данни“ (фиг. 1-53).  
 



 
фиг. 1-53 

 
Ще се активира екран за избор на период и вида на валутата (фиг.1-54) . След като направите своя избор, натиснете бутон 

„Покажи избрани“.  
 

 
фиг. 1-54 

 
ВНИМАНИЕ! Не избирайте повече от един вид валута, независимо, че се предоставя възможност за избор до 6 валути. 

Тази процедура трябва да повторите за всеки вид валута, включена в номенклатурата на валутата. 
Ще се появи таблица с валутните курсове за избраната валута по дати за избрания период. В нейната долна част се дава 

възможно за запис на валутните курсове във файл (фиг.1-55). Изберете формат за изтегляне „xls“ и натиснете бутона „Изтегли“. 
 

 
фиг. 1-55 

 
Запишете файла под подходящо име, например: Exchange_Rates_01.08_28.09.2010.xls в избрана от вас папка на диска, но 

запомнете нейното място. Отворете записания файл с използвания от вас офис-пакет.  
Би трябвало да изглежда подобно на фиг. 1-56 
 



. 
фиг. 1-56 

 
Изтрийте всички заглавни и крайни редове от таблицата, които не са свързани с валутните курсове и колона „B“, така че да 

получите таблицата във вида на фиг. 1-57.  
 

 
фиг. 1-57 

 
Съхранете така коригираната таблица в избрана от вас папка във формат „csv“ под следното име: „КОД ВАЛУТА.CSV”, 

където: „КОД ВАЛУТА“ е кодът на избраната за импорт валута съгласно използваната в ЕДИС-АСО номенклатура на валутите. 
Например, таблицата с валутните курсове за щатския долар за избрания период, след направеното редактиране, трябва да се 
съхрани под  името: „USD.CSV“.  Това е важно, защото по този начин се определя за коя валута се зареждат валутните курсове 
(фиг.1-58). 

 
фиг. 1-58 

Сега от падащото меню, което се отваря с бутон „БНБ-валутни курсове“ може да изберете „Курс на валута за период“. 
След като потвърдите условията посочени на екрана от фиг. 1-51, можете да изберете папката, в която сте записали валутните 
курсове за определената валута. След това изберете вида на разделителя между полетата. Програмата предлага „;“ (точка и 
запетая), но можете да го промените (фиг.1-59) 



 
фиг. 1-59 

След потвърждаване на избора програмата ще зареди валутните курсове за избраната валута (от името на файла за импорт), 
ако тя съществува  в номенклатурата на валутите. 

1.3.8 Схеми за автоматично контиране. 
В ЕДИС-АСО могат да бъдат дефинирани неограничен брой схеми за автоматично контиране за различни счетоводни 

операции. Използването на тази функция е особено полезно при рутинни и често повтарящи се операции или при решаването на 
специфични счетоводни случаи, за които работещият със системата счетоводител няма достатъчна подготовка. В малка фирма 
чрез схемите за контиране могат да бъдат обхванати преобладаващото множество счетоводни документи и рутинното въвеждане 
на документите да бъде поверено на персонал с по-слаба счетоводна подготовка. Използването на тези схеми предпазва 
счетоводителите от неволни и трудно откриваеми грешки в счетоводните статии. 

За целите на нашия пример ще дефинираме схема за контиране на продажбите на стоки с банково плащане (фиг.1-60). 

  
Фиг. 1-30 

От меню “Обща база” изберете “Схеми за счетоводно контиране”. Най-напред трябва да определим подходящ код и 
наименование на операцията Не сме ограничени да избираме само цифрови нищо не говорещи кодове, но размера на вида 
операция не трябва да надвишава 20. Въведете в полетата от горната таблица: 

 Вид операция: 702Банка 
 Наименование: Продажби на стоки с банково плащане 

Щракнете върху бутона маркиран с , за да запишете операцията Преминете с мишката в долната таблица и попълнете 
последователно следното по номера на редовете: 

 
Стойност на продажбата: 
1. Статия: 1   Тип сметка: Dt     Сметка: 411       
2. Статия: 1   Тип сметка: Kt     Сметка: 702      Структура на фирмата: 1  
Стойност на ДДС от продажбата: 
3. Статия: 2   Тип сметка: Dt     Сметка: 411       
4. Статия: 2   Тип сметка: Kt     Сметка: 4532 



Отписване на продадените стоки по отчетна стойност: 
5. Статия: 3   Тип сметка: Dt     Сметка: 702    Структура на фирмата: 1  
6. Статия: 3   Тип сметка: Kt     Сметка: 304      Структура на фирмата: 1  
 
Забележете, че при влизането в таблицата ЕДИС-АСО предлага автоматично статията да бъде 1 и типа на сметката да 

бъде Dt. Самите сметки можете да въведете директно или да изберете от падащи списък (фиг.1-60). След отварянето на този 
списък, ако въведете някоя начална цифра системата автоматично се позиционира на сметката започваща с тази цифра или по-
голяма от нея. С клавиша обозначен със стрелка за движение надолу можете да се премествате на следващия ред като и тук ще 
ви бъдат предложени автоматично попълнени полета за статия и тип сметка. Така изграждането на схемата става много бързо. 
Ако дадена сметка е аналитична и предварително знаем по кой код от нейната аналитичност ще бъдат контирани входните 
документи можете да въведете и тази информация. Не се налага да помните тези аналитични кодове. Можете да ги изберете от 
номенклатура по добре познатия ви начин. В нашия случай приемаме, че засега фирмата има само един склад и поради това не е 
трудно да включим за сметките 304 и 702 и кода на склада, който се явява тяхното първо аналитично ниво. В крайна сметка 
въведената схема трябва да изглежда като тази на фиг. 1-60. Как ще използваме тази схема ще разберете в раздела за въвеждане 
на документи. 

Копиране и вмъкване на схеми за автоматично контиране. 
Копиране/Вмъкване на схема. Можете да използвате съществуваща схема, за да създадете на нейната основа друга. 

Маркирайте изходната схема и натиснете бутона “Копиране на схема”. В панела с операциите натиснете клавиш Ins или със 
стрелка надолу отворете нов запис. Въведете вида на операцията, например 702Каса и въведете подходящо име на схемата. 
След това натиснете бутона “Вмъкване на схема”. Всички счетоводни сметки и настройки на изходната схема ще бъдат 
заредени в новата схема. 

С десния  бутон на мишката в панела за видовете операции се отваря плаващо меню със следните възможности (фиг.1-
61): 

 
Фиг. 1-61 

Първите две опции кореспондират с бутоните за копиране и вмъкване на схема, разгледани по-горе. Опцията 
“Изтриване на контировки от схема” изтрива всички счетоводни контировки на схемата. 

 
Допълнителни възможности за дефиниране на шаблони за автоматично осчетоводяване. 
С десния бутон на мишката в таблицата със схемата за контиране се активира меню със следните възможности за избор 

(фиг. 1-62): 

 
фиг. 1-62 

 Номенклатура като шаблон. В случай, че активното поле е аналитично ниво на сметката, което е свързано с 
използването на номенклатура, която не е в диапазона от 9000 до 9999 (номенклатура-значение) се извежда 
списък с включените в системата номенклатури за избор и избрания номер номенклатура се записва в полето със 
знака „%“ пред нея (позиция 1 от фиг.1-63). Така се дефинира шаблон за въвеждане, чието използване  ще бъде 
демонстрирано при въвеждането на документи;  

 Специално поле. В аналитичните нива на схемата могат да се използват като специални полета данните от 
спецификацията на документа: тип, номер, дата на въвеждане и осчетоводяване, архив и архивен номер (фиг.1-
64). За целта полето, което искате да използвате се избира от падащия списък „Специални полета“ (фиг.1-64) и 
след това с десния бутон в полето за аналитично отчитане се записва специално дефиниран шаблон за това поле 
(позиция 2 от фиг. 1-63). Специалните полета за дата могат да бъдат записани в различен формат, който 
задължително се избира от списъка „Формат за дата“ (фиг.1-64) и шаблонът се записва в полето за аналитично 
отчитане (позиция 3 от фиг. 1-63); 

 Копиране на ред и вмъкване на ред. С цел по-бързо дефиниране на еднакви редове от схемата можете да копирате 
избран ред и да го вмъкнете върху празен такъв. Вижте фиг. 1-65), в която кредитния ред от счетоводна статия 2 е 
копиран в дебитния ред на счетоводна статия 3, за да се дефинира, че по тази схема за контиране заплащането на 
доставчика е в брой. 
 



 
фиг. 1-63 

 

 
фиг  1-64 
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фиг. 1-65 

При дефиниране на схемите за автоматично контиране към датата на документа може да бъде зададено изместване със 
зададен брой дни. Тази възможност може да бъде използвана за определяне на аналитичност за падеж. 

Например, ако сметка 411 има следната структура: 
411,контрагент,номер фактура, падеж 
при схемата за автоматично контиране изглежда така: 
 411,%8,^DN,^DDГГГГММДД+30, където 
 %8 дефинира шаблон за код на контрагент, който се задава при използването на схемата; 
 ^DN е специално поле, в който се използва номера на документа; 
 ^DDГГГГММДД+30 - е специално поле, в което се използва датата на документа, която се трансформира във вида                     

"ГГГГ"(година),"ММ" (месец), "ДД" (ден) и се увеличава с 30. 
При изпозлването на тази схема в осчетоводяването на реален документ, заместването в полетата на шаблона, би 

изглеждало така: 
411,123,0000001010,20140810, което се обяснява по следния начин: 
 "123" е кода на контрагента от номенклатурата, 
 "0000001010" е номера на въведената фактура, 
 "20140810" е датата на документа (11.07.2014) обърната в посочения по-горе формат и увеличена с 30 дни. 

1.3.9 Схеми за автоматично приключване. 
За дефинирането на тези схеми се използва същата програма, която разгледахме при схемите за автоматично контиране. 

В тази част ще разгледаме само различията и допълнителната функционалност, която може да бъде използвана. 
Първата разлика е в дефинирането на схемата (фиг. 1-66). След наименованието избрано за вид на операцията трябва да 

се постави “*”. Това е много важно условие, за да разпознае системата, че става въпрос за схема за приключване. Втората 
разлика е в дефинирането на счетоводните контировки. Приключваната сметка или нейното аналитично ниво трябва също да 
бъдат маркирани с “*”. 

 



 
Фиг. 1-66 

При дефинирането на нивото за приключване трябва да се има на предвид следното: Ако след сметката поставите “*” 
ЕДИС-АСО приема, че салдата по всички аналитични нива на сметката ще бъдат приключени с кореспондиращата сметка 
дефинирана по дебита или кредита на операцията. Ако след кода на определено аналитично ниво поставите “*” само това ниво 
ще бъде приключено с кореспондиращата сметка. Не е задължително да спазвате йерархията в структурата на сметката т.е., ако 
аналитичното нива за приключване е второто в структурата на сметката, не е задължително да конкретизирате нивата  над него. 
В този случай, системата ще използва само посочената аналитичност при приключването без да се съобразява с допълнителните 
ограничения на  по-горните нива. Например, ако в екрана на фиг. 1-67 за сметка 601 не се посочи аналитична сметка за ниво 
Видове разходи, а се дефинира приключване за ниво Подвидове с код 1021, ЕДИС-АСО ще провери за салда по сметка 601 с 
аналитичен код 1021 за ниво Подвидове и ако намери такива ще направи приключване по дебита на сметка 611/1, аналитично 
ниво Видове разходи с аналитичен код 0001 за всички аналитични сметки от ниво Видове разходи на сметка 601. 

  

 
Фиг. 1-67 

 
Другата възможност е в кореспондиращата сметка да се дефинира съвпадащо ниво на приключване. Това става по 

следния начин (фиг. 1-68) 
 

 
Фиг. 1-68 

 
Обърнете внимание на дефинирането на аналитичното ниво на сметка 611/1. !1 определя, че в това ниво се използва 

същата номенклатура, както във второто аналитични ниво Подвидове на сметка 601. Символът “!” се използва за дефиниране на 
съвпадащи нива за аналитично приключване на кореспондиращите сметки, а числото след него определя съвпадащото ниво от 
приключваната сметка, в случая ниво 2 – Подвидове. Този начин дефиниране спестява уморително конкретизиране на 



аналитични сметки за сметка 611/1 и респективно кореспонденциите с ниво Подвидове на сметка 601. 
В схемите за автоматично приключване могат да бъдат използвани и символи за заместване; 
“%” - определя, че при приключването на аналитично ниво Видове разходи на сметка 601 ще бъдат взети под внимание 

всички аналитични сметки започващи с “70” (фиг.1-69). Във вторият вариант (фиг. 1-70) при приключването на аналитично ниво 
Видове разходи на сметка 601 ще бъдат взети под внимание всички аналитични сметки завършващи на “3”; В третия вариант 
(фиг. 1-71) при приключването на аналитично ниво Видове разходи на сметка 601 ще бъдат взети под внимание всички 
аналитични сметки съдържащи  “00”;  

 

 
Фиг. 1-69 

 

 
Фиг. 1-70 

 

 
Фиг. 1-71 

 
“_” - определя, че при приключването на аналитично ниво Видове разходи на сметка 601 ще бъдат взети под внимание 

всички 4-символни аналитични сметки, за които втория  и третия  символ са “0” (фиг.1-72).  
 

 
Фиг. 1-72 

 
 С помощта на комбинацията от символи “%” и “_” можете да формирате различни шаблони за приключване. Например 

на фиг.1-73 е дефинирана схема, в която се определя, че при приключването на аналитично ниво Видове разходи на сметка 601 
ще бъдат взети под внимание всички аналитични сметки, които започват с “7”, вторият символ не е от значение, третият в “1”, а 
останалите до края също са без значение. 

 

 
Фиг. 1-73 

 
В определи случаи може да се наложи използването на обща (агрегатна) аналитичност за сметки със силно развита 

аналитична структура. За тези аналитични сметки се използва агрегатен шаблон, който се дефинира по следния начин: в първата 
позиция се задава '?" следван от кода на обобщаващата аналитичност, например: "?9999" (фиг.1-74). Кодът за обобщаваща 
аналитичност трябва да е въведен в използваната за това ниво номенклатура. Използването на тази възможност позволява 
намаляване на броя на аналитичните записвания при сметки с много аналитични нива или много елементи в дадено аналитично 
ниво. Например, ако сметка 411 се отчита по клиенти и фактури,  ще се формират голям брой записи в аналитичното ниво с 
номерата на фактурите. Автоматичното  приключване на такава сметка може да доведе до формирането на няколко документа с 
аналитични  статии (във всеки документ за автоматично приключване се допуска генерирането до максимално  200 счетоводни 
статии). С използването на агрегатни шаблони за нивото на фактурите броят на аналитичните сметки при автоматичното 
приключване ще бъде сведен до по-рационален размер. Използването на заместващи символи за кореспондиращи нива (! ниво) 
е възможно само за аналитични нива прехождащи агрегатните шаблони. Например, за аналитичността на сметка 611/1 от фиг. 1-
74 не може да бъде дефинирано !2, както в предходните примери, защото втората аналитичност е агрегатна, но може да 
използвано !1, тъй като това ниво прехожда обобщаващото ниво за приключване. Обърнете внимание, къде е поставен символа 
‘*’, определящ приключваната сметка. За разлика от преходните случаи, при използване на агрегатни нива, той се поставя след 
шифъра на сметката, а не след кода на нивото. Можете да дефинирате само едно агрегатно ниво за приключване. Дори и да 
определите повече ЕДИС-АСО ще се съобрази само първото от тях по реда за аналитично отчитане, а следващите ще бъдат 
възприети като конкретен аналитичен код. 

 



 
Фиг. 1-74 

 
Забележки: 

 При автоматично приключване се генерират максимално 200 счетоводни статии. Ако приключваната сметка има голям 
брой елементи в ниво за приключване, тази процедура трябва да се повтори с генериране на следващи документи, 
докато бъде приключена цялата сметка или да се използват агрегатни шаблони, описани по-горе; 

 Не се допуска приключване на материална сметка към сметка без натури и обратно; 
 Не се допуска приключване на сметка с един вид натура към сметка с друг вид натура; 
 Не се допуска приключване на сметка с отчитане в натура с ниво за обобщаване. 

1.3.10 Автоматично номериране на документи. 
Функцията “Автоматично номериране на документи” от меню “Обща база” улеснява поддръжката на номерацията на 

документите и е от особено значение при издаването на данъчни документи. 
След стартирането на тази функция ЕДИС-АСО извлича списък на всички документи от номенклатура “2 (Типове 

документи) (фиг. 1-75). Единственото, което е необходимо да направите е, да определите следващия номер. По разбираеми 
причини номерацията на данъчните документи е единна. Определените начални номера се използват за автоматично 
номериране на въвежданите документи, когато тази опция е активирана за системата. 

Въведете в полето “Следващ номер” на реда за документи по ДДС: 101. 
 

 
Фиг. 1-75 

1.3.11 Специални сметки. 
При плащания на доставчици, постъпления от клиенти в “Разчети с контрагенти” и отчитане на валутни разлики в 

“Преоценка на валута”, задължения и вземания от меню “Операции” се генерират документи за осчетоводяване, в които се 
използват следните стандартно заложени сметки: 

 4531 или 453/1 – ДДС от покупките; 
 4532 или 453/2 – ДДС от продажбите; 
 501 - Каса в левове; 
 502 - Каса във валута; 
 503 - Разплащателна сметка в левове, 
 504 - Разплащателна сметка във валута, 
 624 - Разходи по валутни операции, 
 724 - Приходи от валутни операции. 

  
Ако вие използвате други сметки трябва да ги конкретизирате в таблицата. В колона “Специална сметка” въвеждате 

шифъра на стандартна сметка от посочените по-горе, а в колона “Използвана сметка” – номера на кореспондиращата на нея от 
вашия сметкоплан. В примера от фиг. 1-76 стандартните сметки за разплащания са заменени с тези, които се използват  в 
сметкоплан,  използващ нулеви сметки (1). 

Втората таблица “Разчетни и приходни сметки  за данъчна основа по ДДС и плащания” (2) се използва за следните 
цели: 

 на ред “ПРИХОДНИ” се въвеждат групи или конкретни сметки, които участват при изчисляването на данъчната 
основа при продажби за лица регистрирани по ДДС;  

 на ред “РАЗХОДНИ” се въвеждат групи или конкретни сметки, които могат да участват при данъчната основа за 
ДДС във всички случаи, когато в счетоводните статии не се използват сметки за продажби ( например покупки) или 
е необходимо установяването на допълнителни правила ; 

 на ред “РАЗЧЕТНИ-ПЛАЩАНИЯ” се включват  групи или конкретни сметки, които се използват за отчитане на 
задължения и вземания, които се закриват чрез използване на функцията “Плащане” от меню “Въвеждане и 
корекция на единични документи.”  



 
Фиг. 1-76 

1.3.12 Раздели и групи сметки. 
В оборотните ведомости подготвяни от системата е включена възможност за определяне на ниво на обобщаване по групи 

и раздели сметки. За да се поставят смислени имена на тези нива се използва таблицата на фиг. 1-77. Можете свободно да я 
редактирате: да промените въведените наименования, да изтриете ненужните и да добавите нови, ако използвате такива. 

 

 
Фиг. 1-77 

1.3.13 Банкови сметки. 
След старитрането на тази функция (фиг.1-78) можете да въведете банковите сметки, с които оперира обслужваната 

фирма.  Теьи данни се използват при издаването на фактури, в които може да бъде посочена съответната банкова сметка, която 
се избира от списък формиран на база въведените тук данни. При щракването върху бутона „Включи проверка” се активира 
съответната функция, която маркира в червен цвят всички редове, в които липсват изискваните данни. Задължително се 
попълват всички полета: номер, банка, BIC код и IBAN (разплащателна сметка). 

1 

2 



 
Фиг. 1-78 

1.3.14 Ставки по ДДС в ЕС. 
ЕДИС-АСО пристига с предварително заредена таблица с основните ставки по ДДС на страните от ЕС. Тези ставки се 

използват при издаването на фактури за вътрешно общностни доставки (ВОД). При необходимост данните в тях могат да бъдат 
коригирани, допълвани, експортирани (с бутон „Експорт”) в XML-формат и зареждани в други инсталации на ЕДИС-АСО с 
бутон „Импорт”. 

Възможностите за експорт и импорт са включени само в професионалната версия. 
 

 
Фиг. 1-79 



2 ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛНИ САЛДА И ОБОРОТИ. 

Тук трябва да направим някои уточнения. Начални салда могат да се въвеждат само в месец януари, в останалите месеци 
могат само да се преглеждат, без възможност да бъдат коригирани. При избора на сметка можете да въведете директно нейния 
номер или да изберете от падащия списък, при което може да въведете началните цифри на сметката за по-бърз избор. В 
зависимост от избора на сметката и нейната структура, екрана динамично променя възможните полета. За да заредите салдата от 
сметката трябва да натиснете бутона „Зареждане”. 

За синтетичните сметки са достъпни само полетата „Дебит” и „Кредит" (фиг.2-1), като важи правилото, че ако въведете 
суми и в двете полетата ЕДИС-АСО изчислява салдото и в зависимост от вида на сметката (смесена, активна или пасивна) го 
поставя в съответното поле. При въвеждането на тези данни внимавайте да използвате десетична точка за разделител на 
стотинките. Въвеждането на запетая за разделител се приема от системата, но при записа на салдото ще бъде трансформирано в 
0 (нула). 

 

 
Фиг. 2-1 

 
За аналитичните сметки без натури (валута или материални запаси) е достъпна таблицата „Аналитичност”, а 

обсъжданите по-горе две полета са недостъпни и се явяват резултатни (фиг. 2-2). При работата с таблицата най-напред трябва да 
определи вида на аналитичното салдо „Dt” или „Kt”, като изберете съответната стойност за полето „Dt/Kt”. Наименованието на 
колоните в таблицата се определя от използваните аналитични номенклатури. При попълването на данните можете да работите с 
шифрите или имената на аналитичните сметки. Първоначалният режим на работа зависи от направената настройка на 
системните параметри. Попълването на колоните с наименования е задължително. Аналитичностите могат да бъдат избирани от 
списъци, които се отварят с помощта на малкия бутон с трите точки, разположен в десния край на полето. Този вариант беше 
вече обсъждан по горе в тази документация. При работата с таблицата могат да бъдат използвани и бутоните разположени над 
нея. С тях се реализират познати операции свързани с  преместване по таблицата, добавяне, редактиране и изтриване на записи, 
отказ от операцията и обновяване на таблицата. Напомняме, че ако позиционирате курсора на мишката върху някой бутон ще 
получите кратка информация по формата на подсказка за неговото предназначение.   

 



 
Фиг. 2-2 

 
Ако работата с кодове ви е неудобна, можете да промените настройката. За целта позиционирайте на произволно място в 

таблицата и натиснете десния бутон на мишката. Ще се появи плаващото меню на фиг.2-3. 

 
Фиг. 2-3 

 
Ще забележите, че менюто „Аналитични сметки по код” е маркирано. Щракнете върху него и системата ще 

„превключи” в режим на работа по име. Имайте в предвид, че тази промяна не е постоянна и след напускането на програмата за 
въвеждане на начални салда ЕДИС-АСО възстановява първоначалното стандартно установено значение. За да направите 
промяната постоянна, активирайте меню „Настройка / Настройка на средата” и променете начина на работа с 
номенклатурите. Тези, които предпочитат работата с клавиатурата пред мишката могат с десния бутон да активират отново 
плаващото меню и да изберат „Клавиши за управление”. ЕДИС-АСО  ще покаже всички използвани клавиши и изпълняваните 
с тях функции (фиг.2-4). Този екран може да бъде преместен в удобно за Вас положение и остава отворен, докато вие не го 
затворите или напуснете функцията за въвеждане на начални салда. 

 

 
Фиг. 2-4 



 
Останалите опции в менюто на фиг. 2-3 включват: 

 Нова аналитична сметка – отваря нов ред в таблицата „Аналитичност”; 
 Изтриване на аналитична сметка – действието се подразбира; 
 Начало на таблицата – позиционира на първия ред; 
 Край на таблицата – позиционира на последния ред; 
 Презареждане на сметка – всички направени корекции и допълнения се изтриват и ЕДИС-АСО зарежда 

първоначалните данни. Тази опция е полезна, когато не сте сигурни в направените корекции и предпочитате да ги 
направите отново или да възстановите първоначалните стойности на началните салда; 

 Отпечатване на аналитични сметки – отпечатва текущото състояние (незаписано) на таблицата аналитичност; 
 Салдова ведомост – отпечатва началните салда на всички сметки, в които има данни. 

При влизането в полето за аналитична сметка ще забележите бутон с три точки в дясната част на полето. Ако натиснете 
този бутон пред вас ще се появи екрана за избор на аналитична сметка познат ви от предходните обяснения. От него можете да 
изберете желания елемент или да въведете нов и след това да го изберете. Запомнете този начин за динамична актуализация на 
използваните номенклатури, ще го използвате във всички програми свързани с въвеждането на данни. 

При щракване върху заглавието на аналитична колона данните се сортират по нея във възходящ или низходящ ред. 
Видът на сортиране се определя от знака разположен отляво на наименованието на колоната: “v” – сортиране в низходящ ред 
или “^” - сортиране във възходящ ред. Сортирането е азбучно-цифрово.  

Въвеждането на сметки с натури или валута прави достъпни таблиците за въвеждане на валута или материални запаси, 
като при това се забранява пряката корекция на данните в таблицата „Аналитичност”. (Фиг. 2-5). Полетата за „Наименование” 
и „Мярка” са недостъпни за редактиране, това трябва да направите при влизането в номенклатурата за материални запаси или 
валута. 

ВНИМАНИЕ! За въвеждане на кредитни салда във валута, например задължения към доставчици във валута, 
количеството на валутата и левовата равностойност се въвеждат отрицателни (позиция 1 на фиг. 2-5). 

 
 

 
Фиг. 2-5 

 
При въвеждането на натури и валути може да бъде използвана още една полезна възможност на системата. След като 

активирате помощния екран за избор на валути или материални запаси задръжте натиснат клавиш „Ctrl” и с левия бутон на 
мишката маркирайте позициите, които желаете да изберете. Трябва да щракнете върху малкото поле вляво на реда пред 
колоната „Вид” (фиг.  2-6). 

 
Фиг. 2-6 

   

1 

2 3 



След това натиснете бутона „Избор” и избраните по този начин позиции ще бъдат заредени в таблицата с натурите. Този 
начин на избиране на повече позиции от номенклатури е приложим при въвеждането на документи и извеждането на .справки от 
системата. Просто трябва да проверите дали е достъпен и да го използвате, ако ви е необходим. 

От особено значение в тези случаи е бутона „Равнение на салдата” (позиция 2 на фиг. 2-5). При всяко негово 
активиране се преизчисляват аналитичните салда от натурите или валутата и системата ги извежда в таблицата 
„Аналитичност”, ако сметката има аналитични нива или формира направо основното салдо на сметката в полетата „Дебит” или 
„Кредит”. Поредицата от четири бутона разположени в средата на екрана (позиция 3 на фиг. 2-5) служи за преход към друга 
сметка, което можете лесно да разберете по познатия ви начин като позиционирате курсора върху някой от тях без да щраквате 
върху него. Преходът между сметките спазва реда за сортиране от сметкоплана. Ако сметката има подсметки, началните салда 
се вкарват за тях. 

С десния бутон на мишката от панела са натури се активира плаващо меню (фиг. 2-7) със следните функции: 
 

 
Фиг. 2-7 

 
 Ново валутно салдо на аналитична сметка – отваря нов ред в таблицата за валутите; 
 Изтриване на валутио салдо от аналитична сметка – изтрива текущия ред от таблицата с валутите; 
 Начало на таблицата – позиционира на първия ред; 
 Край на таблицата – позиционира на последния ред; 
 Презареждане на сметка – всички направени корекции и допълнения се изтриват и ЕДИС-АСО зарежда 

първоначалните данни по сметката; 
 Отпечатване на валутни салда за аналитична сметка – отпечатва текущото състояние (незаписано) на таблицата с 

валутните салда за текущата аналитичност; 
 Начална салдова ведомост – отпечатва началните салда на всички сметки, в които има данни; 
 Клавиши за управление – извежда таблица с използвани клавиши и изпълняваните с тях функции. 

 
Плаващо меню със същата функционалност се извежда и за таблицата с натурите. 
Не е задължително да въведете всички начални салда още в процеса на настройката на системата. Ако работата ви 

изисква спешно подготовката на данните по ДДС можете спокойно да обработите най-напред документите по ДДС и след това 
да се върнете към въвеждането на началните салда. ЕДИС-АСО преизчислява всички междинни салда динамично след всяка 
корекция, без да ви занимава с допълнителни операции. 

Функциите на бутоните в горната част на екрана се подразбират от тяхното наименование. Отново напомняме, че дори 
сметката да бъде избрана в полето „Сметка” салдата по нея ще бъдат заредени само след натискане на бутона „Зареждане”.  

Поведението на бутона „Печат” се променя в зависимост от следните условия: ако полето „Сметка” е празно или 
заредената сметка е синтетична се отпечатва салдова ведомост на всички сметки с данни, в противен случай се отпечатва 
салдова ведомост за избраната сметка. Ако сметката има салда в натури или валута след отпечатването на всяка аналитична 
сметка се извеждат и данните за салдата в натура (валута) за нея. 

Въвеждането на начални обороти по сметките се подчинява на аналогични правила с известни разлики в съдържанието 
на входните екрани. Тук искаме да обърнем внимание на това, че ЕДИС-АСО допуска въвеждането и корекция на начални 
обороти само за отчетни периоди (месеци), в които не са въвеждани никакви документи. При наличие на документи за избрания 
месец бутоните „Запис” и „Трие” ще бъдат дезактивирани. Съображенията за такъв подход са да не се допускат произволни 
корекции в оборотите на сметките за отчетния периоди, за които са въведени документи и да се стигне до нелогични 
несъответствия в системата.  

За целите на нашия пример да въведем начални салда по сметка 304. В полето “Месец” оставете стойността по 
подразбиране: “януари”. С клавиш Tab или мишката преминете в полето “Сметка”. Отворете падащи списък или натиснете 
първата цифра на сметката. ЕДИС-АСО автоматично ще позиционира на сметката започваща с 3. Изберете “304” и натиснете 
бутона “Зареждане”. Ще се отворят таблиците за аналитичност и стоки. Преминете в таблицата Аналитичност. Според 
заложения в системата вътрешен алгоритъм на разпознаване сметката е активна и затова ЕДИС-АСО поставя автоматично в 
колона Дт/Кт стойността Dt. В колона Структура на фирмата въведете кода на склада или изберете от списъка. Отново 
напомняме, че това може да стане като щракнете върху бутона разположен в десния край на полето или с клавиш  F1. 
Въвеждането на стойност в колона “Стойност: няма смисъл дори и да го направите. Тази сума се получава автоматично от 
системата след въвеждането на началните салда на стоките по натури. Така, че преминете в следващата таблица със стоките. 
Щракнете върху бутона в колона “Стоки”. Ще влезете в екрана с номенклатурата на стоките.  

 
 
 
 



Въведете следните данни: 
Номер Наименование Метод Мярка Mин.запас Продажна 

цена 
ДДС 

01 Дискети Средна бр. 100 0.48 20 
02 CD Средна бр. 200 0.90 20 
03 Модем Rockwell 56k PCI Средна бр. 50 38.00 20 
04 Модем PCMCIA 56k Средна бр. 20 116.00 20 
05 Музикална карта Yamaha 724 PCI Средна бр. 40 24.00 20 
06 Мрежова карта 10/100 PCI Средна бр. 100 21.00 20 
07 Видеокарта NVidia GeForce 64MB Средна бр. 50 64.00 20 

Продажните цени, които задавате се използват от системата при продажба на стоките. Тези цени са без ДДС. 
Сега ще използваме една от най-мощните функции на ЕДИС-АСО, а именно избора на много елементи от натурите. Така 

значително се съкращава времето за селекция на натурите и валутите  като се премахва многократни преход между работния 
документ или екран и списъците за избор. Маркирайте първия ред от таблицата (код 01), натиснете клавиш Ctrl и с левия бутон 
на мишката избирайте последователно всички редове от таблицата. Избраните редове ще бъдат маркирани в синьо и срещу 
всеки от тях ще се появи точка. За да се откажете от избора на даден ред просто задръжте клавиш Ctrl и натиснете левия бутон 
на мишката върху него. Този избор може да бъде направен и по-рационално. За целта натиснете десния бутон на мишката и от 
появилото се плаващо меню изберете “Избор на всички”. Ако желаете да се откажете от маркираните стоки от същото меню 
изберете “Отмени всички”. Маркирайте всички стоки по един от двата начина и излезте от екрана с бутона “Избор”. Избраните 
редове ще бъдат заредени в таблицата на натурите. В колоните за количество и цена въведете следното: 

Номер Наименование Мярка Количество Цена Стойност 
01 Дискети бр.   120 0.42   50.40 
02 CD бр   240 0.80   192.00 
03 Модем Rockwell 56k PCI бр   60 34.00   2040.00 
04 Модем PCMCIA 56k бр   40 113.00   4520.00 
05 Музикална карта Yamaha 724 PCI бр   50 21.00   1050.00 
06 Мрежова карта 10/100 PCi бр   120 18.00   2160.00 
07 Видеокарта NVidia GeForce 64MB бр   80 58.00   4640.00 

Екранът трябва да изглежда подобно на този на фиг. 2-8. Ако в колона “Количество” въведените данни са показани с три 
нули в десетичната част, това се дължи на установената точност за работа с количества. при работата със стоките. Можете да 
напуснете тази функция, да се върнете в меню “Настройка”, да изберете “Настройка на средата” и в панела “Работа с 
количества” да промените десетичната част на стоките от 3 на 0 (нула). След като се върнете обратно в началните салда 
програмата ще съобрази тази промяна и ще ви покаже данните за количествата без десетична част.  

 
Фиг. 2-8 



 
Забележете, че стойността се изчислява автоматично при въвеждането на количеството или цената и обратно корекцията 

в стойността се отразява автоматично на цената. Натиснете бутона “Равнение на салдата” Ще забележите, че след 
преизчисляване на салдата ЕДИС-АСО поставя получената сума  в колона “Стойност” на таблицата “Аналитичност” и 
извършва необходимите корекции в полето “Дебит” или “Кредит” в зависимост от вида на формираното салдо. Тази процедура 
се изпълнява задължително преди записа на данните, така че дори и да я пропуснете при въвеждането на данните, това няма да 
доведе до запис на неточни салда. Нека да разгледаме и другите възможности на програмата. Преминете в таблицата 
“Аналитичност” и натиснете десния бутон на мишката.  Ще се появи падащо меню с различни опции.  

 Нова аналитична сметка - инициализира нов ред от таблицата. В колоната за текущ режим на работа (в началото на 
таблицата) се появява символ подобен . Това означава, че реда се намира в режим на редактиране. С клавиш Esc или 
преминавайки на друг ред можете да преминете в нормален (Browse) режим. Чрез стрелката за движение надолу 
също можете да  отворите нов ред в таблицата;   

 Изтриване на аналитична сметка - изтрива текущия аналитичен ред и всички свързани с него данни за натура или 
валута, ако сметката поддържа подобно отчитане. Същата функция можете да изпълните с клавиш F3. Ако редът се 
намира в режим на редактиране (предходната функция) ще получите съобщение за грешка. Могат да бъдат изтривани 
само редове, които не се намират в режим на редактиране или заключване (маркирани са със символа); 

 Начало (край) на таблицата - функции за преместване в началото (края) на аналитичната сметка; 
 Презареждане на сметката - Внимание! Използването на тази функция ще доведе до анулиране на всички направени от 

вас промени в сметката и презареждане на нейното предишно състояние; 
 Отпечатване на аналитични сметки - с тази команда могат да се отпечатат всички редове на аналитичната таблица за 

избраната сметка. В справката няма да бъде включена информация за салдата по натури от таблицата за материалните 
запаси или валутата; 

 Салдова ведомост - печат на началните салда на ниво синтетични сметки; 
 Аналитични сметки по код - тази команда работи на принципа включено (маркирана със символа  ) или изключено. 

Определя дали в таблицата аналитичните сметки ще бъдат показани с техните кодове или наименования; 
 Клавиши за управление - извежда екран със списък на клавишите, които могат да се използват при работата с тази част 

от програмата. Екранът остава активен, докато не бъде затворен от потребителя. 
 
ПРЕПОРЪКА: 
Ако ви предстои въвеждането на голям обем информация за складовата наличност по дадена сметка периодични 

записвайте и отново зареждайте сметката. Така ще си спестите загубата на въведени данни, в случай че по някакви причини 
компютъра или системата ви блокира. 

Аналогични функции са включени и за таблиците на натурите и валутата. Единствената разлика е опцията ” 
Отпечатване на начални салда на  натурите за аналитична сметка”. Тя ви дава възможност да изведете на печат таблицата с 
натурите (валутата) за избрания аналитичен ред. 

В горния панел на екрана са разположени бутоните за запис (изтриване) на салдата на аналитичната сметка. Бутоните 
“Запис” и “Трие” са активни само при заредена сметка и работен месец януари. Корекции на салдата за междинни периоди не 
се допускат.  

Бутонът “Печат” изпълнява различни функции в зависимост от заредената сметка. В случая на сметка с валута или 
натури извежда цялото състояние на сметката: всички аналитични редове и свързаните с тях списъци с валута или натури. За 
синтетични и аналитични сметки без отчитане на количества се извежда цялата начална салдова ведомост за избрания месец. 

На база на наученото дотук изберете сметка 504 и въведете за банка “ОББ-Пловдив” в таблицата на валутите следните 
данни: 

 
Валута Наименование Мярка Количество Курс Стойност 

EUR Евро 1 1500 1.95583 2933.74 
USD Щатски долар 1 1000 1.49356   1493.56 

 
Екранът след въвеждането на данните би трябвало да изглежда подобно на този на фиг. 2-9: 
 



 
Фиг. 2-9 

Запишете въведените данни. За целите на нашия пример въведените до момента данни са достатъчни, но ако имате време 
можете да се упражните и с други сметки от сметкоплана. Начални обороти по сметките няма да въвеждаме. Всички казано 
дотук важи в пълна сила и за тази функция на програмата. 

 
 
БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ / БЪРЗО ЗАПИСВАНЕ НА САЛДАТА. 
 

 
 



„Бързо зареждане на салда“ дава възможност при избор на сметка да не се изчаква натискането на бутона „Зареждане” 
от Потребителя, а сметката да бъде заредена незабавно. Тази опция работи и при въвеждане на начални салда. 

„Бързо записване на салдата”  изключва автоматичното коригиране на салдата в следващите месеци до текущия след 
изтриване, корекция или записване на  промените в салдата по сметката в месец януари. Стандартно при всеки запис на салдата 
ЕДИС-АСО автоматично извършва разнасяне на промените в следващите месеци до текущия отчетен месец. тази операция 
отнема значително време, ако текущия отчетен период е с няколко месеца напред и са въведени много документи по сметката. 
Например, ако текущия месец е септември и са въведени значителен брой документи, корекцията на салдата в месец януари 
предизвиква верижна реакция по изчисляването за месец февруари, март, април и т,н. като се обработват всички документи в 
тези месеци. Включването на тази опция записва промените в салдата само в месец януари, коригирането им в следващите 
месеци до текущия период се извършва след напускането на това меню. При коригиране на сметки с много движение или повече 
сметки това значително ускорява тази промяна. тази опция не е достъпна при въвеждане на начални обороти. 

 
 
ИМПОРТ НА САЛДА (Професионална версия). 
Импортът на импорт на началните салда за избраната сметка се прави от външен файл във форма CSV. 
Структурата на файла се определя от аналитината структура на избраната сметка. Импортът е приложима само за 

аналитични сметки без натури. Например, ако сметка 411 се отчита по контрагенти, съдържанието на импорта трябва да 
сключва следните полета: 

вида на сумата „Dt” или  „Kt” в поле 1; 
код на контрагента в поле 2; 
стойността в поле 3. 
При натискането на бутона „Импорт” ЕДИС-АСО извежда информация за очакваната структура на файла за импорт. 

 
 
 
 
 



3 ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ. 

3.1 Въвеждане и корекция на единични документи. 
ЕДИС-АСО предлага два варианта за въвеждане и обработка на документи: 
 Обработка на единични документи; 
 Обработка на партиди от документи. 
Според своите предпочитания клиентите могат да използват единия или двата като в зависимост от изпълняваните 

операции и да превключват между тях. Режимът на работа с единични документи е особено подходящ за първоначално 
въвеждане и корекции на отделни документи, докато вторият дава значително по-големи възможности за всякакви обработки на 
партиди от документи. Допълнително улеснение е възможността за установяване на филтър при избор на документи. Освен това 
до голяма степен този вариант ще бъде по-близък за потребителите на ЕДИС-АСО 2.х поради известно сходство в начина на 
работа. При въвеждането на системната се поддържат почти всички клавиши познатия на потребителите на DOS-версията на 
продукта - ЕДИС-АСО 2. х За да разберете, кои са те щракнете с десния бутон на мишката и изберете “Клавиши за 
управление” от плаващото меню. Тези, които не изпитват особена симпатия към мишката могат да се възползват от тази 
възможност.  

3.1.1 Въвеждане на основни данни данни за документа.. 
От меню “Операции” стартирайте “Въвеждане и корекции на единични документи”. Ще започнем с най-опростения 

вариант на въвеждане на документ (фиг.3-1). С полето “Месец” се определя отчетния период, за който се въвеждат документите. 
В ЕДИС-АСО се поддържа само формално месечен отчетен период, с оглед на наложилата се в България счетоводна практика, 
иначе системата извежда всички справки за произволен период в рамките на отчетната година. В това поле се извеждат на 
наименованията на достъпните за обработка месеци. Списъкът обхваща всички месеци до текущия.  Потребителят може още в 
самото начало на направи на настройка на системните параметри и да установи текущия месец на 12 (декември). Това позволява 
въвеждане, корекция, преместване и копиране на документи свободно между отделните периоди, ако не са наложени 
ограниченията при настройката на системните параметри. С оглед на това да не се допускат грешки и документите да се въведат 
в друг период много потребители предпочитат да преминават с приключване от един месечен период в друг. И това е 
предвидено в ЕДИС-АСО. В това поле оставете месец януари. 

 
Фиг. 3-1 

 



Въвеждането на всички полета от панела “Данни за документа” е задължително. Те описват основните характеристики 
на документа. Някои от тях можете да избирате от списък като “Тип документ”, други трябва да въведете ръчно. “Дата на 
документа” не е от значение по отношение на отчетния период (месеца) на обработката, но датата в поле “Дата на 
осчетоводяване” не може да бъде за месец различен от месеца за обработка. Внимателно обмисляйте датата, която определяте 
за осчетоводяване на документа. Тази дата е определяща при всички справки от системата, за които определяте период различен 
от месечния. Ако месеца на осчетоводяване на документа се различава от месеца на издаване на документа, полето “Дата на 
документа” ще бъде оцветено в жълт цвят, за да ви напомни за тази разлика. При записа на документа също ще получите 
напомнящо съобщение за тази ситуация. Можете да включите автоматичното номериране на документите. За целта с десния 
бутон на мишката се активира плаващо меню и от него трябва да изберете “Автоматично номериране на документи”. За да 
работи тази функция предварително в меню “База данни / Автоматично номериране” трябва да сте въвели начална номерация 
за определения тип документ. Изключването на номерацията става по същи начин. От поле в поле можете да преминете по 
традиционни за Windows начин с клавиш Tab или мишката. Програмата допуска малка корекция на поведението на Windows, 
като позволява за тези цели да използвате и клавиш Enter. 

Нека да въведем основните данни за своя първи документ. Това ще бъде доставка на стоки. 
Въведете: 
- тип документ:  ДДС-ДФ 
- номер на документ: 50. ЕДИС-АСО автоматично ще добави водещи нули към номера на документа; 
- дата на документа: 10.01.2010 
- осчетоводяване - програмата зарежда по подразбиране датата на документа: 10.01.2010. Няма причина да промените 

това поле; 
- архив - въведете свободно значение, например: 1; 
- архивен номер - въведете свободно значение, например: 50. 
- описание: Доставка на стоки с банково плащане. 
Екранът с основните данни за документа трябва да изглежда подобно на фиг. 3-2. 

 

 
Фиг. 3-2 

 
Тук приемаме, че в полетата “Архив (папка)” и “Архивен номер” попълваме свободно значение, но в действителност 

не е така. Тяхното предназначение е да направят връзка с физическото местонахождение на документа. Нормално във всяко 
счетоводство документите се съхраняват в папки (архиви), където имат някакъв пореден номер. Целта на тези две полета е в тях 
да въведете именно тези данни и да си осигурите бърз достъп до физическото местонахождение на документа. При всяко 
влизане в това меню системата извлича от записаните в базата данни документи използваните от вас архиви и ги зарежда в 
списъчното поле “Архив (папка)”. Това ви позволява да ги избирате от падащия списък вместо да ги помните наизуст. Ако 
въведете нов архив той ще се появи в този списък едва при следващото влизане в това меню т.е. за да не губи ценно време в 
процеса на въвеждане този списък не се обновява. Другата полезна помощна информация за това поле се активира с клавиш F1.  
Ще се появи списък с типовете документи и архивите , в които са въвеждани (фиг.3-3). Можете да избирате от предложения 
списък. По подразбиране е включено опцията “Филтър по тип документ”, която списъка само до текущо избрания тип 
документ. По отношение на датата на документа ЕДИС-АСО извършва следните проверки: 

 Ако е включена опцията  от плаващото меню, която се активира с десния бутон на 
мишката в таблицата със счетоводните контировки, програмата не позволява запис на документи с дата по-стара от 
предходната година. Включването на тази опция ще попречи на въвеждането на документи за покупки с начислено 
ДДС от предходни години при регистрация на данъчното лице по ДДС;  

 Ако опцията е изключена. ЕДИС-АСО извежда предупредително съобщение при опит за въвеждане на документ с дата 
по-стара от 2000 год.; 

 Винаги се извеждат предупредителни съобщения, ако датата на документа е от предходна година или месец спрямо 
месеца и годината на осчетоводяване; 

 Ако лицето е регистрирано по ДДС и се опитва да въведе документ с дата от период по стар от 12 месеца от текущия 
отчетен период (година и месец), получава предупредително съобщение, че няма право на приспадане на данъчен 
кредит за този документ и би трябвало да го промени или да продължи на своя отговорност.  



 
Фиг. 3-3 

 

3.1.2 Въвеждане на счетоводни статии. 
След като въведохме основните данни за документа можем да пристъпим към въвеждането на счетоводните статии. В 

тази част на нашия пример те се въвеждат като прости контировки в кореспонденции Дт-Кт. В първата колона на таблицата се 
въвежда сметката или се избира от списък помощта на двукратно бързо щракване на мишката или с клавиш F1. За улеснение 
при търсенето можете да въведете първите цифри на сметката в полето и след това да натиснете F1. При влизането на системата 
в сметкоплана тя ще позиционира курсора на първата сметка, чийто шифър започва с въведеното от вас. От списъка на сметките 
можете да излезете с клавиш F4, при което ще бъде избрана маркираната сметка, с двукратно щракване на левия бутон на 
мишката или чрез бутона Избор (фиг. 3-4). За разлика от номенклатурите, не се допуска въвеждане на нови сметки в процеса на 
въвеждане на документи. Това можете да направите от меню „Обща база / Сметкоплан”. 

 
Фиг. 3-4 



С клавиш Tab, стрелка надясно или клавиш Enter преминете в следващото поле. Ако сметката е аналитична в колоната 
ще се изпише името на използваната номенклатура. Ако работите с аналитичните сметки по код можете да въведете директно 
данните, но ако работите по име трудно може да се очаква, че ще успеете да въведете точното наименование. И в двата случа 
при неоткрита аналитичната сметка ЕДИС-АСО ще изведе съобщение и ще ви прехвърли в съответната номенклатура да 
направите своя избор. Същото можете да направите ръчно с двукратно щракване на мишката в полето или с клавиш F1. В 
списъка с елементи можете да правите корекции, да въвеждате нови и изтривате аналитични сметки по познатия ви вече начин. 
Изборът на аналитична сметка става с двукратно щракване на мишката върху не, с клавиш F4 или чрез бутон „Избор”. За отказ 
и връщане в екрана с документа използвайте бутон „Отказ (F12)”. Забележете, че лявата и дясната стрелка ви позволяват да се 
движите свободно в колоните на формата, без да се съобразяват аналитичността на сметката, затова ви препоръчваме да 
използвате клавиша Tab или Enter, ако не желаете да правите излишни ходове. Другата особеност се състои в това, че в 
колоната „Стойност” може да въвеждате суми само за сметки без отчитане в натура (материални запаси и валута), за които са 
предвидени специални екрани, както ще стане ясно по-долу. За дебитни сметки без отчитане в натура не е задължително да 
въвеждате сума в тази колона, но ако все пак го направите ЕДИС-АСО ще проконтролира равнението на сумите по дебитната и 
кредитната сметка и ще изведе съобщение за грешка при записа на документа. 

А сега преминете в таблицата за счетоводните статии. Можете да използвате  клавиш Tab, Enter, F7 или мишката. В 
реда Дт в колона „Сметка” въведете или изберете от списъка сметка 304 и натиснете Enter или Tab. В заглавния ред на 
таблицата ще се появи колона „Структура на фирмата”, а в колона „Натури” ще бъде изписано „Стоки”  (фиг. 3-5). 

 
Фиг. 3-5 

С тези динамични промени на средата ще трябва да свикнете. ЕДИС-АСО извежда винаги структурата на сметката в 
колоните предвидени за нейната аналитичност и очаква да въведете там съответните аналитични сметки. Не се допуска да 
оставяте тези колони празни. При нашата настройка на системата е определено, че основно ще използваме кодове при 
въвеждането на аналитичните сметки, затова в колона „Структура на фирмата” въведете: 1. Същото можете да направите, като 
натиснете клавиш F1 или двукратно щракнете мишката в полето. Ще бъдете отведени в екрана за избор на елементите от 
списъка. В случай, че искате да въведете нов склад (обект) в можете да направите това, докато сте в помощния екран и след това 
да изберете новия елемент. Има и по-лесен начин. Условията за неговото прилагане са две: 1) да работите по код и 2) да е 
включена опцията „Контрол на аналитичните сметки” от менюто, което се отваря с десния бутон на мишката (фиг. 3-6).  

 
Фиг. 3-6 

 
При тези условия в колона „Складове (обекти)” въведете „2” ще се появи екрана на фиг. 3-7 и програмата ще очаква да 

въведете наименование за новия елемент от номенклатурата. След като направите това и натиснете бутон „ОК”, новия елемент 



ще бъде добавен в списъка със складове и обекти без да се налага да активирате помощния екран на номенклатурата. 
Използването на тази възможност изисква точно познаване на списъка, но пък е изключително ефективен, защото спестява 
доста ходове, свързани с въвеждането на нови аналитичности. 

 
Фиг. 3-7 

 
Ако работата с кодове за вас е неудобна, щракнете  с десния бутон на мишката и щракнете върху „Аналитични сметки 

по код” от плаващото меню, което ще се появи. Отметката срещу тази опция означава включено, иначе изключено. Опитайте да 
въведете нещо в полето при изключен режим на работа по код. Веднага ще получите съобщение, че въведеното име не намерено 
в номенклатурата и ще трябва изберете аналитичната сметка от списъка. Е, все пак изборът е ваш и включете този режим на 
работа, който ви е най удобен. Винаги можете да го промените в зависимост от конкретната ситуация. При влизането в колона 
„Натури” ЕДИС-АСО ще активира нов екран за въвеждане на количествата на доставените стоки. 

3.1.3 Въвеждане на натури. 
Ако в полето „Натури” има някакъв текст това е указание, че за дадената сметка се води отчетност в натури или валута. 

Това поле не може да бъде редактирано, но ако щракнете с мишката върху него или влезете в него ще активирате нови екрани за 
въвеждане на натури или валута. Начинът на работа с тези таблици не се различава от общо приети за системата. В горната част 
на екрана (фиг. 3-8) са изведени основните характеристики на обработвания документ (1). Под тях са разположени бутони за 
управление на работата с таблицата (2). 

 
Фиг. 3-8 

Ако колоните “Валута”., “Вал.цена:” и “Курс” не са видими, активирайте менюто с десния бутон на мишката и 
включете опцията “Работа с валута” фиг. 3-9). Тази настройка ще бъде запазена от системата до нейното деактивиране. 
Включването на тези полета ще ви позволи да въвеждане доставки във валута и изчисляване на стойността в лева на база 
валутния курс за избраната валута. 

 
Фиг. 3-9 

Струва си да се отбележи едно несъмнено удобство, а именно възможността за избор на повече от един елемент от 
списъка, вместо последователното многократно влизане и излизане от помощните екрани. За какво става въпрос. Щракнете 
върху познатия вече бутона с трите точки (3) и влезте в номенклатурата на стоките (фиг. 3-10). 

1 

2 

3 



 
Фиг. 3-10 

Маркирайте втори ред от таблицата (код 02), натиснете клавиш Ctrl и с левия бутон на мишката изберете още кодове: 
06 и 07. Избраните редове ще бъдат маркирани в синьо и срещу всеки от тях ще се появи точка. За да се откажете от избора на 
даден ред просто задръжте клавиш Ctrl и натиснете левия бутон на мишката върху него. Излезте от екрана с бутона „Избор”. 
Избраните редове ще бъдат заредени в таблицата на натурите. В колоните за количество и валута въведете следното: 

 
Стока Количество Валута Вал.цена 

02 100 USD 0,55 
06 20 USD 11.90 
07 20 USD 39 

 
Трябва да получите таблицата на фиг. 3-11. 
Ще забележите, че в колона „Валутен курс” се появи: 1.48582 Откъде се взе тази стойност? ЕДИС-АСО проверява дали 

е въведен фиксинга на БНБ с използваната валута за датата на документа и ако такъв липсва проверява таблицата на валутите за 
въведен курс за тази валута. Ако прегледате текста по-горе („Обща база/Валута”) ще се уверите, че там въведохме курс на БНБ 
за USD: 1.48582. Разбира се, можете да промените стойностите в полето „Курс” съобразно данните от документите. В таблицата 
с натурите ЕДИС-АСО извършва непрекъснато преизчисляване на данните, за да постигне максимална точност. В зависимост от 
определената степен на точност в десетични знаци може да бъде променен валутния курс, така че да се постигне максимално 
точно съответствие между валутната цена и цената в лева. След попълването на таблицата можете да издадете документ за 
получени приход. Системата използва стандартен документ „Складова разписка” за всички доставки на материални запаси, но 
с помощта на бутона в края на полето можете да изберете друг документ.. Отпечатването на документа става чрез бутона 
„Печат” или клавиш F10. Номерът и датата на документа съответстват на въведените характеристики на входния документ. 

В екраните за въвеждане на натури разполагате и с други възможности като бутони „Копиране” и „Вмъкване” на 
редове от таблицата (вижте стрелките на фиг. 3-11, с което можете да си спестите въвеждане на аналогична информация и 
работен калкулатор с помощта, на който можете да извършвате работни изчисления. Ако текущото поле е цифрово с помощта 
на бутона маркиран с  изчислената стойност може да бъде автоматично записана в това поле. 

ЕДИС-АСО  не допуска въвеждането на редове с дублиран код на материален запас. 
 
 
 



 
Фиг. 3-11 

 
Винаги трябва да проверявате за наличието на плаващо меню с десния бутон на мишката. То предлага алтернативни 

варианти за достъп до разнообразни команди (фиг.3-12) свързани с преместването по таблицата, основни операции със записите 
в нея - вмъкване на нови, изтриване, печат на въведените натури за документа. При работа с екраните за натури и валута от 
плаващото меню можете да получите информация за текущата наличност от материални запаси и валута по всички аналитични 
сметки. 

 
Фиг. 3-12 

 Алтернативен вариант за извеждане на тази справка може да се получи с помощта на клавиш F4. Част от тази 
информация ще видите и в полето Налично, но тя отразява текущата наличност за въведената аналитична сметка. След 
въвеждането на данните в тези екрани с бутон „Изход” се връщате в основния екран за въвеждане на документи. ЕДИС-АСО 
поставя в полето „Стойност” получената сума. При изхода от екрана системата отстранява всички инициализирани празни 
редове. 

Издаване на протоколи за ВОП от въведените доставки на материални запаси. 
При избор на документ ДДС-ПР програмата активира бутона за въвеждане на протокол за ВОП и с него можете да влезете 

в екрана за въвеждане на протокола в свободен формат. 
 



 
 
Ако в структурата на сметките от група 30 сте дефинирали отчитане на доставките в натура, трябва да въведете два пъти 

една и съща информация. Най-напред да отразите доставките по позиции (като минимум: номенклатурен No, наименование, 
мярка, количество и стойност)  сметка 304  и след това да въведете същите данни при издаването на протокола. За да се 
премахне това дублиране в тази версия е включена възможно за издаване на протокола още при въвеждането на доставката по 

сметка 304. След влизането в екрана за въвеждане на доставените стоки ще забележите нов бутон , който е 
активен ако типа на документа е „ДДС-ПР” (Протокол за ВОП) 

 
 
След въвеждането на доставката с този бутон преминавате към издаването на протокола за ВОП, в който въведените стоки 

ще бъдат заредени автоматично.  
 

 
 

Импорт на доставки или продажби на материални запаси (Професионална версия). 
С тази опция се дава възможност за импорт на доставените (продадени) артикули от външен текстови файл в CSV-

формат. Структурата на този файл е следната: 
 година и месец на импорта във формат „ГГГГММ”. Тези данни трябва да съвпадат с текущата отчетна година и 

месеца, в който се осчетоводява документа. При разлика импорта се отхвърля; 
 код на материалния запас; 
 доставено (продадено) количество; 
 доставна (отчетна стойност) или стойност на продажбата. 



Информация за очакваната структура на файла се извежда всеки път след натискането на бутона „Импорт…” и зависи от 
това дали се импортират доставки, или продажби. 

 
 
 
А сега да въведем кореспондиращата счетоводна статия на следващия ред. Изберете сметка: 401. В аналитичността на 

сметката се изисква код на доставчика. Влезте в таблицата на контрагентите, натиснете бутон „Нов (F5)” и въведете (фиг. 3-13): 
 код: 01; 
 ЕИК (Булстат): 108683683 
 ИН по ДДС:  BG108683683 
 Наименование: Ариел ООД. 

След напускането на полето „ЕИК (Булстат)” автоматично ще бъде подаден идентификационния номер по ДДС 
съставен от въведения код по ЕИК и предхождан от символите “BG”. Ако лицето не е регистрирано по ДДС, просто изтрийте 
съдържанието на това поле. Може би ви направи впечатление, че полето „ЕИК (Булстат)” е оцветено в жълто и в същия цвят е 
изведено съобщението: „Невалиден БУЛСТАТ (ЕГН)”. Това е споменатия по-горе контрол при въвеждане и корекция на 
данни за контрагенти. Променете код по ЕИК (Булстат) на „108683684” и ИН по ДДС на „BG108683684”. След тази корекция 
съобщението ще изчезне, защото въведените данни са коректни. Натиснете бутона „Запис (F2)”. Въведеният контрагент ще 
бъде записан в таблицата и програмата ще позиционира курсора върху него. С двукратно щракване на мишката, клавиш F4 
или с  бутон „Избор” можете да го изберете  и да напуснете този екран.  Избраният код на контрагента ще се появи в колона 
„Контрагенти” на реда със сметка „401”. 

  

 
Фиг. 3-13 

ПОЛЕЗНО! В колона „Контрагенти” на сметка 401 можете да въведете директно ЕИК (Булстат) на контрагента. Ако 
ЕДИС-АСО го намери в номенклатурата ще го замени с кода на контрагента без да се налага да влизате в номенклатурата и да 
го избирате от там. Ако контрагент с такъв БУЛСТАТ липсва ЕДИС-АСО ще зареди таблицата на контрагентите, ще намери 
последния номер, ще го увеличи с 1 и ще зареди въведения Булстат в полето „ЕИК (Булстат)”. За вас остава само да попълните 
името на контрагента.  

Забележки:  
 Тази операция е приложима само ако са включени опциите, които стават достъпни от менюто, което се отваря с 

десния бутон на мишката в таблицата с контировките, а именно: 

 
 Автоматичното генериране на след номер за кода на контрагента е възможно само при цифрово подреждане на 

номенклатурата. То се задава в подменю  „Номенклатури” на меню „Обща база”.  
След като щракнете в полето „Натури” ще влезете в екрана за въвеждане на валути. Тази таблица не се различава 

съществено от таблицата на материалните запаси. Естествено, че се налага да направите изчисления за валутните задължения 
към доставчика по тази фактура. Можете да използвате включени в системата работен калкулатор. Очаква се да получите сумата 
от 1073 USD по установени курс на БНБ: 1.485820 ще получите сумата от 1594.28 лв.. Разликата от закръгленията е: 0.32 лв. 
Тъй като различия между дебитната и кредитната сума в счетоводната статия не е позволена трябва да равните тази разлика. За 



целта ще коригираме сумата в колона „Стойност” на 1594.60 лв..  ЕДИС-АСО автоматично ще преизчисли валутния курс на: 
1.486114. Ще установи и валутна разлика спрямо фиксинга на БНБ, но това в момента ще го пренебрегнем. Защото не се касае за 
действителна валутна разлика, а разлики от закръгление. С валутните разлики ще се занимаем по-късно. След напускането на 
този екран сумите в дебитната и кредитната страна на счетоводната статия ще са равни. 

Следващата счетоводна статия е свързана с отчитането на ДДС. Въведете: дт 4531. На този ред няма какво повече да се 
въвежда. За да проверите това, натиснете клавиша Tab или Enter и ще видите, че курсора се премества на следващия кредитен 
ред. Кореспондиращата кредитна сметка е отново 401. Сега е време да включите в познанията си още една възможност на 
ЕДИС-АСО, а  функциите за копиране и вмъкване. 

За целта ЕДИС-АСО  ви предоставя няколко възможности: 
 с клавиш F5 можете да копирате дебитния ред от предходната счетоводна статия, а с клавиш F6 – кредитния ред.; 
 с използване на иконите Копиране и Вмъкване разположени над таблицата със счетоводните статии (фиг. 3-14); 
 с функциите Копиране на контировка и Вмъкване на контировка, които са достъпни от плаващото меню, което се 

активира чрез десния бутон на мишката (фиг. 3-15) 
 . 

 
Фиг. 3-14 

 

 
Фиг. 3-15 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Първата възможност (с клавишите F5/F6) може да се използва само по отношение на предходна 

счетоводна статия. Останалите две възможности могат да се прилагат без ограничение към произволен ред от таблицата. 
Спазвайте правилото: В работния буфер се копира реда, в който се намира курсор и се вмъква също в реда, в който е текущата 
позиция на курсора.  Ако в реда вече е въведена счетоводна сметка ЕДИС-АСО ще вмъкне само аналитичността и натурите от 
копираната сметка. Ако структурата на приемащата сметка не съответства на изходната сметка копираните данни са абсолютно 
безполезни и ще бъдат автоматично коригирани съобразно структурата на приемащата сметка. Най-често ненужните 
аналитичности ще бъдат изтрити, полето „Натури” ще бъде изчистено или променено, а останалите аналитичности ще 
предизвикат съобщения за не намерени аналитични елементи. 

Сега използвайте един посочените методи копирайте реда със сметка 401 и го вмъкнете след последната контировка на 
таблицата. ЕДИС-АСО автоматично пренася всички данни от копираната сметка, включително и сумата. За да направите 
необходимите корекции щракнете с мишката в полето Натури. Отново ще влезете в таблицата с валутите. Oтчитаното ДДС се 
изчислява само в лева. За да спазим приетия за сметката принцип, щракнете върху бутона в колона „Валута”. В появилия се 
екран за валутите въведете : BGN Български лев с курс БНБ = 1 и го изберете. Изчисленото ДДС върху сумата от 1594.60 лв. 
e:   318.92 лв. Въведете тази стойност в колона „Количество” и тя автоматично ще се появи и в колона „Стойност”. Трябва да 
изтриете реда с код „USD”. Можете да използвате бутоните за редактиране на таблицата, разположени над нея, по-специално 

бутона . Другата възможност ви предлага клавиш F3 или функция „Изтриване на ред” от плаващото меню, което се 
активира с десния клавиш на мишката. Изберете си някой от предложените методи и след това излезте от този екран. На реда на 
сметката в колона „Стойност” ще се появи въведената в таблицата с валутите стойност. Документът вече е напълно комплектен 
и готов за запис в базата данни. Щракнете върху бутона „Запис” или използвайте клавиш „F2”.  

3.1.4 Попълване на дневниците по ДДС. 
След проверката на документа за коректност, ако типът на документа започва с „ДДС”, ЕДИС-АСО ще активира екрана 

за въвеждане на данни в дневниците по ДДС (фиг. 3-16). В повечето случаи този полетата от този екран се попълват 
автоматично. Без да навлизаме в детайли, принципът на действие е следният: 

 данните за контрагента се откриват в номенклатурата по кода на контрагента въведен в счетоводните статии по сметките 
401 или 411 или от специалните сметки за контрагенти, които са дефинирани в меню  „Обща база / Специални 
сметки”; 

 данъчната основа за покупките се извлича от счетоводните статии свързани с доставки по сметки от група 40, 50 или 
сметки от раздел „Разчетни” дефинирани в меню „Обща база / Специални сметки”; 

 данъчната основа за продажбите извлича от счетоводните статии свързани с продажби по сметки от група 41, 70 или 
сметки от разделите „Разчетни” и „Приходни” дефинирани в меню „Обща база / Специални сметки”; 

 сумата по ДДС се извлича от счетоводните статии с участието на сметка 453 или специалните сметки за отчитане на 
ДДС, които са дефинирани в меню  „Обща база / Специални сметки”; 

 ако е зададена сметка по ДДС, тя определя вида на сделката (покупка или продажба) и ЕДИС-АСО  избира най-често 



срещаните случаи на доставки с пълен данъчен кредит (покупка) или облагаеми доставки (продажба). Разпознаването 
на сметката по ДДС е удачно, ако се използват сметки, които започват с 4531 и 4532 или се използват подсметки 453/1 
и 453/2. В случаите, когато се използват други сметки за отчитане на ДДС, програмата ги търси сред специалните 
сметки, дефинирани в меню „Обща база / Специални сметки” ; 

 ако в счетоводните статии не е зададена сметка по ДДС вида на сделката се определя от използваните в счетоводните 
статии кореспондиращи сметки от групите 40, 41, 42, 70, 76, 79, 50 или от съответните раздели „Разчетни” и 
„Приходни” дефинирани в меню  „Обща база / Специални сметки”. Системата приема, че това са сделки с 
нерегистрирани лица (покупка) или  освободени сделки (продажба). 

 

 
Фиг. 3-16 

 
В нашия пример срещаме един случай, който може да се приеме за характерен за работата с ЕДИС-АСО. При положение, 

че в счетоводните статии се използват сметки от група 40 или 41 с аналитичност по контрагенти, програмата автоматично 
попълва необходимите данни за Дневника по ДДС. В обратния случай ще трябва да изберете контрагента от номенклатурата. 
Това може да стане по два начина: 

1. Щракнете върху бутона в полето „Идентиф. No.”, за да влезете в таблицата на контрагентите и направете своя избор. 
2. Въведете директно идентификационния номер на контрагента в полето „Идентиф. No.” Ако този контрагент бъде 

намерен в номенклатурата, ЕДИС-АСО автоматично ще зареди останалите данни: идентификационния номер по ДДС и име на 
контрагента. 

Въвеждане на нов контрагент при запис на документа в Дневника по ДДС. 
Ако въведете ЕИК (Булстат) за контрагент, който липсва в номенклатурата в полето за наименование ще бъде изписано 

„??????”. Ако лицето е регистрирано по ДДС, поставете отметка в полето „Лицето е регистрирано по ДДС” и програмата 
автоматично ще зареди въведения ЕИК (Булстат) в полето „Идент. No по ДДС” предхождан от “BG”. Ако данните за стойност и 
ДДС са заредени в подходящия тип операция, натиснете бутон „Запис”. ЕДИС-АСО ще зареди таблицата на контрагентите, ще 
намери последния номер, ще го увеличи с 1 и ще зареди въведените данъчен номер и Булстат към него. За вас остава само да 
попълните името на контрагента.  

Забележка: Автоматичното генериране на след номер за кода на контрагента е възможно само при цифрово подреждане 
на номенклатурата. То се задава в подменю „Номенклатури” на меню „Обща база“. 

Полезно! Ако при записването в номенклатурата на контрагентите фирмата не е била регистрирана по ДДС и в 
последствие направи такава регистрация, достатъчно е да маркирате споменатото поле „Лицето е регистрирано по ДДС” и при 
записа на документа в Дневника по ДДС данните за контрагента в номенклатурата автоматично ще бъдат обновени. Това важи и 
за обратния случай, когато регистрирано по ДДС прекрати своята регистрация. Махането на отметката в посоченото поле 
изчиства полето „Идент. No по ДДС” и след записа на документа данни за ДДС-регистрация ще бъдат изчистени и от 
номенклатурата на контрагентите. 

При въвеждане на данни в дневника по ДДС се прави контрол за съответствие между БУЛСТАТ (ЕИК) и ИН по 
ДДС за лицата  регистрирани по ДДС и се извежда предупредително съобщение, ако частта в ИН по ДДС след "BG" 
се различава от кода по БУЛСТАТ (ЕИК). 



 
 
При наличие на Интернет достъп можете да направите проверка на регистрацията по ДДС, използвайки вградената в 

ЕДИС-АСО услуга. За целта след въвеждането на идентификационния номер по ДДС натиснете бутон „Проверка на ИН по 
ДДС”. Ще се появи екрана на фиг. 3-17 и след активиране на бутон „Проверка” при успешно свързване ще бъдат изведени 
данните за регистрацията. Тази проверка може да бъде направена за всички лица регистрирани по ДДС в ЕС. Както е посочено в 
забележката в долната част на екрана е възможно за някои регистрирани лица да липсват данни за името и адреса на фирмата. В 
тези случаи ще получите само потвърждение, че регистрационния номер е валиден. 

 
Фиг. 3-17 

 
Ако в номенклатурата на контрагентите е въведен само кода на контрагента и неговото име, но не и неговия ЕИК 

(Булстат) и ИН по ДДС, в екрана по ДДС тези данни ще липсват, независимо че контрагентът е познат. Допълването на 
липсващите данни става по два начина: 

1. Щракнете върху бутона в полето „Идентиф.No.”, за да влезете в таблицата на контрагентите. ЕДИС-АСО ще се 
позиционира на записа с кода на контрагента, използван в сметка 401. Остава да допълните останалите данни за контрагента: 
данъчен номер и Булстат, след това с бутона избор се връщате в екрана за ДДС. 

2. ИН по ДДС можете да въведете директно в полета от екрана по ДДС. ЕДИС-АСО ще добави тези данни към кода на 
контрагента в базата данни, без да се налага да влизате в номенклатурата на контрагентите. Тази "скрита" актуализация се 
прилага и във всички случаи, когато коригирате вече съществуващи данни за данъчен номер и Булстат, за това внимавайте с 
корекциите. 



Полето „Не се изисква въвеждането на контрагент” (фиг. 3-16) трябва да бъде активирано при доставки, за които 
въвеждането на такъв не е необходимо. Типичен случай е въвеждането на Отчет за продажби от касов апарат с документ от тип 
„ДДС-КА” или „ДДС-КС”. 

Полетата „Вид доставка при нулева фактура” и „Нулева фактура за покупка” се използват при въвеждане на 
фактури за покупки., за които сумата на данъчната основа и ДДС са нули.  

Пример: 
Да предположим, че е направено авансово плащане за разработка на софтуерен модул със стойност 1000 лв. и начислено 

ДДС в размер на 200 лв. За това авансово плащане е издадена фактура в законно установения срок. 
След три месеца разработката е направена и отчетена и е издадена окончателна фактура, в която се записана стойност на 

разработката: 1000 лв. и начислено ДДС в размер на 200 лв. На допълнителен ред във фактурата е посочено авансовото плащане 
и авансово платените суми са сторниране, т.е. данъчната основа е намалена с 1000 лв. и ДДС с 200 лв. В този случай общата 
стойност на фактурата е 0 (нула) и начисленото ДДС е също 0 (нула). За да въведена такава фактура в дневника на покупките 
трябва да бъде поставена отметка в полето „Нулева фактура за покупка” и да бъде избрана съответната операция по ДДС от 
списъка в полето „Вид доставка при нулева фактура”. 

В процеса на работата със сумите в този екран ЕДИС-АСО извършва определени контролни изчисления (фиг 3-18). 
В полетата „Стойност” (1) и „ДДС” (2) ЕДИС-АСО зарежда сумите от колона „Стойност” (4), респективно „ДДС” (5) от 

таблицата с операциите по ДДС, изчислява стойността на ДДС от поле „Стойност” (1) и я зарежда в поле „Изчислено ДДС” (3). 
Ако тази сума съвпада със сумата от поле „ДДС” (2), полето се оцветява в зелен цвят или в сигнално червен в обратния случай. 
Преди влизането във формата за зареждане на данни в Дневника по ДДС ЕДИС-АСО изчислява сумата на данъчната основа и 
ДДС (6)  Ако сумите в полетата „Стойност” (1) и „ДДС” (2) не съвпадат тези данни, съответното поле се оцветява в жълт цвят.  

 

 
Фиг. 3-18 

В случай, че в документа са отразени комбинирани сделки, например облагаеми и освободени доставки, трябва да 
направите ръчна корекция на сумите от таблицата, като ги разпределите по съответните видове операции. С десния бутон на 
мишката се активира меню, което ви позволява да изчистите сумите от всички сделки. 

. 
След изтриването на сумите по операциите при въвеждане на покупки, ЕДИС-АСО може да приеме, че желаете да 

въведете обяснената по-горе “нулева фактура” и ще изведе съобщение да потвърдите това (фиг. 3-19). 

 
Фиг. 3-19 

Внимавайте със своя отговор. Ако потвърдите с бутон “Yes“, въвеждането на сумите по операциите ще бъде блокирано и 
таблицата ще остане недостъпна. В този случай ще трябва да презаредите документа и да изпълните операцията отново. По 
подразбиране отговорът е “No”. 

За да упражните това, изтрийте текущите суми от таблицата и ги въведете на реда: „105 Внос с право на пълен данъчен 
кредит”. С бутон „Запис” продължава съхраняването на документа в базата данни, ако след проверката няма пропуски в 
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изискваните от системата данни за дневниците по ДДС. С бутон „Отказ” се връщате обратно в екрана за въвеждане на 
документи.  Възможно е при разминаване на данните да контрагента въведен по сметките от група 40 или 41  и този въведен в 
екрана за дневника по ДДС, записа да бъде отказан със съобщението на фиг. 3-20 

 
Фиг. 3-20 

Причините за тази разлика са показани на следващата фигура  

 
 
Ако не сте записани успешно въведения документ, прочетете внимателно изведеното диагностично съобщение, за да 

разберете причината. 
По всяко време в панела Данни за документа се извежда състоянието на документа: НОВ!, ЗАПИСАН! или  ИЗТРИТ!. 

(фиг. 3-21). След записа на документа екрана се изчиства и курсора се позиционира в полето Тип документ.  Ако въвеждате 
документи със съвпадащи характеристики, можете да забраните изчистването на определени полета преди записа на документа 
или прехода към нов документ. За целта натиснете малкия бутон (с икона наподобяваща формата на ръка), разположен до 
бутона Копиране на документ (фиг.3-21).  

 



 
Фиг. 3-21 

 
Ще се отвори екран (фиг. 3-22), в който можете да изберете кои полета не трябва да бъдат изчиствани от системата след 

записа на документа. 

 
Фиг. 3-22 

Изберете съответното поле от панела “Нефиксирани полета” и натиснете бутона „>“, за да го прехвърлите в панела 
“Фиксирани полета”. С бутона „>>“ можете да прехвърлите всички полета. Подреждането на полетата няма значение. 
Цифровият номер пред тях еднозначно определя тяхната позиция. Полетата включени в избора ще бъдат оцветени в светлосин 
цвят и тяхното съдържание ще се запазва от програмата при преход към нов документ. (фиг. 3-23) 

 
Фиг. 3-23 

 По всяко време можете да отмените или разширите броя на фиксираните полета. Другата възможност за въвеждане на 
еднотипни документи е описана в следващия раздел. 

Забележка: Оцветяването на полетата с датите на документа и осчетоводяване се подчинява на други правила, за това за 
тези полета фиксираното оцветяване може да бъде променено при корекции в тях. 

3.1.5 Копиране на предходен документ. 
Да въведен още един подобен документ. За да не повтаряте всички операции отново можете да копирате предходния 

документ. За целта е предвиден бутона Копиране на документ (фиг. 3-23). Възможни са два варианта: 

 
При копиране на документа със сумите се прави пълно копие на предходния документ като ЕДИС-АСО увеличава 

номера на документа и архивни му номер с 1 и запазва всички други характеристики на документа.. 
Другата операция е аналогична, но всички суми по счетоводните статии се нулират. 
За целите на нашия пример, след записа на въведения документ натиснете бутон “Копиране на документ” или “Alt+F5”, 

ако предпочитате работата с клавиатурата и от падащото меню изберете “Копиране на документа без сумите”.  
Трябва да получите екрана на фиг. 3-24. Номерът на документа и архивния номер са увеличени с “1”. 



  
Фиг. 3-24 

Да направим някои корекции в копираните данни: 
1. Влезте в таблицата на доставените стоки. Изтрийте всички доставени с предходния документ артикули. Използвайте 

плаващото меню, което се активира с десния бутон на мишката. В него е "скрита" една полезна за вас функция “Изтриване на 
всички данни от таблицата”. След това въведете: 200 броя дискети х 0.38 лв. (код 01). 

 
2. Влезте в кореспондиращата сметка 401. В колона “Контрагенти” въведете “200334774” и натиснете клавиш Tab. 

 
 
ЕДИС-АСО автоматично ще зареди таблицата с контрагентите, ще вмъкне нов ред в нея с код “2” и ще зареди въведения 

ЕИК (Булстат). 

 
Променете фирмения код на “02” и въведете следните данни: 
 ИН по ДДС: BG200334774 
 Име на фирмата: Еврика Консулт ЕООД 
 Населено място: Пловдив 
 Адрес: ул. "Дарвин" 45 
и изберете въведения контрагент. 
Влезте в колона “Валута”, изтрийте валутата USD, изберете от таблицата на валутите BGL и задайте  количество: 76.00.  

 
3. Променете кода на контрагента на “02” в следващата сметка 401. И въведете количество: 15.20 и валутен курс: “1”. 
4. Натиснете бутон “Запис”, ЕДИС-АСО  ще зареди автоматично данни за контрагента, сумата на данъчната основа и 

изчисленото ДДС и ще очаква само потвърждение с бутон “Запис”, за да премине към съхраняване на документа. 
Нека разгледаме още един вариант. 
1. Отново натиснете бутон “Копиране на документ” и изберете “Копиране на документа със сумите”. 
Ще бъде генерирано копие на текущо записания документ с номер 52 и архивен номер 52.  
2. Преминете на реда Kt 2 на сметка 401 в колона “Контрагенти” и натиснете клавиш F1 или щракнете двукратно с 

левия бутон на мишката, за да влезете в номенклатурата на контрагентите. 
Въведете: 
Фирмен код: 03 
Име на фирмата: Мотор Сервиз ООД 
и изберете въведения контрагент. 
3. Променете кода на контрагента на “03” в следващата сметка 401. 
4. Натиснете бутон “Запис” и в екрана за ДДС въведете директно в полетата “ЕИК(Булстат): 101030408” и “Идент. No 

по ДДС: BG101030408”. Потвърдете записа на данните. ЕДИС-АСО ще зареди автоматично въведените данни за ЕИК (Булстат) 
и Идентификационен No по ДДС към кода на контрагента в номенклатурата на контрагентите. 

3.1.6 Корекция на счетоводна статия. 
Ако в преходните примери сте допуснали грешка можете да използвате следващите описани техники, за да ги поправите. 
Сметка можете да коригирате, като просто въведете в полето “Сметка” новата сметка. След като преминете с клавиш 

Tab, Enter или дясна стрелка в следващото поле ЕДИС-АСО ще промени структурата на екрана и ще го съобрази с 



аналитичността на новата сметка. Ако желаете да изтриете контировка просто изтрийте счетоводната сметка или използвайте 
функцията “Изтриване на контировка” от плаващото меню, което се активира с десния бутон на мишката. Можете да изтриете 
и всички счетоводни  статии от документа и да започнете отначало с функцията “Изтриване на всички контировки” от 
същото плаващо меню. 

3.1.7 Копиране и вмъкване на контировки. 
За тези функции системата предоставя много възможности. За да копирате счетоводна контировка позиционирайте на 

реда със сметката и натиснете бутона “Копиране” (1) (фиг. 3-25) или натиснете десния бутон на мишката и изберете “Копиране 
на контировка” от плаващото меню. 

 

 
Фиг. 3-25 

 
  
Информация за достъпните бързи клавиши можете да получите, ако натиснете десния бутон на мишката и изберете 

“Клавиши за управление”. След това преместете курсора на реда, в който искате да вмъкнете копираната контировка (празен 
ред) и натиснете бутона “Вмъкване” (2) или натиснете десния бутон на мишката и изберете “Вмъкване на контировка”. В 
случаи, че желаете да копирате предходната дебитна или кредитна контировка можете да използвате и клавишите F5 - за 
дебитната или F6 - за кредитната контировка като активния ред трябва да бъде разположен непосредствено след счетоводната 
статия, от която искате да копирате. При копиране на контировка се копират всички данни, включително и данните за 
въведените в таблиците натури. 

3.1.8 Въвеждане на сложни статии. 
В този режим на работа ЕДИС-АСО поддържа въвеждане на сложни счетоводни статии за сметки без отчитане в 

натури. Сложни статии с отчитане в натура могат да бъдат въвеждани във втори режим на работа с партиди от документи.  
Нека демонстрираме използването на тази техника, при което ще приложите на практика някои вече разгледани теми. 
Върнете се в меню “Обща база” и изберете “Сметкоплан”. 
Преминете на сметка 602, влезте в таблицата с аналитичните нива, въведете нова номенклатура “32-Външни услуги” и я 

изберете. Запишете промяната в  структурата  на сметката. Крайният резултат трябва да изглежда като този на фиг. 3-26. 

 
Фиг. 3-26 

 Върнете се обратно в меню “Операции”, изберете “Въвеждане и корекция на единични документи” и натиснете 
бутона “Нов”. Въведете основните данни на новия документ като тези на фиг. 3-27. 

 
Фиг. 3-27 

За да въведете сложна статия натиснете бутона “Сложна статия” (фиг. 3-27) или десния бутон на мишката и изберете 
“Сложна статия” от плаващото меню. Ще се появи нов екран (фиг. 3-27) за въвеждане на сложната статия. Сега трябва да 
определим вида на основната сметка т. е. тази, която кореспондира с много други. В нашия случай ще кредитираме 
разплащателната сметка в лева 503 и ще дебитираме различни аналитичности на сметката за отчитане на външни услуги – 602. 
Затова избираме полето “Кредит” (1), Видът на таблицата със счетоводните статии ще се приспособи към направения избор. В 
нея ще забележите само един ред за кредитна сметка и много редове за дебитни кореспонденции. Въведете  основната кредитна 
сметка 503 на първия ред (2) и изберете от номенклатурата на банките код “01” (ОББ – Пловдив). За по-голямо удобство при 
работата с примера сме превключили на работа по име. Вероятно си спомняте, че това може да се направи, ако изключите 
опцията   от плаващото меню,което се активира при натискане на десния бутон мишката. 

1 2 



 
Фиг. 3-27 

На втория ред от таблицата въведете кореспондиращата дебитна сметка 602. Ще се почви колона “Външни услуги” в 
която  се очаква да въведем аналитичност. 

 
Щракнете двукратно с мишата в тази колона или използвайте клавиш F1, за да активирате номенклатурата на външните 

услуги (фиг. 3-28). Първоначално тази номенклатура е празна. Използвайте придобитите познания и въведете елементите по 
начина показан на фиг. 3-28. Понеже избрахме работа с наименование, таблицата ще се сортира по колона “Наименование”. 
Можете лесно да промените това, като щракнете с мишката върху заглавието “Код” на другата колона. 

 
Фиг. 3-28 

След като въведете посочените елементи, изберете “01” (Електроенергия). Ще се върнете обратно в екрана на фиг. 3-27 и 
и името на избраната аналитичност ще се появи в колона “Външни услуги”.  Въведете в колона “Стойност” сумата: 250 лв.  
Последователно на следващите редове въвеждайте сметка “602”, избирайте останалите аналитичности и въвеждайте суми за тях, 
така че да получите данните на фиг. 3-29.  Можете да използвате и бутоните за копиране и вмъкване. Това става по следния 
начин. Най-напред трябва да се позиционирате на реда, който желаете да бъде копиран и да натиснете бутон “Копиране” или 
клавиш F5. След това преминавате на празен ред и натискате бутон “Вмъкване” или клавиш F6. Копираният ред остава в 
буфера, докато не изберете друг, така че можете многократно да вмъквате един и същи ред  без да се налага  всеки път преди 
вмъкването да го избирате отново. 
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Фиг. 3-29 

 
След като приключите с въвеждането можете да натиснете бутон “Преизчисляване (F4)” и в полетата “Сума на 

основната сметка” и “Сума на кореспондиращите сметки” ще бъдат изведени сумираните данни. Трябва да имате равнение 
между тях, в противен случай ЕДИС-АСО ще откаже запис на данните. С бутон “Изчистване” таблицата ще бъде 
инициализирана и ще можете да започнете да въвеждате отново. С десния бутон на мишката можете да активирате плаващо 
меню с основните функции за този екран.  

 
За да запишете сложната статия използвайте бутона “Запис”, за да напуснете екрана, без да съхраните въведените данни, 

използвайте бутон “Отказ”. Можете да използвате работния калкулатор за допълнителни изчисления. След напускането на 
екрана със запис на данните счетоводните статии ще бъдат разпределени в комбинации дт-кт със съответните суми в основния 
екран на документа (фиг. 3-30) след последната въведена в него счетоводна статия (ако има такава). Натиснете бутон “Запис” 
или клавиш F2 и съхранете документа.  

 

 
Фиг. 3-30 

3.1.9 Автоматично контиране и приключването на сметки. 
Досега не обръщахме внимание на полето „Тип операция“ и бутона до него „Контиране“. Време е да поправим този 

пропуск. В падащия списък на полето „Тип операция“ ЕДИС-АСО съхранява въведените схеми за автоматично контиране и 
приключване. Сега ще използваме тази възможност за автоматично контиране на продажба във валута с банково плащане от 
клиента. В този пример ще използваме следните неразгледани до момента функции: 

 Автоматично номериране на документи. 



 Автоматично контиране. 
 Проверка на наличните количества. 
 Оформяне и печат на фактури. 

За целта ще изпълним следните стъпки: 
1. С десния бутон на мишката активирайте плаващото меню и включете „Автоматично номериране на документи“. 

Пред него трябва да се появи отметка . 

 
2. Въведете (изберете) тип документ: ДДС-ДФ. В полето Номер докум трябва да се появи следващия номер за данъчните 

документи: 101, така както беше зададен във функция автоматично номериране. 
3. Въведете останалите данни за документа: 
Дата на документа: 18.01.2005 
Осчетоводяване: 18.01.2005 
Архив: 1 
Архивен номер: 101 
4. А сега отворете списъка с поле „Тип операции“. В него ще видите въведените с функция „Автоматично контиране“ 

схеми за осчетоводяване. Изберете: „702Банка Продажби на стоки с банково плащане“ и щракнете върху бутона „Контиране 
(Alt+F6)“ или използвайте клавишната комбинация Alt+F6. 

 
Въведеното наименование на схемата ще се зареди в полето „Описание“. Може би забелязахте, че пропуснахме 

попълването на това поле при въвеждането на основните данни за документа. Използването на схемата за автоматично 
осчетоводяване ни спестява този труд, ако това поле е празно. Съдържанието въведено от вас не се променя, ако е попълнено 
или редактирано от потребителя. В таблицата на счетоводните статии ще появят заложените при определянето на схемата 
контировки, заедно с предварително зададената аналитичност, както е случа със сметки 304 и 702 (фиг. 3-31). 

 
Фиг. 3-31 

5. Сега можем да продължим с попълването на останалата част от документа. Като начало ще въведем продадените 
стоки. Щракнете в полето „Натури“ по кредита на сметка 702. Ще се появи познатия ви вече екран за въвеждане на материални 
запаси. Влезте в списъка на стоките и изберете стоки с кодове: 01,02 и 05 по познатия ви вече начин за избор на повече елементи 
от списък. За всяка от заредените стоки можете да получите информация за нейната наличност с помощта на клавиш F4 или с 
функция „Наличности“ от плаващото меню, което се отваря с помощта на десния бутон на мишката. Курсорът трябва да се 
намира на реда на интересуващата ви стока от таблицата. Забележете, че при продажби на материални запаси в полето 
„Налично“ се извежда информация за текущата наличност от маркирания артикул във всички складове на фирмата. С този 
факт трябва да се съобразявате при изписването на материалните запаси. Въведете следните данни за продадените стоки: 

 
Код Наименование Количество 

  01   Дискети 300 
  02   CD 400 
  05   Музикална карта Yamaha 724 PCI 20 

 
Би трябвало да получите екрана на фиг. 3-32 



 
Фиг. 3-32 

ЕДИС-АСО ще зареди заложените от вас в номенклатурата на стоките продажни цени. В тази таблица няма какво повече 
да се въвежда. С две операции: избор и въвеждане на количества вие постигнахте желания резултат и можете да напуснете този 
екран. Изчислената от системата сума ще бъде поставена в колона „Стойност“ от основния екран. В следващия етап ще трябва 
оформим задължението на клиента. Най-напред трябва определим контрагента. Това вече го правихме, така че влезте в 
номенклатурата на контрагентите и въведете код: 04, ЕИК (Булстат): 115342783, ИН по ДДС; BG115342783 и наименование: 
Хебър ООД. Клиентите се отчитат по сметка 411 само в лева, за това полето Натури”” е празно. Сега ни предстои да формираме 
отчетната стойност на продадените стоки и въведем ДДС. По традиционния начин това би означавало да въведем още два пъти 
същите стоки: по дебита на 702 сметка и по кредита на 304 сметка. За щастие ЕДИС-АСО предоставя далеч по-добър начин. 

3.1.10 Контиране на количества. 
Често в счетоводните документи се налага многократно осчетоводяване на едни и същи количества с различни 

стойности. Например, при продажба на стоки с изписване от склада по отчетна стойност. В нашия случай в счетоводната 
система е организирано за отчитане на продажбите по складове (обекти) в натура по сметка 702 и изписване от складовете също 
в натура по сметка 304. 

Ще разгледаме два варианта на работа. 
I вариант с използване на функциите за копиране и вмъкване: 

 Копирайте съдържанието на кредитната сметка 702 като използвате познатия ви бутон за копиране или изберете 
функцията  от плаващото меню, което се отваря с десния бутон на мишката; 

 Вмъкнете копираната сметка в дебитната контировка на сметка 702 и кредитната контировка на сметка 304 с бутона за 
вмъкване или с функцията  от същото плаващо меню. Ако сметка 304 имате налични 
количества от продадените стоки ЕДИС-АСО автоматично ще определи отчетната стойност на продажбите и ще ги 
постави по дебита на 702 и кредита на 304 сметка, без да е необходимо вие да извършвате други операции. 

II вариант с използване на автоматично контиране: 
Натиснете бутон „Контиране“ или с десния бутон на мишката изберете  от плаващото 

меню. Системата ще направи автоматично копиране на натурите в дебита на сметка 702 и кредита на 304 и ще изпише отчетни 
стойности, ако по сметка 304 са налице достатъчно количества за операцията. 

ВНИМАНИЕ! Бутон „Контиране“ може да бъде използван само, ако полето „Тип операция“ е празно т.е за документа 
не е приложена схема за автоматично контиране. В другия случай ще зареди още веднъж схемата са контиране в таблицата със 
счетоводните статии. 

При изписване на материални запаси от складовете е допустимо да работите и на “червено” при следните условия: 
1. Ако в склада има налични, но недостатъчни количества, за да бъде удовлетворена заявката, цялото количество ще бъде 

отчетено по текущата отчетна цена. Така количествено и стойностно склада ще премине на червено и със следващата доставка 
това отклонение ще бъде покрито. 

2. Ако в склада липсват каквито и да било количества ЕДИС-АСО ще остави отчетна цена = 0. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
ВЪВЕДЕТЕ РЪЧНО СТОЙНОСТТА НА РАЗХОДА НА БАЗА НА ПРЕДХОДНИ ДОСТАВКИ ИЛИ ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА. В 
никакъв случай не трябва да изписвате само количества при работа на "червено", защото това ще доведе до сериозни промени на 
отчетната цена при следващите доставки, когато доставната стойност ще се разпредели върху по-голямо количество и може да 
бъде значително занижена. 

При изписване на материални запаси и валута ЗАДЪЛЖИЕЛНО проверете таблицата на натурите по кредита на 
съответната сметка. Всички редове маркирани с червен цвят заслужават вашето особено внимание. Това е сигнал, че по сметката 
няма достатъчни количества, с които да бъде покрит въведения разход и това ще изисква вашата намеса. Редовете маркирани в 
синьо отбелязват, че въведени разход може да бъде покрит с наличните количества по сметката. Отделно същите цветове се 
използват и в полето „Налично“, което ви дава информация за текущата наличност по сметката за аналитичния ред, в който се 
намира курсора. С клавиш F4 или с функция „Наличности“ от плаващото меню (активира се с десния бутон на мишката) 
винаги можете да получите подробна информация за текущата наличност, отчетна цена и отчетна стойност за избраната натура 
или валута. За нашия документ по кредита на сметка 304 е маркиран в червено са реда за стока с код: 02 (фиг.3-33), поради това, 
че наличното количество в склад е 340 броя, а се изписват 400 . 

 
Фиг. 3-33 

Независимо от недостига на стоки за покриването на желания разход системата е поставила отчетната стойност на 
текущата наличност, приемайки  като прогнозна за направени разход. Можете да коригирате тази отчетна стойност, но не 
оставяйте разхода само като количество. След покриването на недостига от следващата доставка това ще доведе до сериозно 
отклонение на отчетната цена и може да предизвика сериозно и трудно откривано объркване. Нека да направим корекция на 
продажбата, така че да влезем в границите на наличните количества. За целта се върнете в кредита на сметка 702 и намалете 
продажбата на стока: 01 на 150 и 02 на 100. Отново приложете описаната по-горе техника за автоматично контиране. Сега по 



кредита на сметка 304 в таблицата с натурите не трябва да имате редове маркирани в червено. По всяко време можете да 
използвате клавиш F4 или функция „Наличности“ от плаващото меню (отваря се с десния бутон на мишката), за да проверите 
текущата наличност в склада. 

И накрая попълнете аналитичностите и на сметка 411 като изберете от таблицата с контрагентите: „04“ (Хебър ООД).  
ЗАБЕЛЕЖЕТЕ! При преминаването през Кт сметка 4352 ЕДИС-АСО автоматично изчислява стойността на ДДС. Това е 

възможно само ако е включена опцията  от плаващото меню. В случай,че промените данните 
за данъчната основа (както направихме това в кредита на сметка 702), за да предизивикате преизчисляване на сумата на ДДС, 
въведете „0“ в колона стойност на кредита на сметка 4532, преминатете с клавишите на следващия или предходния ред  и отново 
се върнете на този ред.   

3.2 Издаване на фактури (професионална версия).  

3.2.1 Издаване на фактури от данните за продажбите по кредита на сметките от група 70.  
Сега можете да отпечатате и фактура за направената продажба. Преминете отново в екрана с продадените стоки по 

кредита на сметка 702 и натиснете бутона „Печат“ (фиг.3-34).  
 

 
Фиг. 3-34 

ПРЕПОРЪКА! Още в началото изберете „Начина на плащане”. Това поле обикновено се оставя без внимание и в 
последствие се оказва, че начина на плащане във фактурата е посочен неправилно. 

ЕДИС-АСО  разпознава по типа на документа и кредита на сметка 702, че става въпрос за продажба и зарежда данните за 
контрагента от сметка 411 и продадените артикули (1).в появили се екран за въвеждане на данните за фактурата (фиг. 3-35) . Ако 
при осчетоводяването на документа не са включени счетоводни сметки, в които се поддържа аналитичност по контрагенти ще 
трябва да го изберете от номенклатурата. Това може да стане, като щракнете с левия бутон на мишката върху бутончето в края 
на полето “Идент. No” или върху бутона „Контрагенти”, разположен в лентата с бутони в долния край на екрана.  Другият 
начин е да въведете ЕИК (Булстат, ЕГН) на клиента в полето “Идент. No”. Ако програмата го открие в номенклатурата, 
автоматично ще изтегли данните от нея и ще ги зареди съответните полета. Ако ЕДИС-АСО не реагира и полетата останат не 
попълнени, това означава, че клиент с въведения ЕИК не е намерен. Можете да продължите да въвеждате останалите данни: ИН 
по ДДС, наименование, населено място и адрес, но трябва да знаете, че въведените данни за този контрагент няма да бъдат 
записани в номенклатурата на контрагентите, а ще бъдат съхранени само в издадената фактура, ако тя бъде записана в базата 
данни. Не препоръчваме този начин на работа. Оправдано е да бъде използван само в случай на инцидентно издаване фактура на 
клиент, който не очаквате повече да прави покупки и не желаете да натоварвате номенклатурата с неговите данни. 

А сега да се върнем към нашия пример. Трябва да въведете населеното място и адреса на фирмата, защото пропуснахме 
да направим това при въвеждането на контрагента. Можете да го попълните директно в полетата “Град (село)” и “Адрес”, но 
при издаване на следваща фактура за същия клиент ще трябва да го въвеждате отново. Затова по-добрия начин е да натиснете  
бутона в края на полето “Идент. No”, който ще ви отведе в номенклатурата на контрагентите и да попълните данните там. 
Въведете, например: “Пазарджик” и  “ул. "Париж" 55”.  

ВАЖНО! В случая програмата извлича списъка на продадените стоки от кредита на сметка 702, но какво би станало 
заедно с продажбата е извършена и друга услуга, например транспорт. Не е необходимо за извършената услуга да се издава 
друга фактура. Списъкът с артикули и услуги може да бъде свободно допълван или намаляван. Влезете в таблицата с 
артикулите, преминете на последния попълнен ред и  натиснете стрелка надолу или бутона за добавяне от панела с бутони под 
нея. Програмата автоматично ще генерира следващия пореден номер “4”. (2)  

Въведете:  
 в поле “Наименование”: Транспорт до клиента; 
 в поле “Стойност”: 20 
Програмата сама ще изчисли сумата за ДДС и общата стойност на услугата и ще отрази промяната в поле “Обща сума” 

над таблицата. 
Полето “Наименование” е предвидено да побира обширни описания на стоки (услуги), затова автоматично се разширява 

при влизането в него и намалява при излизане. Тази опция се включва /изключва от плаващото меню, която се извежда с 
помощта на десния бутон на мишката, натиснат в таблицата с позициите на фактурата. Когато опцията е изключена при 
влизането в полето за наименование, то не променя своя размер. 



 
  
При неговото включване ефектът е автоматично разширяване на колоната. 

 
 
След напускането на колоната за наименование тя автоматично възстановява предходния си размер. 
В печатния документ програмата разполага описанията превишаващи максимално допустимия размер на колоната на 

няколко реда. Допустимия максимален размер на текста в колоната е посочен в синия индикатор (3) под таблицата: 43 символа. 
Пренасянето на текста не се подчинява на особени граматически правила. Просто програмата претърсва за интервал преди 
достигането на максималния размер и го използва,  за да раздели текста между двата съседни реда. Можете да управлявате 
разполагането на описанието на няколко реда, като следните цифрите в червения индикатор под таблицата. Той показва 
въведения размер на текста в тази колона при нейното напускане или при натискане на клавиш F2, докато пишете текста в нея. 

Възможно е въвеждането на пояснителни текстове във фактурата по два начина: 
1) На следващия свободен ред (ще се появи под номер 5) не въвеждайте никакви стойности и мярката. Например, 

въведете:  “Автомобил РВ 1234 АА” (4); 
2) В специално предвиденото поле “Пояснения” (5). Тук можете да въвеждате свободен текст, който ще се появи в 

печатната форма на фактурата под таблицата с артикулите. Тази възможност може да бъде използвана за въвеждане на срок за 
плащане, условия за доставка и други подобни, Допуска се текст с размер до 240 символа. В това поле въведете:  “Срок за 
плащане: 30 дни от датата на доставката”. 

Можете да пренареждате позициите във фактурата като променяте номерата в полето “No ред”. При въвеждане на редове 
с еднакви номера програмата ще генерира съобщение за грешка. 

Като краен резултат трябва получите екрана на фиг. 3-35..  
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Фиг. 3-35 
 
Натиснете бутон “Печат”, за да прегледате подготвената фактура. (фиг.3-36) Преди това можете да потвърдите или 

откажете записа на фактурата в базата данни. Съветваме ви да не пропускате този запис, иначе при следващо влизане в 
документа ще трябва да въвеждате отново данните за фактурата. Другата полза от този запис ще разберете, ако се наложи да 
издавате копие на фактурата. Преди извеждането на печатното копие на фактурата на екран, можете да изберете вида на 
документа: оригинал и/или копие (важи само за регистрираните по ДДС лица). Ако изберете вариант “Оригинал и копие”, най-
напред ще бъде изведен формуляр с гриф “Оригинал”, след като го затворите  веднага ще се появи и печатна форма за копие, 
без да се налага да активирате отново бутон “Печат”. Другите варианта предлагат поотделно  отпечатване на двата документа. 

Забележете на фиг. 3-36 къде се намират допълнителната услуга (2) и пояснителните текстове включени във фактурата (4 
и 5) от фиг. 3-35 

 
Фиг.3-36 

Сега момента да обърнем внимание на бутоните за управление на печата, тъй като ще ги срещате във всички справки и 
отчети за печат. 

 
 
 
(1) Бутони за различно визуално представяне на печатния формуляр на екрана на компютъра. Най-добре е да разберете 

тяхното действие като ги използвате. 
(2) Бутони за преход между отделните печатни страници: първа, предишна, следваща и последна. 
(3) Бутон за преход към определен номер страница.  
(4) Бутони за избор на принтер (ако са достъпни повече от един) и отпечатване на формуляра от екрана (запомнете го ще 

го използвате най-често). 
(5) Бутон за зареждане на съхранен печатен формуляр във формат QRP чрез следващия бутон. В пакета на ЕДИС-АСО е 

включена програмата за преглед на съхранени справки и отчети във формат-QRP – ASOVIEW.EXE. Тя може да бъде 
разпространявана свободно и поради малкия си размер може да бъде съхранявана и на флашка. Подготвените с ЕДИС-АСО 
справки и отчети могат да бъдат изпращани по електронна поща, качвани в Интернет или разпространявани по различни начини 
и с помощта на тази програма да бъдат преглеждани. Заредените в този формат справки и отчети не могат да бъдат редактирани 
и ще бъдат визуализирани по същия начин както ги виждате вие, независимо от използваната операционна система, езиков 
пакет и шрифтове на другия компютър. Липсата на кирилизация също не е проблем за тяхното визуализиране.   

1 2 3 4 5 6 7 8 



(6) Бутон за съхраняване на печатните справки и отчети в различни формати, най-полезен от които е горе описания QRP.  

 
(7) Бутон за спиране на печата, ако вече сте го стартирали. 
(8) Затваряне на модула за печат. 

3.2.2 Издаване на фактури в свободен формат. 
В предходният пример издадохме фактура, която използва за основа списъка на продадените артикулите от кредит на 

сметка 702. Не задължително да използвате сметки от група 70 с отчитане  на продажбите по артикули за да можете да издавате 
фактури. Още при избора на тип документ от вида на „ДДС-ДФ”, „ДДС-ДИ” и „ДДС-КИ”  (фактури и известия за лица 
регистрирани по ДДС) или „ФАКТУРА”, „ДИ” и „КИ” (за лица нерегистрирани по ДДС) програмата активира бутон 
„Издаване на фактура”.  

 
На примера ясно се вижда, че в счетоводните записвания не съществува сметка, която да се отчита в натура. Ако 

натиснете бутон „Издаване на фактура” ще попаднете отново в познатия ви екран за въвеждане на данните за фактурата, с това 
изключение, че таблицата с артикулите е празна. По начина, по който въведохме допълнителните услуги и пояснителни текстове 
в примера по-горе и тук можем да въвеждаме свободно извършени услуги без да се налага те да бъдат предварително 
дефинирани в някаква номенклатура.  

И в този вариант можете да използвате номенклатурите на материалните запаси, за да избирате позиции за фактурата. 
За целта натиснете бутона в края на полето „Наименование” 
 

  
 
Ще бъде изведен списъка с материали, продукция или стоки в зависимост от избрания вид на материалния запас, ще 

можете да маркирате желаните от вас артикули и да ги заредите във фактурата.  



 

 
 
Въведете услугата от екрана по-долу, запишете фактура и след това запишете документа. 

 
ВНИМАНИЕ! Умишлено направихме няколко пропуска, за да се упражните сами в търсенето на решение: 

 при опит за запис на фактурата ще получите съобщение, че не са въведени населено място и адрес на контрагента; 
 при опит за запис на документа ще получите съобщение, че не е попълнена аналитичност „Фактури за продажби”. 

Предполагаме, че познанията ви дотук ще ви помогнат да се справите. 

3.2.3 Издаване на фактури на лица регистрирани по ДДС в други страни членки на ЕС (ВОД). 
Излезте от екрана за фактуриране обратно в екрана с документа и го запишете като ще преминете и през екрана за запис 

в Дневника на продажбите, който вече разгледахме. 
Натиснете бутона “Копиране на документ(Alt+F5)” и изберете “Копиране на документа със сумите”.   
Преминете в колона „Контрагенти” на ред 1 със сметка 411 и с клавиш F1 или двукратно щракване на левия бутон на 

мишката влезте в номенклатурата на контрагентите и въведете нов контрагент със следните данни: 
 Фирмен код: 05; 
 ЕИК (Булстат): празно 
 ИН по ДДС: CZ481217052 
 Наименование: Ходира ООД 
 Населено място: Чехия, Прага 
 Адрес: ул. "Стара" 12    

и го изберете. Въведете същия код за контрагент и в сметка 411 на ред 3.  Не забравяйте да промените и номера на 
документа в аналитичност „Фактури за продажби” на двете сметки. След тези корекции натиснете бутон „Издаване на 
фактура”. След активирането на екрана за издаване на фактура вероятно ще забележите, че програмата автоматично е заредила 
страната и нейната ставка по ДДС.  

 
Това е така, защото първите два символа от ИН по ДДС съвпадат с кода на странатаот регистъра на ДДС в ЕС. Всяка 

промяна в полето „ИН по ДДС” след неговото напускане активира проверка и установяване съответната страна и ставка по 
ДДС, ако съответства  на изискванията за  идентификационен номер по ДДС на страна ЕД т.е. започва две латински букви. По 
всяко време можете да използвате бутона дясно от полето „ИН по ДДС”, за да проверите дали въведения идентификационен 
номер е валиден. Това е възможно само ако имате достъп до Интернет. За да окомплектовате напълно фактурата трябва да 
изберете и причината за неначисляване на ДДС, защото в случая въвеждаме вътрешно общностна доставка (ВОД), например: 
"чл.28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС".   

 
 

С бутона вдясно от полето можете извикате редактор, с чиято помощ да променяте, добавяте или изтривате основания за 
неначисляване на ДДС (фиг.  3-37). 



 
Фиг. 3-37 

 

3.2.4 Издаване на фактури без полета за подпис и печат. 
При издаване на фактури в PDF-формат, които предстои да бъдат изпращани по e-mail на клиенти полетата за подпис са 

излишни. За да ги отстраните от формуляра, който изпращате поставете отметка в полето маркирано на следващия екран (фиг. 
3-40): 

 

 
фиг. 3-40 

При нейното включване в печатната форма на фактурата се изключват полетата: 
 име и подпис на получателя; 
 подпис на съставителя 

Тези фактури се издават на основание чл.7, ал.1, т.5 от Закона за счетоводството и чл.114, ал.1, т.6 от ЗДДС. 
Удобен вариант за подготовката на тези фактури в PDF-формат е инсталирането на виртуалния принтер doPDF (актуална 

версия 7.2), който е включен в дистрибутивния пакет на ЕДИС-АСО. 
С бутон „Печат“ се извежда печатната  форма на фактурата (фиг.3-41). Обърнете внимание на бутоните в горната част на 

формата (фиг. 3-41). С бутона „Printer Setup“ (1) се активира екрана за избор на принтер (фиг. 3-42), откъдето се маркира 
инсталирания виртуален принтер doPDF. При преминаването към печат на фактурата с бутон „Print” (2) от фиг. 3-41, вместо 
обичайното отпечатване на принтера, ще бъде изведен екран (фиг. 3-43) за избор на папката и името на файла, под който ще 
бъде запазена фактурата. С бутон „Преглед“ (1) се активира екран за избор на папката, където ще бъде съхранен файла, а с 
бутон „ОК“ (2) той се записва избраната папка. Ако е маркирано полето „Винаги ползвай тази папка“ (3) всички следващи 
файлове отпечатани на виртуалния принтер ще се записват в нея. Добра идея е, да определите папка, в която да записвате 
издадените електронни фактури. Ако е маркирано полето „Отвори четец на PDF“(4), след записването на файла ще бъде 
активирана програмата за визуализация на файлове от тип PDF и фактурата ще бъде заредена в нея. Обикновено се използват 
безплатните програми Adobe Reader или Foxit Reader, които могат да бъдат изтеглени от Интернет и инсталирани на 
компютъра. Тези програми също са включени в дистрибутивния пакет. 

 



 
фиг. 3-40 

 
фиг. 3-41 

 

 
фиг.. 3-42 
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фиг. 3-43 

3.2.5 Използване на различни банкови сметки при издаване на фактури. 
Основаната банкова сметка, използвана при отпечатване на фактури с плащане по банков път се въвеждат в подменю 

„Настройка на средата”от меню „Настройка”. 

 
 

 В ЕДИС-АСО е включена възможност за използване на повече банкови сметки, чийто списък се въвежда в подменю  
„Банкови сметки” от меню „Обща база”. тази възможност вече беше разгледана в това ръководство. 

 
 

В случай сте дефинирали повече от една банкова сметка., можете да направите избор коя да бъде включена във 
фактурата от менюто в полето „Банка”.  

 
 

3.2.6 Копиране на съдържанието на предходна издадена фактура. 
Бутонът Копие се използва за копиране на съдържанието на вече издадени и записани фактури (фиг. 3-44).  
 

 
Фиг. 3-44 

По подразбиране списъкът е сортиран по име на клиента. Можете да го подредите по произволна колона, като щракнете 
с левия бутон на мишката върху нейното наименование. Данните за артикулите от избраното копие се зареждат след последния 
ред на фактурата, която подготвяте в момента. Не се копират данните за контрагента дори, ако тези полета в новата фактура са 
празни. В заглавната лента на екрана се извежда номера и датата на фактурата, върху която работите в момента.  



3.2.7 Изтриване на позиции от фактурата и самата фактура. 
С десния бутон на мишката в таблицата с артикулите се отваря плаващо меню със следните възможности; 

 
За изтриване на отделни позиции можете да използвате и бутона за изтриване  от панела с бутони в левия долен край 

на екрана. 
ВАЖНО! 
Изтриването на документа от базата данни не води до автоматично изтриване на записаната фактура. Преди изтриването 

на документа трябва да влезете във фактурата (бутон „Издаване на  фактура” от екрана за въвеждане на единични документи) 
и да я изтриете от базата данни. 

 

3.2.8 Издаване на фактури с нулева ставка на ДДС на лица регистрирани по ДДС в България. 
Например, Фактури с нулева ставка между лица регистрирани по ДДС в България могат да бъдат издавани по чл. 45 от 

ЗДДС. За целта при издаването на такива фактури ръчно коригирайте ставката на ДДС на „0” (нула), избирете и напишете 
основанието за неначисляване на ДДС и ако вече имате въведени позиции във фактурата натиснете бутон „Преизчисляване”. 

 

 
  

3.2.9 Издаване на фактури с ДДС на лица регистрирани по ДДС в друга страна членка на ЕС. 
При особени случай на издаване на фактура с начислено ДДС на лице регистрирано в друга страна-членка на ЕС, която 

не е ВОД, трябва да направите следното: 
 променете държавата на „България”. Ще бъде установена стандартната данъчна ставка 20%;  
 натиснете бутон „Преизчисляване”. 

В резултат във фактурата ще бъде начислено ДДС, въпреки че клиента е регистриран по ДДС в Полша. 
 

 



 
При записа на фактурата ще бъде изведено предупредително съобщение, което ще изисква потвърждаване на 

начисляването на ДДС. 

 
 
 

3.2.10 Издаване на фактури, в които сумата за плащане се различава от сумата във фактурата. 
Този особен случай се решава така: 
 премахнете отметката в полето „Равнявай сумата на плащането на дължимата”; 
 въведете ръчно дължимата за плащане сума в полето „Сума за плащане”. 
 

 
 
При отпечатването на фактурата направената корекция ще бъде съобразена. 

 
 
 

3.2.11 Формиране на фактури от издадени проформи фактури. 
Издадените с ЕДИС-АСО проформи фактури могат да бъдат използвани при формирането на фактура. За целта 

натиснете бутона „Проформа”. 
 



 
 
Ще се появи екран с издадените проформи фактури. Списъкът от проформи фактури, които ще бъдат показани екрана 

зависи от зададения период и филтъра в полето „Показвай само фактурите невключени във фактури“. По подразбиране това 
поле е включено. По този начин се показват само проформите, за които не са издадени фактури т.е  в общия случай това са 
неполучени плащания. 

 

 
Може да ограничите списъка до конкретен контрагент, като го изберете от списъка, който се отваря с натискане на 

бутона в края на полето контрагент или  
 

 
 
да търсите контрагента с бутона за филтър. 

 

 
 
При промяна на периода или задаването на някой филтрите трябва да обновите списъка с помощта на бутон 

„Обработка”. 
С бутоните „Word”, „Excel”, „OpenOffice”, „Печат” списъкът може да бъде зареден в съответната програма или 

отпечатан. 



С бутон „Преглед” избраната от списъка проформа фактура ще бъде заредена и ще може да се запознаете по-подробно с 
нейното съдържание, а при необходимост и да я отпечатате. 

С бутон „Избор“ позициите на проформа фактура ще бъде бъдат заредени във фактурата. текущото й съдържание няма 
да бъде изтрито. Позициите от проформа фактурата ще бъдат заредени след последния въведен ред от фактурата. Това 
позволява в една фактура да обедините съдържанието на няколко издадени проформи фактури или при необходимост да 
допълните съдържанието на фактурата с нови ръчно въведени редове. 

Пример, текущо маркираната проформа  

 
 
има следното съдържание: 

 
 
След натискането на бутон „Избор” нейното съдържание ще бъде заредено във фактурата: 

 
 
Отново с бутон „Проформа” можете да се върнете на списъка с проформи фактури и да изберете следващата проформа 

фактура издадена на същата фирма: 

 
 
След избора на маркираната проформа нейното съдържание ще бъде заредено във фактурата на следващите редове, без 

да изтрива предходното съдържание. 

 
 

Запишете фактурата и прегледайте формуляра за печат. След което, се върнете обратно в екрана със счетоводните 
записвания. Вероятно вече си зададохте въпроса, защо имате счетоводна статия за начисляване на ДДС по сметка 4532 след като 



това е ВОД. Правилно!.Трябва да изтрием тези контировки. Това можете да направите по два начина: 
 Да изриете счетоводните сметки на редове 3 и 4 (Дт 411 / Кт 4532; 
 Да използвате  от плаващото меню, което се отваря с десния бутон на мишката. 
Не трябва да ви притеснява, че остават празни редове в счетоводните записвания. ЕДИС-АСО ще ги пропусне. 
Сега вече можем да преминем към запис на документа. Влизаме в познатия екран за попълване на дневниците по ДДС. 

Но тук отново трябва да внимаваме. ЕДИС-АСО е заредил сумата на доставката  в операция „212 – Освободени доставки”. 
Това е така, защото в счетоводните записвания липсва сметка за отчитане на ДДС (453). Трябва да изтриете сумата от тази 
операция и да я въведете на реда с операция „208 – ВОД-0%”. Сега вече всичко е наред и можете да запишете документа. 

Логично следва въпроса: „Всеки път ли трябва да се прави тази корекции при ВОД ?”. Отговорът е „НЕ”. 
Трябва да определите какво да прави програмата в случай, че не е посочена сметка по ДДС в документа. Всичко зависи 

от вашата преценка, какви са преобладаващите ви доставки с нулева ставка по ДДС. След като си отговорите на този въпрос, 
трябва да преминете в меню „Настройка”, да изберете  „Настройка на средата” и от този екран да натиснете бутон „ДДС-
параметри” (фиг. 3-38) 

 
Фиг. 3-38 

Ще се появи екрана на фиг. 3-39 



 
Фиг. 3-39 

Той съдържа четири секции: 
 Определя в коя операции да бъде заредена стойността на покупката, ако в счетоводните статии не е посочена 

счетоводна сметка по ДДС (453). 
 Определя в коя операции да бъде заредена стойността и ДДС на покупката, ако в счетоводните статии е посочена 

счетоводна сметка по ДДС (453). 
 Определя в коя операции да бъде заредена стойността на продажбата, ако в счетоводните статии не е посочена 

счетоводна сметка по ДДС (453). 
 Определя в коя операции да бъде заредена стойността и ДДС на продажбата, ако в счетоводните статии е посочена 

счетоводна сметка по ДДС (453). 
Трябва да прецените внимателно, кои са преобладаващите ви операции в четирите случая, за да не се налага 

непрекъснато да коригирате сумите в операциите при записването им в Дневника по ДДС. 

3.2.12 Поставяне на лого на фирмата във фактурите 
Логото за всяка фирма трябва да бъде формат BMP и разположено в инсталационната папка на ЕДИС-АСО с индекс 

съответстващ на поредния номер на фирмата в списъка. Пример: LOGO1.BMP се отнася за първата фирма, LOGO2.BMP за 
втората и т.н. Размерът на логото трябва да бъде с максимални размери:  
159 пиксела широчина х 103 пиксела височина 

3.3 Въвеждане на протоколи. 
Използването на тип документ „ДДС-ПРОТ” автоматично прави достъпен бутона „Издаване на протокол”. След 

въвеждането на данните на документа и счетоводните записвания можете да активирате този бутон, за да достигнете до екрана 
за въвеждане на данните в протокола. 

3.3.1 Въвеждане на протоколи за вътрешно-общностни придобивания (ВОП). 
Показаният екран е умишлено коригиран, за да бъде изключена частта, свързана с издаването на протоколи за корекции 

на ДДС и да можем да съсредоточим само върху операциите свързани с издаването на протокол за ВОП. 
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ЕДИС-АСО автоматично ще попълни данните за контрагенти, ако такъв е посочен счетоводните записвания за 
документа. В противен случай ще трябва да го изберете от номенклатурата на контрагентите или да го въведете там. 
Активирането на тази номенклатура става с малкия бутон в края на полето „Идентификационен номер по ДДС” (1). При 
вътрешно-общностни придобивания (ВОП) можете да попълните номера на издадената от доставчика фактура (2). 
Задължително се посочват ставката на данъка, съставилия протокола  и основанието за начисляване на данък (3). Последното се 
избира от падащия списък. Този списък може да бъде редактиран и допълван след активирането на съответния бутон (4). 
Позициите на протокола се въвеждат ръчно в свободен формат (5). Последователният ред на артикулите в поле „No” се генерира 
от програмата и не може да бъде променян. В  процеса на въвеждане и редактиране могат да се използват бутоните под 
таблицата (6). Общата сума за протокола се изчислява динамично и извежда в поле „Обща сума” (7). С бутон „Запис” 
съхранявате протокола в базата данни, а с бутон „Печат” го отпечатвате.  

СЪВЕТ! При въвеждане на големи протоколи периодично ги записвайте, за да избегнете загубата на данните в резултат 
на аварийно прекъсване на захранването, блокиране на компютъра или други необичайни ситуации. 

3.3.2 Въвеждане на протоколи за корекции на ДДС. 
Втората възможност включена в програмата е издаването на протоколи за корекции на ДДС (вижте следващия екран). И 

тук умишлено сме съкратили екрана и оставили само тази част от него свързана с издаването на такива протоколи. Операциите 
са пределно прости и изискват въвеждането само на следните данни: 

 основание за начисляването на данък (1); 
 името на съставилия протокола (1); 
 отметка в полето „Протокол за корекция на ДДС” (2); 
 определяне на вида на издавания протокол (2); 
 сумата на корекцията (3).  
ЗАБЕЛЕЖКА: Протокол за годишна корекция на ДДС по чл.73, ал.8 може да бъде издаден само през декември на 

текущата отчетна година. 
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3.4 Печат на приходни и разходни касови ордери (професионлана версия). 
 При избор на тип документ „ПКO” (приходен касов ордер) или „РКО” (разходен касов ордер) бутонът разположен до 

текущата дата се променя на „Издаване на ордер”. Натиснете бутон „Нов” и въведете данните, които виждате на фиг. 3-45 
  

  
Фиг. 3-45 

Да предположим че с този приходен ордер клиент „Хебър ООД” прави частично плащане в брой по издадена фактура № 
0000000100 от 10.01.2010 в размер на 400.00 лв. 

Въвеждаме следните контировки (фиг. 3-46): 

 
Фиг. 3-46 

Сега натиснете бутона „Издаване на фактура” (фиг. 3-45) и ще преминете в екрана за въвеждане на данните за 
приносителя или получателя на сумата (фиг. 3-47). 

 
Фиг. 3-47 
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Задължителни за попълване са полетата „Да се приеме от” и „За”. Полетата за номер и дата на ордера не могат да бъдат 
коригирани, те се управляват от съответните полета на документа.. Описанието на документа се използва за определяне на  
повода за плащане. За разлика от фактурите всички ордери се записват задължително в базата данни при тяхното отпечатване.  

Процедурата на работа с разходните касови ордери е аналогична. Информация за издадените ордери може да бъде 
получена от справка “Касова книга”.  

ВНИМАНИЕ! Началното салдо на касата се въвежда с ордер с номер 0, за който не се въвеждат счетоводни статии и не 
се записва като счетоводен документ. 

3.5 Печат на други документи. 
  Вече разгледахме възможността да бъдат отпечатани документи свързани с доставката и разхода на стоки по сметка 

304. В ЕДИС-АСО е заложена възможността стандартно да бъде отпечатана „Складова разписка”, но този документ може да 
бъде заменен от друг с избор от номенклатурата на документите (фиг. 3-48). 

 
Фиг. 3-48 

3.5.1 Печат на работния документ. 
С бутон „Печат” (фиг. 3-49) текущият работен документ се извежда в преглед за печат. Счетоводните статии с натури се 

извеждат детайлно по артикули (фиг. 3-50). Друг вариант за печат на работния документ предлага опцията 
 от плаващото меню, което се активира с десния бутон на мишката и се извежда справка като тази на 

фиг. 3-51.  

 
Фиг. 3-49 

 

 
Фиг. 3-50 

 



 
Фиг. 3-51 

3.5.2 Контролни суми по сметка. 
Тази опция от познатото ви плаващото меню. ЕДИС-АСО прави рекапитулация по всички кореспондиращи сметки, За да 

разберете нейния смисъл заредете вече въведената фактура за продажба с номер 100 от 18.01.2010 год. Счетоводните записвания 
за нея изглеждат така:  

 
Сега натиснете десния бутон на мишката и изберете . Ще получите следната таблица, 

чийто смисъл е ясен без повече обяснения. 

 

3.6 Плащания на доставчици и вземания от клиенти.. 
При подаване на сметка от групи „40“ по дебита или сметка от група „41“ по кредита или разчетни сметки от групи 

42,45,46,49 се активира бутон „Плащане“ и опцията  от плаващото меню, което 
вече толкова често използвахме. 

По подразбиране са включени групите 40,41,42,45,46 и 49. Тази селекция може да бъде редактирана в меню „Обща база / 
Специални сметки”: ред „РАЗЧЕТНИПЛАЩАНИЯ”. 



 
Ако сметката се отчита по доставчици, фактури за покупка, дата на фактура и обекти  ( в примера на фиг. 3-52) и не бъде 

подаден доставчика ще бъда изведена таблица със всички задължения към доставчици по фактури, дати на фактурите и обекти 
за отчитане. Изборът може да бъде редуциран, като изберете от номенклатурата на контрагентите доставчика, както в случая на 
фиг. 3-52 това е „Ави Инженеринг ЕТ“ (1). 

С бутон „Плащане“ (2) се извежда справка за всички неплатени задължения към този доставчик по фактури, дати и обекти 
(фиг. 3-53). 

 
фиг. 3-52 

 

1 
2 



 
фиг. 3-53 

 
В тази таблица се попълват платените суми (колона „Плащане“ (1)) и се подава кореспондиращата сметка за плащане, в 

случая „503“  (2). С двукратно щракане на левия бутон на мишката или с клавиш „F1“ тази сметка може да бъде избрана от 
помощен екран.  Ако разплащателната сметка не бъде подадена контировките по кредита ще останат празни и трябва да бъдат 
попълнени ръчно. Тази справка може да сортирана по произволно избрана колона като щракнете с мишката върху нея. 
Възстановяването на стандартния вариант на сортиране (по реда на колоните за аналитично отчитане) става с бутон 
„Стандартно сортиране“ (3). 

След въвеждането на сумите с бутон „Зареждане на контировки с плащания“ (4) програмата  автоматично генерира 
счетоводни статии с въведените  суми (фиг. 3-54). С бутон „Изход“ (5)  се излиза от екрана без генериране на счетоводни 
записвания. 
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фиг. 3-54 

3.7 Автоматизирано въвеждане на документи. 

3.7.1 Използване на шаблони при въвеждане на документи. 
Дефинирането на шаблони се извършва във функция „Схеми за автоматично контиране” от меню „Обща база”. Най-

напред трябва да бъде зададени кода и наименованието на схемата за контиране в таблицата с операциите, след което шаблоните  
за осчетоводяване се дефинират в таблицата със счетоводните статии.   

С десния бутон на мишката в таблицата със схемата за контиране се активира меню със следните възможности за избор: 

 
 Номенклатура като шаблон. В случай, че активното поле е аналитично ниво на сметката свързано с използването 

на номенклатура, която не е в диапазона от 9000 до 9999 (номенклатура-значение) се извежда списък с 
включените в система номенклатури за избор и избрания номер номенклатура се записва в полето със знака „%“ 
пред нея (позиция 1 от фиг.3-55). Така се дефинира шаблон за въвеждане, чието използване  ще бъде 
демонстрирано по-долу;  

 Специално поле. В аналитичните нива на схемата могат да се използват като специални полета данните от 
спецификацията на документа: тип, номер, дата на въвеждане и осчетоводяване, архив и архивен номер (фиг.3-
56). За целта полето, което искате да използвате се избира от падащия списък „Специални полета“ (фиг.3-56) и 
след това с десния бутон в полето за аналитично отчитане се записва специално дефиниран шаблон за това поле 
(позиция 2 от фиг. 3-55). Специалните полета за дата могат да бъдат записани в различен формат, който 
задължително се избира от списъка „Формат за дата“ (фиг.3-56) и шаблонът се записва в полето за аналитично 
отчитане (позиция 3 от фиг. 3-55); 

 Копиране на ред и вмъкване на ред. С цел по-бързо дефиниране на еднакви редове от схемата можете да копирате 
избран ред и да го вмъкнете върху празен такъв. Вижте фиг. 3-57), в която кредитния ред от счетоводна статия 2 е 
копиран в дебитния ред на счетоводна статия 3, за да се дефинира, че по тази схема за контиране заплащането на 
доставчика е в брой. 
 



 
фиг. 3-55 

 

 
фиг.  3-56 
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фиг. 3-57 

Пример за използване на дефинирания шаблон „Доставка по сметка 302“. 
След въвеждане на основната спецификация на документа: тип, номер, дата на въвеждане и осчетоводяване, архив и 

архивен номер, се избира тип операция „Доставка по сметка 302“ (1) и автоматичното контиране се активира с бутон 
„Контиране (Alt+F6)“ (2) на фиг. 3-58 



. 
фиг. 3-58 

Ще се появи екрана на фиг. 3-59 
 

 
фиг. 3-59 

В първата колона са изписани определените в схемата за контиране (фиг. 3-55) параметри: 
 Обекти - това е номенклатура „3 (Обекти)”, зададена в схемата за сметка „401“ като параметър „%3“ (позиция 1); 
 Група материали – номенклатура „38 (Група материали)” за сметка „302“, зададена като параметър „%38“(позиция 1); 
 Контрагенти –номенклатура „8 (Контрагенти)” използвана в сметка „401“ като параметър „%8“ (позиция 1).   
След попълването на тези параметри, могат да бъдат избрани от списъка, който се отваря с бутона в края на полето за 

въвеждате (фиг.3-59), екранът би трябвало да изглежда подобно на този на фиг. 3-60 

1 2 



 
фиг. 3-60 

След излизането от този екран (с  бутон „Изход“ )  програмата автоматично попълва аналитичностите по сметките в 
избраната схемата за контиране (фиг.3-61) като заменя съответните параметри с избраните значения от таблицата на фиг. 3-60 
(позиция 1 на фиг. 3-61. Дефинираните в схемата за осчетоводяване (фиг.3-55) специални полета: „Номер документ“ и „Дата 
на документа“ са заменени с номера на документа (позиция 2) и датата на документа (позиция 3) от фиг. 3-61. Ако е 
необходимо избраните параметри: обекти, групи материали и/или контрагенти да бъдат променени, се използва  специалния 
бутон (позиция 4 от фиг. 3-61). С него ще бъде активиран отново екрана на фиг. 3-60, където можете да промените избраните 
значения и промяната на параметрите ще бъде отразена в таблицата с контировките за позиция 1 от фиг. 3.61. Ако не бъдат 
попълнени параметрите от таблицата на фиг. 3-60, съответните аналитични сметки ще бъдат оставени празни и трябва да бъдат 
въведени ръчно или отново да бъде извикана таблицата с параметрите и пропуснатите параметри да бъдат попълнени. 

 
фиг. 3-61 

1 

2 3 

4 



След този общ преглед нека да дефинираме и използваме шаблон за осчетоводяване, съобразен с нашия пример. Влезте в 
подменю „Схеми за автоматично контиране” от меню „Обща база”. В таблицата с операциите въведете операция с код 
„702Брой” и наименование – „Продажби на стоки в брой”. 

 
Щракнете в таблицата със счетоводните записвания на дебитния ред на счетоводна статия 1 и в колона „Сметка” 

въведете сметка „411” или я изберете от списъка. Ще се отвори структурата за аналитично отчитане по контрагенти и фактури за 
продажби. 

 
Преминете в колона „Контрагенти” щракнете с десния бутон на мишката и изберете „Номенклатура като шаблон”. 

 
Ще се отвори списъка с номенклатури. Изберете  номенклатура „8 (Контрагенти)”. В полето ще бъде записан шаблон 

„%8”.  

 
Както вече споменахме наличието на символа „%” пред номера на номенклатурата , означава че при въвеждането на 

документи програмата ще изисква избор на контрагент. Щракнете в „Специални полета” и от падащия списък изберете  „^DN-
Номер документ”.  

 
Сега се преместете в колона „Фактури за продажби” ма дебитния ред на счетоводна статия, щракнете с десния бутон на 

мишката и изберете „Специално поле” ( .) След тази операция дебитния ред на счетоводна 
статия би трябвало да изглежда така. Току-що определихме двата допустими елемента за дефиниране на шаблон: номенклатура 
и специално поле. 

 
В колона „Сметка” на кредитния ред на счетоводна статия 1 въведете или изберете сметка „702”. Ще се отвори 

структурата на избраната сметка. В колона „Складове (обекти)” опитайте да дефинирате шаблон с използване на номенклатура  
„3 Складове (обекти)”.  Ако сте внимавали дотук би трябвало да получите следното: 

 
Ако срещате затруднение, въведете „%3” в тази колона. Това е позволено, след като ви е известна използваната 

номенклатура за тази аналитичност. Все пак е добре да се върнете по-горе в текста, да прочетете отново как се дефинира 
използването на номенклатура като шаблон. 

В следващата счетоводна статия 2 трябва да въведем „Дт 411 / Кт  4532”. Очевидно ще използваме същата структура за 
сметка „411” като тази в счетоводна статия 1. Можете спокойно да въведете ръчно всички данни, но има и по лесен начин. 

Щракнете с десния бутон на мишката на дебитния ред на счетоводна статия 1 със сметка „411” и изберете от плаващото 
меню „Копиране на ред”.    



 
Сега преминете на дебитния ред на счетоводна статия 2, щракнете с десния бутон на мишката и от плаващото меню 

изберете „Вмъкване на ред”. Трябва да получите: 

 
Преминете на кредитния ред на счетоводна статия 3 и отново щракнете с десния бутон на мишката и от плаващото меню 

изберете „Вмъкване на ред” (позиция 1). ЕДИС-АСО съхранява копирания ред, докато не изберете друг и по този начин 
можете да го копирате многократно без да се налага да правите нов избор.. Сега остава да въведете сметка „4532” на кредитния 
ред на счетоводна статия 2 (позиция 2)  и сметка „501” на дебитния ред на счетоводна статия 3 (позиция 3). 

 
Окончателният вид на схемата с дефиниране на шаблони  за осчетоводяване трябва да изглежда така: 

 
Сега ще демонстрираме как се използва  Напуснете това меню и преминете към „Въвеждане и корекция на единични 

документи” от меню „Операции”. Ако не сте в режим на въвеждане на нов документ, натиснете бутон „Нов”. Изберете  тип 
документ „ДДС-ДФ” и въведете данните за номер, дата на документа, дата на осчетоводяване, архив и архивен No, както са 
показани  на следващия екран: 

 
 
Щракнете в полето „Тип операция”, изберете „702Брой Продажби на стоки в брой” (1) и натиснете бутон 

“Контиране” (2).. Ще се появи следния екран за въвеждане на параметрите на схемата за :осчетоводяване: 

 
 

1 2 

3 

1 2 



В първата колона са изписани определените в схемата за контиране параметри (вижте по-горе): 
 Складове (обекти) - това е номенклатура „3 Складове (обекти)”, зададена в схемата за сметка „702“ - параметър „%3“; 
 Контрагенти – номенклатура „8 (Контрагенти)” използвана в сметка „411“ като параметър „%8.   
За попълването на тези параметри натиснете бутона в края на всяко от полета за въвеждане. За първия параметър ще се 

отвори номенклатурата на складовете (обектите). В нея въведете нов елемент „2 Склад Асеновград” и го изберете. За втория 
параметър от номенклатурата на контрагентите изберете „02 Еврика Консулт ЕООД”.  След тези действия екрана с параметри 
трябва да изглежда така: 

 
Излезте от екрана с параметри с бутон “Изход”. ЕДИС-АСО ще зареди избраните параметри във всички контировки, за 

които беше дефинирано тяхното използване. В аналитичността „Складове (обекти)” на сметка „702” се зарежда „2 Склад 
Асеноград”. 

 
Аналогично за сметка „411” в аналитичност „Контрагенти” се зарежда „02 Еврика Консулт ЕООД” (позиция 1) за 

двете счетоводни статии, в които тази сметка се среща. В аналитичност „Фактури за продажби” се зарежда номера на 
документа (позиция 2), който беше зададен като специално поле в схемата за осчетоводяване. 

 
Ако желаете да промените  някой от параметрите е достатъчно да натиснете бутон „Параметри за автоматично 

осчетоводяване” (позиция 3). Той ще активира таблицата с параметрите за контиране и след нейното напускане направените 
промени ще бъдат отразени в счетоводните контировки. 

Въведете стоки за продажба (4) сумите по счетоводните статии и запишете документа.  
ВАЖНО! Ако извикате записан документ и използвате бутон „Параметри за автоматично осчетоводяване” (позиция 

3) в таблицата с параметри ще се появят  всички негови аналитични нива. Ако промените някое от тях, корекцията ще се отрази 
в съответната аналитичност на счетоводните контировки. 

Пример: 
Натиснете бутон „Документи” и изберете „ДДС-ДФ” с номер 50. След зареждането на документа натиснете бутон 

„Параметри за автоматично осчетоводяване”. 

1 
2 

3 

4 
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Ще се появи екрана с параметри, в който ще бъдат аналитичностите, използвани в документа.  
 

 
 

3.7.2 Въвеждане на еднотипни документи. 
В редица случаи се въвеждат еднотипни документи с еднакви контировки, дори суми и е желателно счетоводната 

система да предоставя възможности за обработката на такива партиди документи. С помощта на Alt+F5 или бутон „Копиране 
на документ” ЕДИС-АСО предоставя подобни възможности като автоматично увеличава номера на документа и архивни му 
номер с 1 (вижте копиране на документ).  

 

3.8 Помощни средства при въвеждането на документи. 

3.8.1 Информация за наличности от материални запаси и валута. 
Преди да изписвате материални записи или осчетоводявате разход в реално време може да ви бъде полезно да получите 

информация за текущите наличности. За целта от основния екран за въвеждане на документи натиснете десния бутон на 
мишката и изберете „Наличности от материални запаси” или „Наличности от валута”.  

 
Ще бъде изведена справка подобна тази на фиг. 3-62  



 
Фиг. 3-62 

3.8.2 Отчетни цени на материалните запаси и отчетен курс на валута. 
В меню "Въвеждане на документи“ (единични и партиди) с десния бутон на мишката се активира меню, което са 

включени две нови опции (фиг. 3-63): 
  „Показвай наличности и отчетни цени на материалните запаси при избор за изписване"; 
  „Показвай наличности и отчетен курс на валутата при избор за изписване". 

 

 
фиг. 3-63 

 
 

При активиране на тези опции и избор на материални запаси (валута) за изписване (разход) по сметките от раздел "3" (за 



материални запаси) и раздел "5" (за валутата) в таблицата с материални запаси (валути) се извеждат две допълнителни колони: 
 „Наличност" и „Отчетна цена" за материалните запаси (фиг.3-64); 
 „Наличност" и „Отчетен курс" за валутата (фиг.3-65). 

 

 
фиг. 3-64 

 

 
фиг. 3-65 

За по-бавни компютри тези опции могат да бъдат изключени, защото изискват допълнително време за обработка на 
наличностите. При изключени опции програмата работи по стария начин. По всяко време опциите могат да включени или 
изключени, програмата запазва установеното положение.  



3.8.3 Допълнителен контрол при работа с контрагенти. 
   При въвеждане на данни в дневника по ДДС се прави контрол за съотвествие между БУЛСТАТ (ЕИК) и ИН по ДДС за 

лицата  регистрирани по ДДС и се извежда предупредително съобщение, ако частта в ИН по ДДС след "BG" се различава от 
кода по БУЛСТАТ (ЕИК) 

 
При въвеждането на документи за отчитане на ДДС е включена допълнителна проверка дали контрагента от 

контировките на документа съответства на този въвеждан в дневника по ДДС. При разлика програмата отказва да запише този 
документ. Тази проверка е възможна само ако в счетоводните сметки се използва аналитично отчитане по контрагенти. 

 

 



3.8.4 Преглед на опциите плаващото меню. 
Дотук разглеждахме и използвахме отделни позиции от плаващото меню, което се отваря с помощта на десния бутон на 

мишката от основния екран за въвеждане на документи. Сега е време да направим кратко резюме на включените в него 
възможности (фиг. 3-66).  

 
Фиг. 3-66 

 
Автоматично номериране на документи. Когато тази опция е включена програмата подава следващия пореден номер 

за избрания тип документ. Този номер се задава и коригира от меню „Обща база / Автоматично номериране на документи”; 
Аналитични сметки по код. Превключва между двата варианта за работа с аналитичности по код или наименование; 
Контрол на аналитични сметки. В състояние включено проверява дали използваната аналитичност съществува в 

съответната номенклатура. В случай,че не бъде открита се извежда екран за въвеждане на новия елемент, Това е приложимо за 
всички номенклатури с изключение на контрагенти и натури. При контрагентите включването на този режим заедно с 
активирането на „Аналитични сметки по код” позволява въвеждането на ЕИК (Булстат) вместо код на контрагент или 
наименование. 

Копиране на контировка и Вмъкване на контировка. Действията са аналогични на тези с използване на бутоните 
„Копиране” и „Вмъкване”. 

Изтриване на контировка. Изтрива текущата контировка. 
Изтриване на всички контировки. Вероятно не е нужно да се обяснява. 
Сложна статия. Преминава в режим на въвеждане на сложна статия. Беше разгледан по-горе. 
Контиране на количества. Използва се за автоматично изчисляване на отчетни стойности при продажби, в случай. че те 

се формират в едни документ заедно с продажбите.. Беше разгледано по-горе. 
Печат на кореспонденциите. Отпечатва счетоводните статии от документа., Натурите не се извеждат на печат. 
Наличности от материални запаси и Наличности от валута. Активира съответните номенклатури, в които се показват 

текущите аналитичности за всички артикули (валути). 
Плащания по разчетни сметки (доставчици и клиенти). Използва се в сметките за разчети с доставчици и клиенти. По 

подразбиране са включени групите 40,41,42,45,46 и 49. Тази селекция може да бъде редактирана в меню „Обща база / 
Специални сметки”: ред „РАЗЧЕТНИПЛАЩАНИЯ”. ЕДИС-АСО извежда списъци с неуредени задължения и дава 
възможност за  тяхното закриване по контрагенти и фактури (ако се използва  такава детайлизация).   

Клавиши за управление. Извежда списък на клавишите, които можете да използвате за директен достъп до функциите 
на системата. Екранът с тази помощна информация остава активен, докато не се затвори ръчно или до напускането на 
програмата за въвеждане на документи. 

Цифрово сортиране на номера, архива и архивния номер на избраните документи. Когато тази опция е включена 
ЕДИС-АСО прави опит за цифрово сортиране на номера, архива и архивния номер на документите в екрана за избор на 
документи. Това ще бъде разгледано в следващата точка; 

Автоматично генериране на следващ пореден номер на архива. Ако поддържате поредна цифрова номерация на 
документите, при включена опция програмата ще генерира автоматично следващия номер за избрания архив при въвеждане на 
нов документ. 

Динамично изчисляване на ДДС. В режим „включено” програмата изчислява сумата на ДДС и я зарежда в кредитния 



ред на счетоводните статии, в които участват сметки за отчитане на ДДС (453). при преминаването през тях. При корекция на 
данъчната основа, за да се активира преизчисляване, трябва да поставите „0” (нула) в тези редове, да излезете от тях и след това 
отново да се върнете. 

Контролни суми по сметки. Извежда рекапитулация на стойностите от контировките на документа по счетоводни 
сметки, разпределяйки сумите в колони :Дебит” и „Кредит”. В края на таблицата е включен сумарен ред. 

Контролна на датата на документа. В режим „включено” ЕДИС-АСО извежда предупреждение при опит за въвеждане 
на документи с датата по-стара от предходната година или дата превишаваща следващата година. За фирмите регистрирани по 
ДДС се контролира установения 12-месечен срок, в рамките, на който се допуска въвеждането на документи със стара дата. 
Изключването на опцията е полезно при въвеждане на документи за отчитане на данъчен кредит от предходни покупки при 
регистрация по ДДС. 

Показвай наличности и отчетни цени на материалните запаси при избор за изписване. Включването на тази опция 
активира показването на две допълнителни колони: за текущата наличност и отчетна цена на материалните запаси при тяхното 
изписване в разход. 

Показвай наличности и отчетен курс на валутата при избор за изписване. Включването на тази опция активира 
показването на две допълнителни колони: за текущата наличност и отчетен (средно-претеглен) курс на валутата при тяхното 
изписване в разход. 

Изключи автоматичното равнение на натури дава възможност по сметки със сходна структура и аналитичност да се 
въвеждат различни натури (валута, материални запаси) по дебита и кредита. Например, при прехвърляне на валута от един вид в 
друг по следната счетоводна статия: 

Дт 502, евро / Кт 504, долари  
Ако тази опция е изключена при въвеждане на евро по дебита на сметка 502, ЕДИС-АСО автоматично зарежда същото 

количество евро и левова равностойност и по кредита на 504 или въвеждането на долари по кредита на 504 води до записване на 
същия вид валута, количество и стойност по дебита на сметка 502. 

Включване на тази опция дава възможност свободно да въвеждате желаните видове валути по кореспондиращите сметки 
и осъществява контрол само върху равнението на стойността по дебита и кредита на сметките. 

Текущата настройка на опциите: Автоматично номериране на документи, Аналитични сметки по код, Контрол на 
аналитични сметки, Цифрово сортиране на номера, архива и архивния номер на избраните документи и Автоматично 
генериране на следващ пореден номер на архива се запазва и след напускане на програмата и се възстановява след влизане в 
програмата за въвеждане на документи. Всеки потребител; може да настрои тези опции по свой вкус, без това да оказва влияние 
върху работата на останалите. 

3.9  Операции със записани документи. 

3.9.1 Редактиране на записани документи. 
От основния екран за въвеждане и корекция на единични документи натиснете бутона „Документи” или „F9”. Ще с 

появи екрана за избор на документ. 
 



 
 
ЕДИС-АСО извежда само документите записани за отчетния период, определен с полето „Месец” от главния екран. 

Можете да зададете услови за избор в полетата от горната част на екрана, след което щракнете върху бутон „Филтър”. При 
задаването на филтър можете да използвате списъците, които се отварят с щракване на мишката върху малкия насочен надолу 
триъгълник или да въвеждате директно стойности в тях. Първото от полета „Вид документ” се използва, за да определите дали 
в списъка да бъдат показани записаните в базата данни (налични) или изтритите документи. Изтритите документи се съхраняват 
само ако е включена опцията „Съхраняване на изтритите документи” от меню „Настройка/Настройка на средата”. 

С полетата за избор, с които се задава диапазон: 
 „От номер”-„До номер”; 
 „От дата” – „До дата”; 
 „Начална сума” – „Крайна сума” 

се определят долни и горни граници във филтъра за избора на документи. 
 Ако не желаете да виждате всички полета от документа, с бутон „Полета” можете да изберете тази част от тях, която 

искате да визуализирате. 



 
За целта изберете ненужните ви полета от панел „Избрани полета” и ги прехвърлете в панел „Достъпни полета”.. За да 

ги маркирате задръжте клавиша Ctrl и с левия бутон на мишката направете своя избор. След това натиснете бутона маркиран 
като “<”. Обратното прехвърляне става по същия начин. Полетата оставени в панела “Избрани полета” ще бъдат изведени в 
таблицата сортирани в същи ред. 

Ако решите да промените тази сортировка, поставете курсора на мишката върху името на полето, натиснете левия бутон 
на мишката, преместете полето на новото му място и след това отпуснете бутона на мишката. След като потвърдите новата 
сортировка документите ще бъдат подредени по този начин.  За да изберете документ преместете курсора върху него и щракнете 
двукратно левия бутон на мишката, щракнете върху бутона „Избор” или натиснете клавиш F4. Избраният документ ще бъде 
зареден в основния екран за въвеждане на документи. 

3.9.2 Запис на редактиран документ. 
Щракнете върху бутона “Запис” или натиснете клавиш F2. ЕДИС-АСО ще направи проверка на документа и ако всички 

въведени данни са валидни ще го запише в базата данни. Ако такъв документ съществува, системата ще поиска разрешение да 
сторнира стария документ и на негово място да запише коригирания или да го запише като нов. 

 
ВНИМАНИЕ!  Ако отговорите с „No” може в базата данни да имате два документа с еднакво съдържание, но с различни 

характеристики: тип, номер дата на документа, дата на осчетоводяване, архив или архивен номер. 
Ако записвате данъчен документ ще преминете през екрана за регистриране на документа в дневниците по ДДС. ЕДИС-

АСО извлича автоматично необходимите данни за дневниците по ДДС, стига да разполага с необходимата информация. 
Например, ако използвате в сметка номенклатурата на доставчиците и клиентите, данните за контрагента ще бъдат открити от 
нея. Сканира и сметките за отчитане на ДДС, за да се получи необходимата информация за сумата по ДДС и коректните сметки, 
от които може да се получи сумата на данъчната основа. Ако някои от данните не могат да бъдат открити, можете да ги въведете 
допълнително в този екран по ДДС. Без регистрация в дневника по ДДС не се допуска записа на данъчен документ в базата 
данни. Ако са необходими допълнителни изчисления, можете да използвате иконите означени като калкулатори. Тези суми ще 

бъдат заредени автоматично в цифровите полета, ако използвате бутона  на калкулатора.  



 

3.9.3 Изтриване на документ. 
Ако документът не е нов, това ще познаете по статуса на документа (1), който се извежда в панела „Данни за 

документа”(фиг. 3-67) с бутона „Трие” (2 или клавиш F3 можете да изтриете съществуващия документ от базата данни и 
евентуално от дневниците по ДДС (ако документът е данъчен). 

 

 
Фиг.3-67 

 
Ако сте допуснали грешка и сте изтрили документ, който все още ви е необходим можете да го възстановите обратно 

като веднага го запишете в базата данни. Ако е включена опцията „Съхраняване на изтритите документи” от меню 
„Настройка/Настройка на средата”, документът се запазва в базата данни и може да бъде възстановен, В противен случай, 
след изтриването документът се губи невъзвратимо. Ако документът е свързан с издадена фактура, трябва да влезете в екрана за 
фактуриране с бутон „Издаване на фактура” (3) и с помощта на съответната функция от менюто, което се отваря с десния 
бутон на мишката да изтриете записаната фактура от базата данни. 

 

3.9.4 Копиране и прехвърляне на документи от един отчетен период в друг. 
Тази функция е свързана с комбинираното използване на предходните две. Като първа стъпка трябва да заредите 

съществуващ документ. След това можете да направите евентуални промени в него да смените отчетния период зададен в 
полето „Месец”(позиция 4 на фиг. 3-67), да коригирате датата на осчетоводяване (5), която задължително трябва да е от 
зададения в полето „Месец” отчетен период и да го запишете. По този начин ще копирате съществуващ документ с или без 
промени от един отчетен период в друг. За прехвърлите документа, след неговото зареждане най-напред го изтривате, след това 
променяте отчетния период (4) и датата на осчетоводяване (5) и го записвате отново.  

ЗАПОМНЕТЕ! Всички функции свързани с копирания и премествания на документи,  основно са свързани с промяна на 
отчетния период (4) и датата на осчетоводяване на документа (5). 

3.9.5 Отказ от редакция и преход към нов документ. 
Ако по някакви причини искате да се откажете от текущо обработвания или зареден от базата данни документ и да 

преминете към нов щракнете върху бутон „Нов” (позиция 6 на фиг. 3-67) или натиснете клавиш F8. ЕДИС-АСО ще поиска 
разрешение да пропусне направените промени в текущия документ и ще изчисти всички полета (без фиксираните) за въвеждане 
на новите данни.  

3.9.6 Съхраняване на текущо редактирания документ. 
След излизането от програмата за въвеждане ЕДИС-АСО запазва винаги последния обработван документ, така че по 

всяко време можете да прекъснете работата си и след това да продължите от мястото, където сте прекъснали. Това не е в сила, 
ако сте използвали програмата за отстраняване на грешки в работните файлове. „Корекция на работни файлове” от меню 
„Сервиз”. 
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4 ОТЧИТАНЕ НА ПОКУПКИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ЗЪРНО И 
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ И ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ (ОТПАДЪЦИ) – 
ДОСТАВКИ ПО ЧЛ.163а ОТ ЗДДС. 

Доставките по чл. 163а включват стоки по част І и II на приложение № 2 от закона. За този вид сделки се прилага схема 
на само начисляване на данък от получателя по сделката, регистрирано лице по ЗДДС.  

4.1 Отчитане  на продажбите на зърно и технически култури и вторични суровини. 
Регистрирано по ЗДДС извършва ПРОДАЖБА по чл.163а. Ако получател е нерегистрирано лице, при продажбата се 

начислява ДДС. Ако получател е регистрирано лице, ДДС не се начислява и се вписва в документа основанието за това 
„Обратно начисляване по чл. 163а, ал. 2 ЗДДС”. Във всички случаи документа се включва в дневника на продажбите, като в 
новата колона (8а Доставка по чл.163а от ЗДДС) се посочва 01 или 02 в зависимост от това в коя част на приложение 2 попадат 
стоките/услугите от сделката.  

В ЕДИС-АСО данните за продажбата се въвеждат по обичайния начин с използване  на документ „ДДС-ДФ“  (Фактура 
за лица регистрирани по ДДС) или известие „ДДС-ДИ“ или „ДДС-КИ“ без да се включва счетоводна статия за отчитане на 
ДДС. 

 

  

Различието в начина на работа с този документ е в екрана за запис на данните по ДДС. Трябва да поставите отметка е 
една от позициите: „01-Вторични суровини (отпадъци)“ или „02-Зърнени и технически култури“ на реда „8а Доставки по 
чл. 163а“  и въведената от вас сума ще бъде преместена в определената за целта операция.  

ВНИМАНИЕ! Поставянето на отметка едната от двете позиции е задължително за правилното отчитане на тези 
доставки и поставянето на съответния код „01“ или „02“ в новата колона 8а от Дневника на продажбите. 

Не е необходимо ръчно да премествате стойността на сделката в предвидените за целта операции „216-Продажба на  
вторични суровини“ или „221-Продажба на зърнени култури“, това се извършва автоматично от програмата след 
поставянето на съответната отметка. 

 



 

4.2 Отчитане  на покупките на зърно и технически култури и вторични суровини. 
Независимо дали доставчикът е регистрирано лице по ЗДДС или не, получателят на доставки по чл.163а, ал.1 си само 

начислява ДДС, като издава протоколи по чл.117, ал.2, които включва както в Дневника продажбите, така и в Дневника 
покупките. И в този случай, в новата колона „8а Доставка по чл.163а от ЗДДС” се посочва 01 или 02 в зависимост от това в коя 
част на приложение 2 попадат стоките/услугите от сделката. В Дневника на покупките, регистрираното лице, получател по 
доставките, отразява получената фактура и известия към нея, като попълва само данните в колони от 1 до 8а.  

Въвеждането на фактура за доставка на стоки по чл. 163а. 
Фактурата се въвежда по обичайния начин с документ „ДДС-ДФ“ (Фактура), „ДДС-ДИ“ (дебитно известие) или „ДДС-

КИ“ (кредитно известие) без да се включва счетоводна статия за отчитане на ДДС. 

 

 



 

 

При записа на документа в Дневника на покупките отново трябва да маркирате съответната опция за отчитане на а 
доставки по чл. 163а., което  ще премести сумата в предвидената за целта операция: „119 – Доставка на вторични суровини” 
или „121 – Доставка на зърнени култури”. 



 
 

4.3 Въвеждането на протоколи за само начисляване на ДДС по чл. 117, ал.2. 
Протоколът се въвежда по познатия начин при отчитане на ВОП. Разликата се състои в това, че сумата се отчита по 

различни ДДС операции. Използва се документ „ДДС-ПР” (Протокол), 

4.3.1 Протокол за покупки.  

При въвеждането на тези протоколи в счетоводната практика се използват различни счетоводни статии, в 
повечето случаи с  използването на междинна сметка. В нашия пример, за целта използваме сметка 457. 



 
 
При записа на протокола в Дневника на покупките трябва да въведете данъчната основа, тъй като програмата не 
намира данни за нея в използваните счетоводни операции и да промените операцията, ако използваната от 
системата по подразбиране „102-Доставки с право на пълен ДК” не отговаря вида на доставката. 



 
 

4.3.2 Протокол за продажби. 
Протоколът е със същия номер и дата, но с различни данни за архив и  архивен номер. 

Използваната при покупките междинна сметка 457 се включва и тук.  

 



 
 

При записа на протокола в Дневника на продажбите се използва  операция „204 - По чл. 82, ал.2-5 от ЗДДС-20%” Ако 
сумата е попаднала на друго място, например в операция „203-ВОП-20%” трябва да направите ръчна корекция, като я изтриете 
и запишете на правилното място. 



 
 

Ако преобладаващия вид доставки без ДДС са тези по чл.163а, можете да установите операция 204 да се използва по 
подразбиране, за да не правите непрекъснато посочената корекция. 

За целта отидете в меню „Настройка / Настройка на средата”.  

От появилия  се екран натиснете бутон „ДДС-параметри”  



 
 

 

Ще бъде изведен екрана с използваните параметри по подразбиране. 

 



 
 

Тук можете да изберете други операции, които да бъдат използвани по подразбиране при издаване на протоколи за 
покупки и продажби. 

4.3.3 Генериране на протокол за Дневника на продажбите. 
В ЕДИС-АСО e включена нова функция за автоматично генериране на протокол за дневника на продажбите при 

операции свързани със само начисляване на ДДС (ВОП, покупка на отпадъци, зърнени култури) 

Тя се реализира чрез новия бутон „Протокол”, който можете да забележите над полетата с данните за документа. 



  
Използва се по следния начин: 

 Въведете данните на Протокола за Дневника за покупките и го запишете в базата данни. Пример: 

 
Обърнете внимание на счетоводната статия: дт 4531 / кт 457  

 

 След записа на протокола в Дневника на покупките, натиснете бутона „Протокол”. Ще забележите следното: 
 Данните в полетата за тип, номер и дата на документа са запазени; 
 Изчистени са полетата за архив и архивен номер; 
 Контировката е променена на дт 457 /кт 4532 със същата сума, която беше записана в Дневника на покупките. 

 



 

При преминаването към екрана с данните за Дневника на продажбите контрагента записан в Дневника на покупките ще бъде 
автоматично зареден. 

 

 
 

Идеята на тази нова функция на програмата е да улесни максимално формирането на протокола за Дневника на 
продажбите, като запази всички необходими данни от Протокола за покупките и подготви контировките за неговото 
осчетоводяване. 

 



5 КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС. 

5.1 Подготовка на ЕДИС-АСО за работа с документи за касова отчетност. 
Успешното изпълнение на актуализацията във връзка с този режим води до зареждането в базата данни на следните 
нови документи: 

 ДДС-11 Фактура - касова отчетност;  
 ДДС-12 Дебитно известие - касова отчетност;  
 ДДС-13 Кредитно известие - касова отчетност;  
 ДДС-91 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона;  
 ДДС-92 Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона;  
 ДДС-93 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, 

което не прилага специалния режим;  
 ДДС-94 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, 

което прилага специалния режим;  
 ДДС-99 Отчет по чл.104ж,ал.14 ОТ ППЗДДС 

Във връзка с отчитането на ДДС по режима за касова отчетност трябва да бъдат въведени нови сметки в 
сметкоплана, в които да се записват сумите по ДДС, за които лицето няма право на данъчен кредит или 
изискуемост на данъка. Може да бъде предложен следния вариант: 

 45311  – Отложен данък от покупки; 
 45322 – Отложен данък от продажби. 

Ако работите с подсметки към сметка 453, можете да използвате 453/11 за покупките и 453/22 за продажбите.  
За да  бъдат разпознавани правилно от програмата основните сметки за отчитане на ДДС, предлагаме те да бъдат 
въведени от меню „Настройка/Специални сметки”. 
След като влезете в това меню, въведете сметките по ДДС по начина, показан на следващия екран: 

  
 

 
 



5.2 Касова отчетност при фирми, които не са регистрирани по специалния  режим. 
Фактури и известия. 
При получаване на фактура или известие за покупка по касова отчетност, тя се отчита по обичайния начин за 
осчетоводяване на фактури (известия) получени от лица регистрирани по ДДС, но се използват следните типове 
документи: 

 ДДС-11 Фактура - касова отчетност;  
 ДДС-12 Дебитно известие - касова отчетност;  
 ДДС-13 Кредитно известие - касова отчетност.  

Разликата се състои в използваната сметка за отчитане на ДДС. Вместо стандартната счетоводна сметка 4531 или 
453/1, можете да използвате избраната от вас сметка за отчитане на отложено ДДС от покупките. 
Пример: 
дт 602 / кт 401 – данъчна основа на доставката; 
дт 45311 / кт 401 – отложено ДДС от покупката.   
Данъкът по фактурата не участва при определянето на резултата за ДДС. Фактурата се включва с код 11 в 
дневника за покупки за месеца, през който е издадена. 
 

Плащане на доставчика. 
Направеното частично или пълно плащане по доставката се осчетоводява по обичайния начин: 

дт 401 / кт 503 – стойност на извършеното плащане 
За извършеното плащане по доставката, трябва да бъде получен протокол от доставчика, който се завежда с тип документ 
„ДДС-91” и се осчетоводява по следния начин: 

дт 459 / кт 459 – със сумата на данъчната основа от протокола. 

дт 4531 / кт 45311 – със сумата на начисленото ДДС в протокола. 

Протоколът се включва в дневника на покупките с код 91 по стандартния начин като доставка с право на пълен или частичен 
данъчен кредит. Ако не използвате оборотна сметка от вида на 459, трябва да въведете стойността на данъчната основа ръчно 
при попълване на данните в екрана за дневника по ДДС. 

По този протокол получателят има право на данъчен кредит. Протоколът следва да бъде издаден в 5-дневен срок от 
датата, на която е получено плащане по доставката, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е извършено 
плащането. Номерът на протокола трябва да съвпада с номера на фактурата. 

 
Промяна или разваляне на доставка. 
При промяна на доставката или нейното разваляне след като цялата сума по доставката е платена и получателят е получил от 
доставчика протоколи за извършените плащания, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата и 
корективен протокол по чл. 104е, ал. 4 от ППЗДДС с код 91, който се включва от получателя в дневника на покупките отново с 
тип документ „ДДС-91” и се осчетоводява по същия начин, но с отрицателни стойности. 

Този протокол се включва в дневника на покупките на получателя с отрицателен знак. На практика той  води до 
намаляване на изискуемия ДДС  от  доставчика и намаляване на данъчния кредит за получателя. 

 

При прекратяване на регистрацията на доставчика. 
Ако лицето извършило доставка по специалния режим за касова отчетност прекрати своята регистрация, 

трябва да бъде получен нов протокол с код 93, който се въвежда с използване на документ „ДДС-93”.  
Получателят има право да го включи  в дневника за покупки в същия или в следващите 12 месеца и 

по този начин да ползва правото на данъчен кредит, независимо дали е извършил плащане по фактурата. 
Осчетоводява се по начина посочен по-горе за Протокола с код 91.  
 

5.3 Касова отчетност при фирми, които са регистрирани по специалния режим.. 

5.3.1 Продажби – касова отчетност. 

Фактури и известия. 
Фирмите издават фактури и известия по специалния режим като използват следните типове документи: 

 ДДС-11 Фактура - касова отчетност;  
 ДДС-12 Дебитно известие - касова отчетност;  
 ДДС-13 Кредитно известие - касова отчетност.  



Те се осчетоводяват по обичайния начин като вместо стандартната счетоводна сметка за отчитане на ДДС от 
продажбите 4532 или 453/2, използват избраната сметка за отчитане на отложено ДДС от продажбите. 
Пример: 
дт 411 /  кт 702 – данъчна основа на доставката; 
дт 411 /  кт 45322 – отложено ДДС от продажбите. 
Данъкът по фактурата не участва при определянето на резултата за ДДС. Фактурата се включва с код 11 в 
дневника за покупки за месеца, през който е издадена. 
 

Плащане от клиента. 
Полученото плащане по доставката то се осчетоводява по обичайния начин: 

дт 503 /  кт 411 – сума на плащането 

като за полученото плащане доставчикът издава протокол като използва тип документ „ДДС-91” и го осчетоводява по следния 
начин: 

дт 459 /  кт 459 – със сумата на данъчната основа от протокола. 

дт 45322 /  кт 4532 – със сумата на начисленото ДДС в протокола. 

Протоколът се включва в дневника на продажбите с код 91 по стандартния начин като облагаема доставка. Ако не използвате 
оборотна сметка от вида на 459, трябва да въведете стойността на данъчната основа ръчно при попълване на данните в екрана за 
дневника по ДДС. 

Промяна или разваляне на доставка. 
При промяна на доставката или нейното разваляне след като цялата сума по доставката е платена от получателя и доставчикът е 
издал протоколи за извършените плащания, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата и корективен 
протокол, който се въвежда отново с тип документ „ДДС-91” и се осчетоводява по същия начин, но с отрицателни стойности. 

 

При прекратяване на регистрацията на доставчика. 

Ако лицето прекрати своята регистрация, трябва да издаде нов протокол за всяка неплатена фактура поотделно, като използва 
един от следните типове документи в зависимост от това дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по режима лице: 

 „ДДС-93” - се издава към получател -  нерегистрирано за режима лице. Получателят има право да го 
включи  в дневника за покупки в същия или в следващите 12 месеца и по този начин да ползва правото на 
данъчен кредит, независимо дали е извършил плащане по фактурата;   

 „ДДС-94” – се издава към получател - регистрирано за режима лице. Получателят следва  да го включи  
в дневника за покупки  в периода на издаване, но тъй като няма право да ползва правото на данъчен кредит 
по тази доставка преди да е извършил плащане по доставката, данъкът по този протокол не участва в 
изчисляването на резултата за периода. Това е единственият Протокол, който не поражда право на данъчен 
кредит при включването му в дневник покупки. Това е и последният протокол, който регистрираният за 
режима получател получава от доставчика си, който прекратява прилагането на режима. Впоследствие, 
когато получателят плати частично или изцяло задължението си, ползва правото си на данъчен кредит 
посредством издаването и включването в дневник покупки на друг документ , наречен „ отчет” 

Тези протоколи се осчетоводяват по начина посочен по-горе за Протокола с код 91.  

 

5.3.2 Покупки  от лица нерегистрирани по режима за касова отчетност. 
Фактури и известия. 

За получените фактури, които не са платени или са частично платени към датата на издаването им  

се използва тип документ „ДДС-11 Фактура - касова отчетност”, а за известията издадени към тези фактури: 

 ДДС-12 Дебитно известие - касова отчетност;  
 ДДС-13 Кредитно известие - касова отчетност.  

Те се осчетоводяват по обичайния начин като вместо стандартната счетоводна сметка за отчитане на ДДС от 
покупките 4531 или 453/1, използват избраната сметка за отчитане на отложено ДДС от покупките. 
Пример: 
дт 304 / кт 401 – данъчна основа на доставката; 
дт 45311 /  кт 401 – отложено ДДС от покупките.   
Данъкът по фактурата не участва при определянето на резултата за ДДС. Фактурата се включва с код 11 в 
дневника за покупки за месеца, през който е издадена. 
 



Плащане на доставчика – нерегистрано по режима лице. 

Плащането по доставката  се осчетоводява по обичайния начин: 

дт 401 / кт  503 – платената сума по доставката 

като за направеното плащане получателят трябва да издаде протокол за данъчен кредит по чл.151г, ал.1 от 
ЗДДС и трябва да го заведе с тип документ „ДДС-92” 

Осчетоводяването на този протокол би могло да бъде: 
дт 459 / кт 459 – стойност на данъчната основа 

дт 4531 / кт 45311  -  стойността на ДДС 
Този протокол следва да бъде издаден в 5-дневен срок от датата, на която е извършено плащането, но 

не по-късно от последния ден на месеца, през който е извършено плащането. Данъкът по протокола участва 
при определянето на резултата за ДДС. Протоколът се включва с код 92 в дневника на  покупките, като 
издателят има право да включи протокола в месеца на издаването му или в един от следващите 12 месеца. 
Номерът на протокола трябва да съвпада с номера на фактурата, към която се издава. Протоколите, които се 
издават по чл. 151г, (8) ЗДДС не е нужно да се предават на доставчика. 
 

Промяна или разваляне на доставката. 

При промяна на доставката или нейното разваляне след като цялата сума по доставката е платена от получателя и са издадени 
протоколи с код 92 за извършените плащания, трябва да бъде получено кредитно известие към фактурата от доставчика, а 
получателят издава корективен протокол по чл. 104ж, ал. 4 от ППЗДДС, който се въвежда отново с тип документ „ДДС-92” и 
се осчетоводява по същия начин, но с отрицателни стойности. 

 

При прекратяване на регистрацията на получателя. 

Ако регистрирано лице отпадане от регистрацията, за всички доставки получени от нерегистрирани по 
режима лица, по които има останал отложен ДДС от покупките трябва да се издаде протокол по чл.151,ал.6 от 
ЗДДС за всяка неплатена фактура поотделно и трябва да го заведе отново с тип документ „ДДС-92” 

Осчетоводяването на този протокол би могло да бъде: 
дт 459 / кт 459 – стойност на данъчната основа 

дт 4531 / кт 45311  -  стойността на ДДС 
Номерът на протокола трябва да съвпада с номера на фактурата, към която се издава. Протоколите, 

които се издават по чл. 151г, (8) ЗДДС не е нужно да се предават на доставчика. 
 

5.3.3 Покупки  от лица регистрирани по режима за касова отчетност. 
Фактури и известия. 

За получените фактури, които не са платени или са частично платени към датата на издаването им се използва тип документ 
„ДДС-11 Фактура - касова отчетност”, а за известията издадени към тези фактури: 

 ДДС-12 Дебитно известие - касова отчетност;  
 ДДС-13 Кредитно известие - касова отчетност.  

Те се осчетоводяват по обичайния начин като вместо стандартната счетоводна сметка за отчитане на ДДС от 
покупките 4531 или 453/1, използват избраната сметка за отчитане на отложено ДДС от покупките. 
Пример: 
дт 304 / кт 401 – данъчна основа на доставката; 
дт 45311 /  кт 401 – отложено ДДС от покупките. 
Данъкът по фактурата не участва при определянето на резултата за ДДС. Фактурата се включва с код 11 в 
дневника за покупки за месеца, през който е издадена. 
 

Плащания към доставчика. 

Плащането по доставката се осчетоводява по обичайния начин: 

дт 401 / кт  503 – платената сума по доставката 

като за направеното плащане трябва да бъде получен протокол от доставчика, който се завежда с тип документ „ДДС-91”  и се 
осчетоводява по следния начин: 

дт 459 /  кт 459 – със сумата на данъчната основа от протокола. 



дт 4531 /  кт 45311 – със сумата на начисленото ДДС в протокола. 

Протоколът се включва в дневника на покупките с код 91 по стандартния начин като доставка с право на пълен или частичен 
данъчен кредит. Ако не използвате оборотна сметка от вида на 459, трябва да въведете стойността на данъчната основа ръчно 
при попълване на данните в екрана за Дневника по ДДС. 

По този протокол получателят има право на данъчен кредит. Номерът на протокола трябва да съвпада с номера на 
фактурата. 

  

Промяна или разваляне на доставката. 

При промяна на доставката или нейното разваляне след като цялата сума по доставката е платена от получателя и доставчикът е 
издал протоколи за извършените плащания, трябва да бъде получено кредитно известие към фактурата и корективен протокол 
от доставчика, който се въвежда отново с тип документ „ДДС-91” и се осчетоводява по същия начин, но с отрицателни 
стойности. 

 

При прекратяване на регистрацията на получателя. 

За неплатените задължения към доставчици, прилагащи режима, лицето не издава никакъв документ при 
прекратяване на регистрацията си, тъй като това няма отношение към неговото право на приспадане на данъчен 
кредит. Право на данъчен кредит за него ще възникне при плащане по доставката, тъй като доставчикът прилага 
режима. 
 

При прекратяване на регистрацията на доставчика. 

Ако доставчикът прекрати своята регистрация, трябва да бъде получен нов протокол, който се въвежда с тип 
документ „ДДС-94”. Получателят следва  да го включи  в дневника за покупки  с код 94 в периода на 
издаване, но тъй като няма право да ползва правото на данъчен кредит по тази доставка преди да е 
извършил плащане по доставката, данъкът по този протокол не участва в изчисляването на резултата за 
периода. Това е единственият Протокол, който не поражда право на данъчен кредит при включването му в 
дневник покупки. Това е и последният протокол, който регистрираният за режима получател получава от 
доставчика си, който прекратява прилагането на режима.  

Впоследствие, когато получателят плати частично или изцяло задължението си, ползва правото си на 
данъчен кредит посредством издаването и включването в дневника на покупките на друг тип документ „ДДС-99 
ОТЧЕТ по чл.104ж,ал.14 ОТ ППЗДДС , наречен „ отчет”. 
Този документ се осчетоводява по начина посочен по-горе за Протокола с код 91.  

 



6 ВЪВЕЖДАНЕ И КОРЕКЦИИ НА ПАРТИДИ ОТ ДОКУМЕНТИ. 

Това е втори вариант за въвеждане и обработка на документи. Той съчетава мощни функции за избор на документи от 
базата данни, различни възможности за въвеждане, корекции, изтриване, копиране и преместване на документи. Екранът е 
разделен на четири панела (фиг. 3-68): 

 

 
Фиг. 3-68 

 Базови данни - работен месец, текуща дата и клавиши за управление; 
 Панел с полета за определяне на критерии за избор на документи; 
 Таблица с документите; 
 Таблица с контировките към документите. 

6.1 Панел за базови данни. 
Месеца определен в полето „Месец” има отношение само към избора на документи от базата данни. Всеки запис за 

документ съдържа поле с работния месец, в който ще бъде записан документа. Това позволява работа с различни месеци и 
периоди при въвеждането на документите. В полета за вид на документа се определя дали да бъдат избрани записаните в базата 
данни документи (налични) и съхранените изтрити документи (изтрити). Това е възможно само, ако е включена опцията 
„Съхраняване на изтритите документи” от меню „Настройка/Настройка на средата”. 

С клавиш F8 или бутон „Нови” се изчиства таблицата с документите и можете да направите нов избор или да въведете 
нови документи. 

С клавиш F9 или бутона „Избор” се формира набор от документи от месеца за осчетоводяване, посочен в полето 
„Месец”, като се прилагат филтрите зададени в панела с полета за избор на документи. 

С клавиш F2 или бутон „Запис”, текущия документ от таблицата с документи се записва в базата данни,  
С клавиш F3 или бутон „Изтриване” текущо избрания документ се изтрива от базата данни. 

6.2 Панел с полета за избора на документи. 
В тези полета можете да зададете условия за избор на документи. Неговото съдържание е без значение. В някои от 

полетата можете да избирате от списъци (имат бутон със стрелка надолу) или дати от календар, в други задавате директни 
значения. Полетата: „От номер” –„До номер”, „От дата”-„До дата”, „Начална сума”-„Крайна сума”, работят по следния 

Базови данни 

Критерий за избор на документи 

Таблица с документите 

Таблица със счетоводните статии 



начин: 
1. Ако е зададена стойност в първото от двойката полета, а второто е празно ще бъдат избирани документи, за които 

съдържанието на това поле  е равно или  по-голямо от въведената в полето за избор стойност. 
2. Ако е зададена стойност във второто от двойката полета, а първото е празно ще бъдат избирани документи, за които 

съдържанието на това поле е равно или по-малко от въведената в полето за избор стойност. 
3. Ако са зададени стойности и в двете полета за избор, ще бъдат избирани документи, за които съдържанието на това 

поле се намира в границите зададени от полетата за избор. 
Малката таблица „Сортиране” разположена в края на панела определя подреждането на избраните документи. За да 

промените установения по подразбиране ред, натиснете и задръжте левия бутон на мишката върху избраното поле в колоната 
„Сортиране” и го преместете на желаната позиция.  

 
Към полетата „Дт сметка” и „ Кт сметка” е прикрепен бутон, който позолява да бъде конкретизирано и определно 

аналитично ниво на сметката. 

 
Когато бъде натиснат се извежда списък с аналитичните нива на сметката и можете да изберете конкректни аналитични 

елементи, с които да филтрирате допълнително избора на документи.  Не е нужно да задавате аналитични значения за всички 
нива.  

 
За да изберете документи по зададените условия, щракнете върху бутона „Избор на документи” или натиснете клавиш 

F9. Избраните документи ще бъдат заредени в таблицата с документи. 

6.3 Таблица с документите. 
Съдържа познатите ви основни данни за документите, с три допълнителни полета – „Статус”, „Текущ месец” и „Нов 

месец”. Техните взаимоотношения се определят от полето статус: 
 „Нов” - въведен, но незаписан в базата данни документ – „Текущ месец = Нов месец”; 
 „Наличен” - избран от базата данни документ, в който не са направени никакви промени-„Текущ месец = Нов месец”; 
 „Променен” - избран от базата данни документ, в който са направени промени незасягащи месеца, в който е записан – 



„Текущ месец = Нов месец”; 
 „Копиран” - документ, за който освен всички други промени е зададен „Нов месец <> Текущ месец”; 
 „Изтрит” - изтрит от базата данни документ; 
 „Преместен: - преди това изтрит документ, за който е зададен „Нов месец <> Текущ месец”. 

Всяко състояние на документа е маркирано в различни цветове за по-добра визуално представяне. Този статус на 
документите разкрива и възможностите за тяхната обработка: 

 Нов документ се въвежда с преход в празен ред от таблицата; 
 Промяна на някой от неговите атрибути на съществуващ документ предизвиква корекция означена като промяна; 
 За да копирате документ от един месец в друг просто задайте друго значение в полето „Нов месец”. Междувременно  

трябва да промените и други негови характеристики, като дата на осчетоводяване; 
 Изтриването на съществуващ документ става с клавиш F3 или бутон „Трие”; 
 За да преместите документ от един месец в друг, най-напред трябва да го изтриете, след това да промените полето „Нов 

месец” и след това, за да го запишете с клавиш F2 или бутон „Запис”. 
При записа на документа се контролира съответствието между месеца от датата на осчетоводяване на документа в 

колона „Отчетов.” и месеца зададен в поле „Нов месец”. Полетата „Стойност” и „ДДС” са изчислителни и техните стойности 
се получават от счетоводните статии към документа, затова са недостъпни за директна корекция. 

За таблица с документи с десния бутон на мишката се активира плаващо меню с възможности за: 

 
 „Автоматично номериране” на документите; 
 „Аналитични сметки по код” - преход между работата по „код” и „наименование” с аналитичните сметки; 
 Отваряне на „нов” работен документ; 
 „Изтриване” на работен документ от таблицата - губят се необратимо всички направени корекции в документа, но 

самият документ не се изтрива от базата данни, а само от работната таблица; 
 Преход в таблицата към „първи” и „последен” документ за по-бързо придвижване; 
 „Копиране” и „Вмъкване” на документ, които могат да се комбинират в една операция „Копие на документ”. 

Вмъкнатият документ се записва в края на таблицата, независимо от позицията на курсора в таблицата; 
 „Отпечатване” на работния документ; 
 „Запис на всички променени” документи. С тази функция всички документи със статус различен от „Наличен” и 

„Изтрит” се записват (копират или преместват) в базата данни. След това статуса им се променя на „Наличен” и 
стойността на полетата „Текущ месец” и „Нов месец” се изравняват; 

 „Запис на всички” документи, независимо дали по тях са направени промени или не; 
 „Изтриване на всички” избрани документи от базата данни. Обмислете добре използването на тази функция преди да 

потвърдите нейното изпълнение; 
 „Печат на всички” работни документи. Използвайте тази функция много внимателно. Печатът може да бъде 

продължителен и обемист; 
 „Клавиши за управление” - списък с клавишите, които можете да използвате, ако не желаете да работите с мишката. 

Екранът остава активен, докато не го затворите.; 
 „Фактуриране и ДДС-протоколи”. Тази функция беше разгледана подробно в раздела за въвеждане и корекция на 

единични документи; 
 „Изчистване на избраните изтрити документи”. С тази функция се дава възможност за окончателно изчистване от 



базата данни на изтрити документи. Най-напред трябва да се направи избор на изтритите документи по зададени 
критерии. Нейното използване окончателно и безвъзвратно почиства избраните изтрити документи ; 

 „Цифрово сортиране на номера, архива и архивния номер на избраните документи”. Когато тази опция е включена 
ЕДИС-АСО прави опит за цифрово, сортиране на номера, архива и архивния номер на документите в екрана за избор 
на документи. Това ще бъде разгледано в следващата точка; 

 „Автоматично генериране на следващ пореден номер на архива”. Ако поддържате поредна цифрова номерация на 
документите, при включена опция програмата ще генерира автоматично следващия номер за избрания архив при 
въвеждан на нов документ; 

 „Контрол на датата на документа”, „Показвай наличности и отчетни цени на материалните запаси при избор за 
отписване”, „Показвай наличности и отчетен курс на валутата при избор за отписване”. Тези функции бяха 
разгледани подробно в раздела за въвеждане и корекция на единични документи. 

6.4 Таблица със счетоводните статии. 
Свързана е с таблицата на документите и съдържанието й се променя при преход от един към друг документ. 

Контировките са групирани по счетоводните статии, които могат да бъдат прости и сложни. Допускат се само отношения един-
към много т.е. една дебитна (кредитна сметка) към много кредитни (дебитни сметки). Номерът на статията определя 
принадлежността на сметката към дадената група. ЕДИС-АСО за улеснение предлага групи в прости счетоводни статии и следи 
автоматично прехода от една към друга, но този ред може да бъде нарушаван свободно от потребителя. Във всяка контировка 
можете да въвеждате натури или валута по познатия ви вече начин. Ако структурата на сметката предвижда такава възможност, 
колоната „Натури” ще бъде запълнена с текст определящ вида на натурите: валута, материали, продукция, стоки и т.н. 
Избягвайте сложни статии с натури и в дебитната и кредитната страна. При трансформирането им в прости счетоводни статии 
не могат да се определят точните количествени взаимоотношения и ще трябва да направите допълнителни корекции ръчно, При 
записа на документа използваните сложни статии се трансформират автоматично в прости комбинации „Дт-Кт” и за структура 
от вида: 

  Сметка   Натури 
  Дт 702   стоки 
  Кт 3041   стоки 
  Кт 3042   стоки 
  Кт 3043   стоки 

Не могат да бъдат определени еднозначно взаимоотношенията на сметка 702 с всяка от кореспондиращите кредитни 
сметки за вида на отчетените стоки. Същият случай може да се получи и в следната сложна статия: 

Сметка Аналитичност Натури 
Дт 304  стоки 
Кт 4111 контрагенти  
Кт 4111 контрагенти  
Кт 4111 контрагенти  

При трансформирането на тази сложна статия в прости счетоводни статии не могат да бъдат определени вида и 
количеството на стоките от всеки контрагент. 

Над таблицата са разположени бутони за автоматично контиране и приключване на сметки, копиране и вмъкване на 
контировки, работен калкулатор, печат на работния документ, операции с контировките (вмъкване, изтриване, редактиране, 
запис и отказ). Тези операции са ви познати от предходния раздел. 

 
С десния бутон на мишката се активира плаващо меню с възможности за: 

 
 Преход от работа по код към работа с наименование на аналитичните сметки; 
 Копиране, вмъкване и изтриване на контировки; 
 Изтриване на всички контировки; 
 Контиране на количества; 
 Справка за наличности от материални запаси и валута; 
 Клавиши за управление. 

Тези възможности бяха вече обсъждани и затова няма да ги повтаряме. 



6.5 Особености при работа с партиди от документи. 
В тази функция, ЕДИС-АСО не прави автоматично равнение между кредитната и дебитна сметка, ако и двете се отчитат 

в един и същи вид натури ((материални запаси и валута). Тези корекции трябва да направите с помощта на функциите за 
копиране и вмъкване ръчно. 

ПОЛЕЗНО! Изключването на автоматичното равнение дава възможност за прехвърляне на материали запаси и валути в 
една и съща сметка.  

Пример. 
Да предположим, че сметка 401 се отчита по доставчици и валута, а сметка 504 се отчита аналитично по банки и валута и 

желаете да направите платите на задължения към доставчик във валута, различна от наличната в банката. 
Натиснете бутона „Добавяне” над таблицата с документите. ЕДИС-АСО ще установи статус „Нов”, а вие въведете в 

съответните колони данните от следващата фигура, щракнете върху бутона „Запис” и след това преминете с мишката в колона 
„Сметка” на дебитния ред на счетоводна статия 1.  

 
 Въведете или изберете от списъка сметка „401”, преминете в следващата колона „Контрагенти” и изберете „Ариел 

ООД”. Дотук този ред би трябвало да изглежда така (установен е режим на работа с наименования); 

 
Дължимата сума към този доставчик е в размер на 1073 щатски долара. В банковата си сметка разполагаме с 1000 щатски 

долара и 1500 евро. По тази причина една част от сумата в размер на 73 долара ще заплатим в евро. 
Щракнете с мишката надолу. Ще се отвори нов ред на таблицата за счетоводна статия 1 за въвеждане на кредитната 

сметка. Въведете следните данни: 

 
Влезте с колона „Натури” на сметка „504” и попълнете следните данни: 
  изберете валута „USD” (щатски долари)  и въведете количество: 1000.00 (с това разполагаме по тази банкова сметка); 
  изберете валута „EUR” (евро) и не въвеждайте нищо. 
За щатските долари ЕДИС-АСО ще подаде установения курс и ще получи сумата в лева (1485.82). 
Остатък от сумата за плащане от 73.00 щатски долара след преизчисляването по валутните курсове на двете валути е 

приблизително 55.46 евро. Въведете тази стойност в колона „Количество”на реда „EUR” (евро). 
Получаваме следната таблица: 

 
След напускането на този екрана се получава следното положение: 

 
Виждате, че ЕДИС-АСО не извършва никакви автоматични операции за равнение по валути за сметка „401”. Ако 

работехте в режим на въвеждане на единични документи, това щеше да бъде направено и всяка промяна, извършвана в едната 
сметка автоматично щеше да се отразява по другата. Това прави невъзможно изпълнението операция като демонстрираната в 
примера. Запомнете изчислената от програмата сума в лева  (1594.29) по сметка „504” (колона „Стойност”). Тази сума трябва да 
получим и по дебита на сметка „401”. 

Влезте с колона „Натури” на сметка „504”, изберете „USD” (щатски долари) и в колона „Количество” въведете: 
„1073.00”. Програмата автоматично ще ни подаде валутния курс (ако е въведен) за датата на осчетоводяване на документа 
(31.01.2010) или валутния курс от таблицата с валутите, както е в нашия случай. Но ние трябва да направим корекция на 
стойността в лева, така че да отговаря на сумата по кредита на сметка „504”. Затова в колона „Стойност” коригираме сумата на 
„1594.29”. След тази корекция таблицата изглежда по следния начин: 

 
След напускането на този екран получаваме равенство ве сумите между двете сметки и можем да запишем документа. 
След записа статуса на документа се променя на „НАЛИЧЕН”. 

ВАЖНО! 
След напускането на програмата наборът от документи се запазва във вида, в който сте напуснати и можете да се върнете 

и да продължите от мястото, където сте приключили. Това не е в сила, ако сте използвали функцията „Корекция на работни 
файлове” от меню „Сервиз”, с която се инициализират нови работни файлове в работната директория на потребителя..  



7 ИЗДАВАНЕ НА ПРОФОРМИ ФАКТУРИ (Професионална версия). 

Тази функция се стартира от меню „Операции“.  

 
 
Издадените проформи фактури могат да бъдат записани в базата данни и използвани при издаването на фактури. 
След стартирането на тази функция ще се появи следния екран. 
 

 
 
Работата с проформа фактурите не се различава от описаната в раздела за издаване на фактури. 
 

Издаване на нова проформа фактура. 
Последователността е следната: 

 С бутон „Нова проформа“ (1) стартирате подготовката на нова проформа фактура. Данните във всички полета на 
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формуляра ще бъдат изчистени с изключение на полетата: „Тип документ“ и „Дата-документ“. Ако от меню 
„Обща база/Автоматично номериране на документи“ е зададена автоматична номерация на проформа 
фактурите в полето „Номер документ“ ще бъде изведен следващия пореден номер за този документ и трябва да 
е активирана опцията „Автоматично номериране на проформи фактурите“ от плаващото меню, което се 
визуализира с десния бутон на мишката. 

 
 Въведете В свободен текст описание на издаваната проформа (2) 
 Натиснете бутона в края на полето „Идент. No: “(3) и изберете контрагент от номенклатурата. Ако това е нов 

клиент трябва да го въведете в нея и след това да го изберете. 
 Данните в панела за банковата сметка и съставителя (4) на проформата се извеждат автоматично от програмата. 

Ако работите с различни банков сметки можете да я изберете от списъка, който се появява след натискането на 
бутона в края на полето „Банка“ (5). Банковите сметки, които се избират от това поле трябва да са 
предварително дефинирани от меню „Обща база/Банкови сметки“. 

 Въведете позициите в проформата в свободен текст или ги изберете от номенклатурата на материалните запаси, 
която се отваря с бутона в края на полето от колона „Наименование“. Начисленото ДДС се определя от 
стойността в полето „ДДС ставка:“ (6).  Например, ако в издаваната проформа не трябва да бъде начислено 
ДДС въведете ръчно „0“ (нула) в това поле. Ако за дадена позиция  трябва да бъде направена отстъпка, трябва 
да я въведете  в полето на колона „Отстъпка“. Сумата за реда ще бъде автоматично преизчислена. Запишете 
проформата с бутон „Запис“ (7). 

 За печат или запис в PDF-формат използвайте бутон „Печат на проформа“ (8). За запис в PDF-формат трябва да 
сте инсталирали виртуалния принтер PDF, който можете да изтеглите от раздел „Полезно“ на сайта на ЕДИС 
СОФТУЕР  

 

Корекция на проформа фактура. 
След записа на проформата можете да я коригирате с бутона „Корекция на проформа“ (9). Ще бъде изведен списък, а с 

издадените и записани проформи за избрания период. 

 
Можете да селектирате проформите по период на издаване (1) и конкретен контрагент. (2). 
Полето „Показвай само проформите невключени във фактури“ включва допълнителен филтър, който улеснява 

намирането на желаната проформа. Коригирането на проформа, чието съдържание е използвано вече в издадена фактура няма 
никакъв смисъл. След всяка промяна на периода трябва да използвате бутона „Обработка“ за опресняване на съдържанието на 
списъка с проформи. Промяна на подреждането на избраните проформи става чрез щракване на левия бутон на мишката върху 
желаната колона за сортиране. За проформите към които е издадена  фактура в колона „Фактура“ се извежда номера на 
фактурата, в която са включени. Тази информация ще бъде достъпна след премахване на отметката в полето „Показвай само 
проформите невключени във фактури“.  

В случай че фактурата, в която е включена проформа е изтрита от базата данни, можете да промените статуса на 
проформата като я „откачите“ от свързаната с нея фактура. За целта активирайте менюто с десния бутон и изберете от него 
„Маркирай избраната проформа като несвързана с фактура“. 

1 

2 



 
В този екран са включени и различни възможности за експорт на текущия списък с проформи в Excel, Word, Open Office 

или отпечатването му. 
С бутон „Избор“ избирате проформата, която желаете да коригирате и тя ще бъде заредена в екрана за издаване на 

проформи фактури. 
   

Изтриване на проформа фактура. 
Най-напред изберете проформата по начина използван за корекция описан по-горе. 
След зареждането на проформата активирайте плаващото меню с десния бутон на мишката и изберете „Изтриване на 

проформата“. 
 

 
 
Използване на съдържанието на вече издадена проформа фактура. 
При въвеждането можете да използвате съдържанието на вече издадена проформа фактура. С бутон „Копие“   

 
ще бъде активиран екрана за избор на проформа, описан по-горе.  



 
 
След избора на желания документ неговото съдържание ще бъде добавено към съдържанието на текущия документ.  
 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
1. Можете да въвеждате и отпечатвате проформи фактури, без да ги записвате в базата данни, но това ви лишава от 

възможността да ги използвате при издаване на фактури, да ги променяте или използвате тяхното съдържание в 
други проформи. След напускането на тази функция ще ги загубите, ако не са записани и при необходимост ще 
трябва да ги въвеждате отново. 

2. Можете да не въвеждате новите клиенти в номенклатурата на контрагентите, а директно да въвеждате техните данни в 
полетата от формуляра на проформа фактурата. След записа на проформата техните данни ще бъдат добавени със 
следващ фирмен номер в номенклатурата на контрагентите. 



8 РАЗЧЕТИ С ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ В ЛЕВА И ВАЛУТА. 

Обособена като самостоятелна функция от меню „Операции” на програмата тази част на системата е неразривно 
свързана с въвеждането и обработката на счетоводна информация. Нейното използване не е задължително, но то предоставя 
някои допълнителни удобства, които улесняват тези, които имат сложни платежни отношения със своите контрагенти ( 
отсрочени плащания, лизинг и други). След стартирането на тази програма натиснете бутон „Списък”, за да получите списък на 
всички доставчици и клиенти със салда за текущо избрания месец (фиг. 3-69). За валутните разчети се посочва и дължимата 
валута. 

 
Фиг. 3-69 

За всеки контрагент с бутон „Документи” може да получите информация за документите, с които е формирано това 
задължение (фиг.3-70). Например за фирма „Мотор Сервиз ООД” се извежда следната справка: 

 
Фиг.3-70 

Можете да установите филтър върху списъка, като въведете шаблон за търсене в полето „Филтър” и натиснете бутон 
„Вкл. филтър“. Ще бъде изведен списък на контрагентите , в чието име се среща зададения шаблон. 

 
Изключването на филтъра връща таблицата в предходното й състояние. 
Потребителят може да избере конкретен контрагент и с бутона „Плащане” да стартира програмата за въвеждане и 

корекция на единични документи (фиг.3-71). Преди това трябва да определи начина на плащане: в брой или платежно в 
предвиденото за това поле. ЕДИС-АСО ще контира автоматично документа и за потребителя остава да въведе само основните 
данни за документа като тип, номер, архив и архивен номер и да направи евентуални корекции в счетоводните статии. 
Системата ще предложи в счетоводните сметки цялата дължима сума, но вие можете да  намалите и да направите частично 



плащане. 

 
Фиг. 3-71 

При генерирането на счетоводните статии се използват предвидените за целта стандартни сметки: 501 (лева в брой), 502 
(валута в брой), 503 (по сметка в лева) и 504 (по сметка във валута). Ако желаете да използвате други сметки трябва да ги 
зададете в меню „Обща база / Специални сметки“, където можете да посочите с коя сметка да бъде заменена стандартната 
сметка. Например, 

 
След записа на документа платената или получена сума ще бъде отразена незабавно в партидата на доставчика (клиента). 

За да използвате тези функции задължително трябва да предвидите аналитично отчитане с номенклатура „8 (Контрагенти)” в 
структурата на сметките от група 40 и 41. С бутон „Печат” можете да отпечатате справка за задълженията на клиентите и 
очакваните вземания от клиенти. 

 



9 ПРЕОЦЕНКА НА ВАЛУТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ. 

С тази функция по всяко време можете да направите преоценка на наличната по паричните сметки валута, валутните 
задължения към доставчици и валутните вземания от клиенти. За целта сметки 502 и 504 да се отчитат по банки (валутни каси) в 
натура (валута) и сметките от група 40 и 41 да се отчитат аналитично по контрагенти с номенклатура „8 (Контрагенти)” и във 
валута. След стартирането на тази функция определете датата на осчетоводяването - поле „Дата на осчетоводяване”(фиг.3-72).. 

 
Фиг. 3-72 

След това щракнете върху бутон „Валутни курсове” и  въведете основните курсове на използваните валути към датата 
на осчетоводяването. 

 
 След това натиснете бутон „Подготовка”. ЕДИС-АСО ще провери салдата по паричните сметки, неизплатените 

задължения към доставчиците и неполучените вземания от клиенти и ще изчисли по фиксинга валутните разлики. В процеса на 
работата е възможно да изведе съобщение за невъведени курсове по фиксинга, което означава, че трябва отново с бутон 
„Валутни курсове” да влезете в екрана за въвеждане на валутни курсове и въведете необходимите данни. След това отново 
преминете през подготовка. ЕДИС-АСО ще посочи информацията по банки и валути за паричните средства и по контрагенти и 
валути за задълженията и вземанията.  С бутон „Запис в БД” ще активирате екрана за въвеждане на документи (фиг.3-73) с 
предварително подготвена информация по счетоводните сметки и за вас остава единствено да въведете основните данни на 
документа за осчетоводяване: тип, номер, дата, архив и архивен номер. За отчитане на валутните разлики системата използва 
синтетични сметки „624” и „724”. Ако вие ги водите и аналитично трябва да допълните ръчно аналитични те сметки.  



 
Фиг.3-73 

С бутон „Печат” можете да отпечатате справка за направената преоценка на валута, валутни задължения и вземания. 

 



10 МЕСЕЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. 

ЕДИС-АСО поддържа автоматично годишен период. Всички промени на документи направени в някой месец 
автоматично  се отразяват до края на текущия отчетен период (месец декември). Установяването на текущ отчетен период 
(месец) е за удобство на потребителя и не оказва никакво влияние на работата на програмата. Той определя достъпните за 
работа месеци при въвеждане и корекция на единични или партиди от документи или служи за горна граница при извеждане на 
справки и отчети, подготовка на дневници по ДДС и други.  

                      
Преминаването в следващия месец може да стане по два начина: 
 от меню „Операции / Месечно приключване”. Програмата ще изведе съобщение за потвърждаване на операцията 

и след положителен отговор ще установи новия отчетен период; 
 от меню „Настройка / Настройка на средата”. Можете да промените месеца ръчно или да използвате стрелките 

вдясно от полето. 

                  
 Който от двата метода да изберете, резултатът ще бъде един и същ.  Всъщност с функцията „Месечно приключване” 

програмата изпълнява операцията посочена във втория вариант. Това приключване е само просто преместване на маркера на 
текущия месец в рамките на отчетната година. Въпреки това не .връщайте  текущия месец назад, освен ако по невнимание сте 
преминали  няколко месеца напред. 



11  МЕЖДИННО ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. 

След установяване на текущия отчетен месец на декември в меню „Операции” се отваря нова функция „Междинно 
годишно приключване”. С нея се преминава към поддържането на два съседни паралелни отчетни периода (години):  

 предходна, която ви позволява да изпълнявате нормално операциите, свързани с годишното счетоводно 
приключване;  

 текуща – за обработка на документи и работа в текущата година. 
След стартирането на тази функция програмата ще изведе информационно съобщение, какви действия е необходимо да 

предприемете преди нейното изпълнение. Въпреки предупредителния характер на съобщението това са нормални процедури и 
не бива да ви притесняват. 

 
Затова продължаваме смело напред. и  се появява следващия екран, където имаме само две възможности да натиснем 

бутон  „Междинно годишно приключване” или да се окажем от приключването. На следващия екран ЕДИС-АСО предлага да 
направи архив на текущото състояние на базата данни. Никога не отказвайте тази възможност! В програмата е предвидено да ви 
защитава от неприятности. Затова потвърждаваме архивирането. 

 
След неговото приключване ЕДИС-АСО ви информира, че ще бъдат създадени два отчетни периода и очаква 

потвърждение да продължи напред с приключването.   

 
Следва ново изискване за потвърждение. Идеята на всички тези въпроси е, че много често потребителите механично 

потвърждават различни операции без много да внимават. Затова и два екрана за потвърждаване по подразбиране е включена 
опцията за отказ от операцията. Така,че е невъзможно да се използва клавиш Enter, а трябва да бъде натиснат бутона „Yes”. 

  
След поредния положителен отговор ЕДИС-АСО преминава към междинното годишно приключване.и след 

завършването на операцията автоматично  излиза от обслужваната фирма. При ново влизането в нея ще забележите, че полето 
„Година” са достъпни за работа двата установени отчетни периода. 



 
 

11.1 Междинно годишно приключване в мрежови инсталации 
1. При мрежови инсталации, в които единият компютър изпълнява ролята на сървър и работно място междинното 

годишно приключване  се извършва задължително на него. 
2. При мрежови инсталации с отделен сървър системният администратор трябва ръчно да създаде директорията (папката) 

с годината, която се приключва междинно. Името на папката задължително трябва да номера на годината и да е 
поддиректория (подпапка) на тази, в която се намира базата данни (файла EDISASO.FDB).  Този файла трябва да бъде 
копиран в новосъздадената папка. Да разгледаме следния фрагмент от структурата на инсталацията на ЕДИС-АСО: 

  
В папката „DAT’ е разположена базата данни за текущата година. Преди да се премине към междинното годишно 

приключване администратора трябва да създаде папка с годината, която ще бъде приключена междинно в случая 2010. След 
изпълнението на тази операция структурата с базите данни би трябвало да изглежда подобно на тази.  

EDISASO.FDB 
Следващата стъпка включва копирането на файла EDISASO.FDB (базата данни) от папката „DAT” в новата „2010”, както 

схематично е посочено на горната схема. Остават още няколко задължителни процедури: 
 Архивиране на текущото състояние на системата. Потребителите нямат достъп до сървъра и използването на 

включените в програмата средства за архивиране ще бъде неуспешно. 
 Осигуряване на права за достъп до новосъздадената папка с базата данни от предходната година. не са редки 

случаите, когато гореописаната процедура е изпълнена успешно, но междинното приключване на може да бъде 
осъществено поради липса на права за достъп. 

След приключването на тази подготовка междинното годишно приключване може да бъде направено,от която и да е 
работна станция, която има съответните права за достъп. При изпълнението на операцията трябва да се „прескочи” 
предложеното от програмата архивиране на базата данни, то така или иначе ще бъде неуспешно.  

3. Възможно е приключването да бъде прекъснато, ако за предходната година, в разглеждания пример 2009. не е  
направено окончателно годишно приключване. В този случай ще трябва да „превключите” на нея и да го направите. 

4. ВАЖНО!  Честа практика е междинното годишно приключване да бъде направено в началото на месец януари, поради 
това, че с програмния продукт се издават фактури, отразяват банкови плащания,  зареждат документи от други програми или е 
необходима текуща оперативна информация. Възможно е до окончателното предаване на  дневниците по ДДС за месец 
декември да настъпят промени в сумите на съществуващ данъчния кредит или да възникне такъв,  които няма как да бъдат  
отразени автоматично в текущия период. В тези случаи ситуацията може да бъде отразена в текущата година с ръчни корекции в 
началните данни от меню „ДДС / Справка-декларация по ДДС/Въвеждане на начални данни” или от същото меню да 
използвате операцията за „Експорт на данни по ДДС” за междинната отчетна година, да преминете в текущата година и с 
операцията „Импорт на данни по ДДС” да заредите справките декларации от предходната година.  



   



12  ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МЕЖДИННИ ГОДИШНИ САЛДА 

След междинното годишно приключване двата паралелни периода стават относително самостоятелни. Промените в 
предходната година водещи до промяна на крайните салда по счетоводните сметки не се отразяват в началните салда на 
текущата година. За целта е предвидена операцията „Прехвърляне на междинни годишни салда”, която става достъпна в 
меню „Операции” на предходната година.. Тя осигурява прехвърлянето на крайните салда от предходната година в началните  
за текущата. Операцията не се изпълнява за счетоводни сметки с променена структура през текущата година (добавени или 
премахнати аналитични нива,отказано или включено отчитане в натура и т.н.) Тези сметки се пропускат от програмата и тя 
извежда техния списък в специално направена за целта таблица. След стартирането на функцията ЕДИС-АСО ще поиска 
потвърждение на операцията и щ предложи архивиране на :текущото състояние. Не го отказвайте! Тази стъпка трябва да бъде 
пропусната от работещите в локална мрежа с отделен сървър, това е грижа на системния администратор. 

 
След приключване на архивирането с бутон „Прехвърляне на междинни годишни салда” преминавате към 

изпълнението на операцията.  

 
Можете да изпълнявате тази функция, колкото пъти искате., докато предходната  отчетна година е в състояние на 

междинно годишно приключване. 



13  ОКОНЧАТЕЛНО ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. 

С тази функция отчетната година се затваря окончателно за промени и става достъпна само за справки. Нейното 
изпълнение за предходната година е задължително преди да преминете към междинното годишно приключване на текущата 
година. В конфигурацията на ЕДИС-АСО не се допуска  наличието на повече от една отчетна година в статус „междинна” и 
„текуща”, при това те трябва да бъдат в последователен ред и да обхващат последните периоди.  

След стартирането на  функцията ще преминете през поредица познати от междинното годишно приключване екрани, 
които ви информират за операциите, които трябва да сте направили преди да преминете напред, включително и предложението 
за архивиране на текущото състояние на базата данни, което вече повторихме няколко пъти не трябва да бъде отказвано. В 
крайна сметка  ще достигнете до следния екран: 

 
Тук трябва да решите  дали желаете да бъдат прехвърлени окончателните крайни салда на приключваната година в 

началните салда на следващата или да бъде пропусната тази стъпка. Операцията не се изпълнява за счетоводни сметки с 
променена структура през следващия отчетен период. (добавени или премахнати аналитични нива,отказано или включено 
отчитане в натура и т.н.) Тези сметки се пропускат от програмата и тя извежда техния списък в специално направена за целта 
таблица. След като направите своя избор, натиснете бутон „Окончателно годишно приключване”, за да извършите 
операцията.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Не е задължено да прибързате с окончателното годишно приключване след подаването на счетоводните 
отчети. То ще бъде поискано, чак преди междинното приключване на текущата година. В противен случай евентуални корекции 
в счетоводните документи ще бъдат невъзможни. 

Окончателно годишно приключване в мрежови инсталации 
1. При мрежови инсталации, в които единият компютър изпълнява ролята на сървър и работно място окончателното 

годишно приключване  се извършва задължително на него. 
2. При мрежови инсталации с отделен сървър системният администратор трябва да  архивира текущото състояние на 

системата. Потребителите нямат достъп до сървъра и използването на включените в програмата средства за архивиране ще бъде 
неуспешно. След това окончателното годишно приключване може да бъде направено,от която и да е работна станция, която има 
съответните права за достъп. При изпълнението на операцията трябва да се пропусне предложеното от програмата архивиране 
на базата данни, то така или иначе ще бъде неуспешно.  

 
 



14  ИЗВЕЖДАНЕ НА СПРАВКИ 

При извеждането на справки от системата се използва гъвкав механизъм за определяне на критериите за избор в 
съчетание с формуляри със стандартна или променяща се структура. Четейки имената на справките от системата ще срещнете 
познати и използвани форми в практиката. Известно усилие  ще се изисква единствено при задаването на условията за избор. 
Най-добрият съвет в тези случаи е пробвайте различни варианти, докато схванете основните принципи използвани в системата. 
Като известен пътеводител в морето от информация, която може да ви предостави ЕДИС-АСО ще разгледаме начина на работа с 
хронологичните ведомости и някои отличителни черти на справките за материалните запаси. След като се справите с тези два 
варианта системата няма да има повече тайни за вас и ще можете да използвате с пълната й сила. 

14.1  Хронологични справки. 
След като стартирате тази функция ще се озовете екрана за дефиниране на справката. Първото, което ще забележите, че 

някои от полетата са в по-тъмен цвят и са недостъпни за въвеждане. 

 
Това е така, защото някои от формите посочени в панела „Избор на справка” изискват различна от общо приетата 

информация. Като начало преминете през всяка една справка, за да видите кои полета за избор се активират и дезактивират. 
След това без да задавате никакви параметри стартирайте всяка една от тях, за да добиете представа за вида на информацията, 
която можете да получите. Работете спокойно без притеснени, каквито и грешки да направите те нямат никакви последствия за 
основната информация. Тя не може да бъде коригирана или изтрита чрез справките. Всяка избрана справка се извежда на екран 
с възможност да бъде отпечатана.  

При печат имате няколко възможности: 
 Печат под Windows - подходящ при работа с лазерни и мастилено-струйни принтери; 
 Печат в DOS-режим. Това е едно удобно средство за бърз печат на справките на матричен принтер използвайки 

символен печат вместо графичен. В този вариант можете да подготвите текстови файл за печат под DOS или да изведете на 
справката в Excel-файл, който можете да заредите в по-старите версии на Microsoft Office 6.0/95, които не се поддържат 
директно от ЕДИС-АСО; 

 активиране и зареждане на справките в MS Excel 97/2000/2003/2007/2010, MS Word 97/2000/2003/2007/2010 и Open 
Office 1.x/2.x/3.x. 

 
 



В някои от справките ще видите екран „Параметри”. Той ви дава възможност за изберете или да скриете някои колони 
от справките и да ги нагласите според своите предпочитания. 

 
Обърнете внимание на това, че някои от справките са каскадни т.е. съдържанието на всеки следващ екран се ограничава 

от избора в предходния. За да работите коректно винаги маркирайте с курсора реда от справката, който ви интересува. Това 
става по следния начин. позиционирайте мишката и щракнете левия бутон. Редът ще бъде маркиран в синьо (цвета зависи от 
настройката на MS Windows). 

 
 След тази “разходка” из справките може да пристъпим към механизма, по който се задават параметри за избор. 

Избор на период. 
Маркирайте „месечен” или „дата на отчет”. В зависимост от това дали желаете справката да бъде съобразена с месечен 

период или с произволен период „от дата-до дата”. При втори случай се взема под внимание датата на осчетоводяване на 
документа. В зависимост от направени избор изберете периода в полетата „От месец” – „До месец” или „От дата” – „До дата”. 

 
Панел „Ред, параметри,операции, шаблон 1 и  шаблон 2”. 

 
В първата колона (1) са маркирани с “+” колоните, които ще бъдат включени в справката. За да изключите някои от тях 

1 

2 

3 

4 



просто щракнете с левия бутон на мишката върху някой от плюсовете. След тях следва определянето на реда и сортирането на 
справката. Ако желаете да промените реда на подреждане, позиционирайте курсора на мишката върху съответния номер на поле 
(2), натиснете и задръжте левия бутон на мишката, преместете полето на желаното място и отпуснете левия бутон на мишката. 
Редът за извеждане на колоните и тяхното сортиране ще бъде променен. Извършените дотук промени са валидни само за 
първата справка „Документи и синтетични сметки”. Опитът тези параметри да бъдат така променени, за някои от другите 
справки може да предизвика съобщения за грешки.  

Следващите параметри, ако са достъпни, са валидни за всички справки. Ако те не са валидни, при избора на справката 
ще оцветени в сиво и няма да са достъпни. Всеки от номерираните параметри може да прима различни стойности, с които да се 
филтрира извежданата информация. Принципът на работа е следният: 

 маркирайте желания параметър (3); 
 изберете желаната операция за него (4); 
 попълнете достъпните полета, с които определяте шаблона за филтъра. Тези полета са от два вида: шаблони или 

списъци. 
 
ДЕФИНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ 
1. Операции за сравнение: =, >, >=, <, <= Тези операции изискват попълване на полето „Шаблон 1”, с което определяте 

критерия за сравнение. Операциите >, >= могат да бъдат използвани в комбинация с операциите <, <= и поле „Шаблон 2”, за 
определяне на диапазона на действие. Тези операции се използват основно за числови данни или символни данни с 
преобладаващо числово значение. Например:  

Параметър Операция 1 Шаблон 1 Операция 2 Шаблон 2 
  Сума    >=    500        <=         1000 

       Ще бъдат избрани всички документи, за които сумата е от 500 до 1000 лв. включително. 
 
2. Операция за диапазон „от” се комбинира с операция „до” и полета „Шаблон 1” и „Шаблон2” за задаване на логически 

диапазон от значения, с дефинирана долна и евентуално горна граница. Тази операция се използва основно за дати. 
 Например: 

Параметър Операция 1 Шаблон 1 Операция 2 Шаблон 2 
Дата на документа От 12.01.2010 до 23.01.2010 

Ще бъдат избрани всички документи от дата 12.01.2010 до 23.01.2010 включително. 
 
3. С операция започва с дефинира шаблон за търсене по съвпадение от 1-ва позиция на определени параметър т.е. ще 

бъдат избрани тези полета, чието съдържание започва със зададени шаблон. Малките и големи букви не са от значение. 
Например,  

  Параметър Операция 1 Шаблон 1 Операция 2 Шаблон 2 
Дата на документа започва  с ДДС                     

Ще бъдат избрани всички документи, чийто тип започва с “ДДС”. 
 
4. С операция съдържа дефинира шаблон за търсене по съвпадение от която и да е позиция на проверяваното поле. 

Например: 
Параметър Операция 1 Шаблон 1 Операция 2 Шаблон 2 

Дата на документа Съдържа ДФ                     
Ще бъдат избрани всички документи, чийто тип съдържа “ДФ”. 
 
5. Операция „Избор” изисква попълването на списък с шаблони за търсене. Това може да стане по два начина: като 

въвеждате ръчно списъка в полето под шаблоните или с двукратно щракване на мишката в списъка да влезете и да изберете 
желаните от елементи от съответната номенклатура. Обърнете внимание, че всеки елемент трябва да бъде разположен на 
отделен ред, без да преминава на следващия. В определени случаи може да се наложи на направите ръчни корекции на по-дълги 
имена, за да спазите това условие. 

Възниква интересен въпрос: Как да изберем всички документи по дебита и кредит на сметка 501? Ако изберете 
параметър „Дебит сметка”, определите операция „=” и попълните „501” в „шаблон 1” и направите същото за параметър 
„Кредит сметка”, най-вероятният резултат е да не бъдат намерени документи, защото ЕДИС-АСО интерпретира този филтър 
като: „Избери всички документи, за които намериш, счетоводна статия: Дт 501 / Кт 501”. Това не е очаквания от вас въпрос 
към системата, нали? Затова обърнете внимание на панела „Комбиниране на сметки”.  

 
Ако в него изберете опцията „ИЛИ”, вашият въпрос ще бъда интерпретиран правилно от системата. Този панел определя 

начина, по който да се интерпретират зададените стойностите в параметрите „Дебит сметка” и „Кредит сметка”. По 
подразбиране е установен на значението „И” защото най-често се използва тази комбинация за търсене. 

 
ИЗБОР НА АНАЛИТИЧНИ СМЕТКИ. 
Ако желаете да направите подбор на документи за конкретна сметка, използвайте следващите два панела „ДЕБИТ 

СМЕТКА” и „КРЕДИТ СМЕТКА”.  



 
Тук можете да работите с аналитични сметки като ги изберете от номенклатура или ги въведете ръчно в панел „ИЗБОР”. 

Напомняме, че активирането на списъка с аналитични сметки за дадено ниво става като позиционирате курсора на реда с 
аналитичната сметка и щракнете двукратно левия бутон на мишката или натиснете клавиш F1. За избор на сметка натиснете 
бутона в края на полето за сметката. В полетата за въвеждане на аналитичните сметки можете да задавате конкретни стойности 
и да използвате операциите: >, >=, <, <=, %. Първите са известни, но за какво служи последната задавана като процент. Ето 
примери с нейното значение за код на контрагент по сметка „401”: 

116% - всички контрагенти, чийто код започва с 116; 
%300% - всички контрагенти, в чийто код се съдържа „300”, независимо от позицията, от която е намерено 

съвпадението. 
След като зададете желаните от вас параметри щракнете върху бутона „Справка (F10)” или използвайте клавиш F10 , за 

да прегледате получени резултат. Ако желаете да получите конкретна справка, най-наред  изберете от списъка, за да разберете 
достъпните параметри, които можете да използвате, за да зададете  своите шаблони за филтриране, така ще си спестите 
въвеждането на стойности, които не можете да използвате.  

 

Допълнителни възможности в хронологичната справка по документи (професионална версия). 
След подготовката на справката имате възможност да я прегледате по кореспондиращи аналитичности на счетоводните 

статии. За целта поставете отметка в полето „Включи аналитичност”. 
 

 
 
Тази обработка изисква време особено, ако аналитичната структура на сметките е силно разгъната и в справката са включени 
много документи. След приключването на подготовката на справката ще бъде активиран и бутона „Експорт”, който ви дава 
възможност да я изведете в различни формати за печат.  Директен печат на тази справка от програмата не се предоставя. 
 
 
 



 
 

14.2  Справки и ведомости за материалните запаси. 
Преди да пристъпите към извеждането на тези справки (фиг.4-1) трябва да изберете вида на материалния запас (1) и да 

определите вида на сортирането (2): по код или име . За някои от видовете справки са достъпни и полетата за задаване на 
период (3).  

Начинът на работата с параметрите за филтриране (4) не се различава от описани в хронологични ведомости. 
Има една малка особеност, която е свързана преди всичко със структурата на използваните сметки. Например, ако сте 

дефинирали повече от една сметка за отчитане на материалните запаси (например няколко сметки „302” за отчитане на 
материали ) по обекти (складове) и видове материали, можете да получавате детайлни или сумарни справки включвайки и 
изключвайки полетата в панел „Допълнителни данни” (5). и променяйки реда на подреждане, зададен в панел 
„Подреждане”(6). 

Ако нито едно от полетата не е отметнато, ще получите сумарна справка за материалите, без оглед на това по коя сметка 
(ако използвате повече сметки започващи с „302” или подсметки) и в кои обекти (складове) се намират. Ако отметнете полето 
„По сметки” (5) тази информация ще бъде детайлизирана за всяка сметка, а ако включите и полето „По обекти”  (5) достигате 
до по-високо ниво на детайлизация и по обекти (складове). С помощта на левия бутон на мишката можете да промените реда на 
подреждане на справката в панела „Подреждане” (6). Трябва да задържите левия бутон на мишката върху номера пред полето и 
да го преместите нагоре или надолу, за да промените подреждането.Така ще получите различни нива на сумиране на данните  
Отново трябва да напомним, че тази технология работи при следните условия: 

 сметките за отчитане на материалните запаси да започват със стандартните трицифрени кодове от национални 
сметкоплан за група 30; 

 сметките поддържат аналитична структура по обекти (складове) и използват номенклатура „3 (Структура на 
фирмата)”; 

 сметките поддържат отчитане в натура за съответните материални запаси. 
Както сме посочвали неведнъж ЕДИС-АСО поддържа отчитане в натура за произволно избрана от вас сметка извън 

посочения по-горе стандартен подход. За да укажете на системата, че желаете да  определите сметката, за която искате да 
получите информация, посочете я изрично чрез параметъра „Сметка” (7). Ако ви интересува конкретна аналитичност и 
определен списък от аналитични сметки, въведете шифъра на сметката в полето „Сметка” (7) и след това определете желаните 
аналитични сметки (8) по начина описан  в хронологични ведомости. 

Другата възможност да подадете конкретна сметка е следната: маркирайте  параметър „Сметка”, изберете операция „=” 
и посочете сметката в полето „Шаблон 1”, както е посочено в примера (9).  



 
Фиг. 4-1 

Справка за доставките, разхода и продажбите на материални запаси по доставчици. 
Тази справка включва информация за доставките, разхода и продажбите на материални запаси по доставчици, вид 

материален запас и счетоводни кореспонденции с възможност за детайлизация по документи и избор на документ за корекция 
или изтриване от справката.  

За да бъде активирана справката трябва да бъде поставена отметка в полето „Приход, разход, отчети, продажби по 
контрагенти“ (фиг.4-2). Справките, в които е възможно използването на тази опция са посочени на фиг. 4-2 (позиция 2).  

След обработката на данните ще бъде на екрана ще бъде изведена справка подобна на тази фиг.4-3. 
В нея можете да направите следните допълнителни операции: 
 подреждане на данните по контрагенти, материални запаси и счетоводни сметки. За целта можете да разместите 

полетата в панела „Сортиране“ (1). Натиснете и задръжте левия бутон на мишката върху номера на полето и го 
придвижете на съответната позиция; 

 да изберете вида на подреждането на основните елементи контрагенти и материални запаси по:код или валута – панел 
„Подреждане“ (2); 

 да изберете кои колони да бъдат включени в справката – панел „Избор на колони“ (3); 
 да зададете филтър по контрагент (4). При подготовката на справката програмата зарежда всички контрагенти от  

справката в този списък, подредени по име. С въвеждане на първата буква от името можете бързо и лесно да 
достигнете  до тази част от списъка, в която контрагентите  започват с въведената буква..   

За да приложите направения избор на параметри трябва да натиснете бутон „Обработка“. 
Ако справката е свързана с приход, разход или продажба по документи, при позициониране в панела с документи става 

достъпен бутона „Редактиране”. С него се активира екрана за въвеждане и корекция на единични документи и избрания 
документ се зарежда в него за корекция или изтриване. След излизането от този екран при необходимост справката се 
преизчислява, за да се отразят направените промени.  
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Фиг. 4-2 

 
Фиг. 4-3 

14.3  Справки и ведомости за валутата. 
Не съществуват особени различи между начина на работа със справките за материалните запаси и валутата.  
Преди да пристъпите към извеждането на тези справки (фиг.4-4) трябва да определите вида на сортирането (1): по код 

или наименование на валута . За някои от видовете справки са достъпни и полетата за задаване на период (2).  
Начинът на работата с параметрите за филтриране (7) не се различава от описани в хронологични ведомости. 
Има една малка особеност, която е свързана преди всичко със структурата на използваните сметки. Например, ако сте 

дефинирали повече от една сметка за отчитане на валута  (например няколко подсметки към сметка „504”) по банки и видове 
валута, можете да получавате детайлни или сумарни справки включвайки и изключвайки полетата в панел „Допълнителни 
данни” (3). и променяйки реда на подреждане, зададен в панел „Подреждане”(4). 

Ако нито едно от полетата не е отметнато, ще получите сумарна справка за валутата, без оглед на това по коя сметка (ако 
използвате повече сметки започващи с „504” или подсметки) и в кои банки се намира. Ако отметнете полето „По сметки” (3) 
тази информация ще бъде детайлизирана за всяка сметка (подсметка), а ако включите и полето „По банки”  (3) достигате до по-
високо ниво на детайлизация и по банки. С помощта на левия бутон на мишката можете да промените реда на подреждане на 
справката в панела „Подреждане” (4). Трябва да задържите левия бутон на мишката върху номера пред полето и да го 

1 

2 

1 2 3

4



преместите нагоре или надолу, за да промените подреждането.Така ще получите различни нива на сумиране на данните  Отново 
трябва да напомним, че тази технология работи при следните условия: 

 сметките за отчитане на валута трябва да започват със стандартните трицифрени кодове от национални сметкоплан за 
група 50; 

 сметките поддържат аналитична структура по банки и използват номенклатура „5 Банки (валутни каси)”; 
 сметките поддържат отчитане във валута. 
Както сме посочвали неведнъж ЕДИС-АСО поддържа отчитане във валута за произволно избрана от вас сметка извън 

посочения по-горе стандартен подход. За да укажете на системата, че желаете да  определите сметката, за която искате да 
получите информация, посочете я изрично чрез параметъра „Сметка” (5). Ако ви интересува конкретна аналитичност и 
определен списък от аналитични сметки, въведете шифъра на сметката в полето „Сметка” (5) и след това определете желаните 
аналитични сметки (6) по начина описан  в хронологични ведомости. 

Другата възможност да подадете конкретна сметка е следната: маркирайте  параметър „Сметка”, изберете операция „=” 
и посочете сметката в полето „Шаблон 1”, както е посочено в примера (7).  

 
Фиг. 4-4 

Справка за прихода и разхода на валута по контрагенти. 
Тази справка включва информация за прихода и разхода на валута по контрагенти, вид валута и счетоводни 

кореспонденции с възможност за детайлизация по документи и избор на документ за корекция или изтриване.  
За да бъде активирана справката трябва да бъде поставена отметка в полето „Приход и разход на валута по контрагенти“ 

(позиция 8 на фиг.4-4). Справките, в които е възможно използването на тази опция са посочени на фиг. 4-4 (позиция 9).  
След обработката на данните ще бъде на екрана ще бъде изведена справка подобна на тази фиг.4-5. 
В нея можете да направите следните допълнителни операции: 
 подреждане на данните по контрагенти, материални запаси и счетоводни сметки. За целта можете да разместите 

полетата в панела „Сортиране“ (1). Натиснете и задръжте левия бутон на мишката върху номера на полето и го 
придвижете на съответната позиция; 

 да изберете вида на подреждането на основните елементи контрагенти и материални запаси по:код или валута – панел 
„Подреждане“ (2); 

 възможност за включване на счетоводните кореспонденции (3); 
 да зададете филтър по контрагент (4). При подготовката на справката програмата зарежда всички контрагенти от  

справката в този списък, подредени по име. С въвеждане на първата буква от името можете бързо и лесно да 
достигнете  до тази част от списъка, в която контрагентите  започват с въведената буква..   
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За да приложите направения избор на параметри трябва да натиснете бутон „Обработка“. 
Ако справката е свързана с приход или разход  по документи, при позициониране в панела с документи става достъпен 

бутона „Редактиране”. С него се активира екрана за въвеждане и корекция на единични документи и избрания документ се 
зарежда в него за корекция или изтриване. След излизането от този екран при необходимост справката се преизчислява, за да се 
отразят направените промени. 

 
Фиг. 4-5 

14.4  Аналитични справки и кореспонденции, журнал на сметка. 
Работата с този вид справки и задаването на критерий за избор за тях в много лесна и понеже е еднотипна ще бъдат 

разгледани като група. В повечето случаи е достатъчно да зададете период, било месечен или от дата - до дата, сметката (1) и да 
щракнете върху бутона „Обработка” (фиг.4-6)  

 
Фиг. 4-6 

Можете да изберете реда за сортиране на аналитичните сметки по код или име в панела „Сортиране” (2). Можете да 
ограничите изхода и да бъдат посочени само аналитичните сметки салда, като поставите условието в полето „Аналитични с/ки 
със салда” (3). Можете да определите реда на аналитичните нива в справката като промените тяхното подреждане в панела 
аналитичност (4). За целта натиснете и задръжте левия бутон на мишката в реда и го преместете нагоре или надолу в желаната 
посока, за да промените подреждането. Можете да определите списък от аналитични сметки, които ви интересуват по начина 
определен в хронологични ведомости. Щракнете двукратно в полето за въвеждане или избор (5) или натиснете клавиш F1.  
Изберете от номенклатурата желаните елементи. Ако изберете повече от един, техния списък ще се появи в панела „Избрани 
елементи” (6), а в полето (5) ще бъде изписан текста „избор”. При избор на един елемент в това поле ще се появи неговият код.  

За изчистването на избрания списък е достатъчно да изтриете текста „избор” от полето (5). 
Ако не желаете дадено аналитично ниво да бъде показано въведете „не“ в полето за избор на негови ред. Нека изключим 
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аналитичното ниво за валута. Въведете „не” на реда „2 Валута” (фиг. 4-7) и натиснете бутон „Обработка”. Справката би 
трябвало да изглежда подобно на тази на фиг. 4-7 

 
Фиг. 4-7 

Нека разгледаме справката на фиг 4-8. Виждаме повтаряемост на клиент „CV AGRO... “, но липсва сумарен ред за него, 
който да ни даде общата дължима сума от него. Разбира се, можем да изолираме останалите нива и да я получим, но има и други 
решение. То се постига с помощта на полето “Ниво за междинни суми” в долния ляв край на екрана.  

 
Фиг. 4-8 

Ако зададен в него „1” ще изискаме от програмата да използва ниво 1 (в случая „Контрагенти” ) за междинни суми. 
Натиснете бутон „Обработка” и би трябвало да получите следната справка: 



 
 
Виждаме формирани междинни сумарни нива за контрагентите с повече от една фактура. 
Аналитичните ведомости допускат и възможности за установяване на филтър по избрана аналитична колона.  
Пример. 
Щракнете с мишката в колона „Контрагенти”, за да се преместите в нея. След това щракнете с десния  бутон на 

мишката. Ще се появи плаващо меню: 

  
 
Изберете „Филтър”. Ще се появи екран за въвеждането на филтъра. Въведете „agro” и натиснете бутон „ОК”. 

 
Справката ще бъде редуцирана само до клиент „CV AGRO NUSA PERMAI” Както виждате, достатъчно е да зададете 

само част от името на контрагента. Без значение дали въведения текст се среща в началото или някъде из наименованието, 
програмата при съвпадение ще го изведе в справката. Използването на малки или големи букви също е без значение, но при 
търсенето се прави разлика между кирилица и латиница. Латинската буква „O” и „О” на кирилица не са равнозначни, въпреки, 
че визуално изглеждат еднакво. Ако в текста на шаблона първата буква „о” беше на кирилица, справката нямаше да се получи.  

За да отмените наложения филтър изберете опцията „Без филтър“ от плаващото меню. 
Останалите опции от плаващото меню предоставят следните възможности: 
 Документи за избраната аналитичност – активира аналитичната ведомост по документи  като зарежда в 

параметрите за аналитичност данните от текущия ред. Тази опция активира така наречените каскадни справки, 
които позволяват прехода от една справка към друга без да се преминава през менюто на програмата; 

 Контрагенти по код. В аналитичните данни за контрагенти стандартно се използват: ЕИК (Булстат). Включването на 
тази опция заменя ЕИК (Булстат) с кода на контрагента от номенклатурата; 

 Контрагенти по идентификационен номер – превключва на стандартния вариант за показване на кода на 
контрагента в аналитичните данни: ЕИК (Булстат) 

 
 



Валутна аналитичност. 
В аналитичните ведомости и журнал на сметка е включена нова опция за извеждане на аналитична справка по валута 

(фиг.4-9). За целта е необходимо следното: 
 да бъде избрана сметка с отчитане по валути. 
 да се постави отметката в кутията "Валутна аналитичност", респективно  "Валутен журнал". 

Изведената аналитична ведомост ще бъде във ВАЛУТА, а не в лева. Премахването на отметката връща обратно справката 
към резултати в лева. Ако по дадената сметка се отчитат повече от един вид валута за журнала на сметката във валута трябва да 
бъде избран вида на валутата в кутията „Избор на валута за журнала", а реда „Валута" от таблицата с аналитичните нива 
трябва да остане празно. 

 
Фиг. 4-9 

Възможности за печат. 
Сега е времето да се запознаем с възможностите за извеждане на справката в различни формати и печат. 

 
С бутоните „Word”и „Excel“ справката се зарежда директно в MS Word и MS Excel. Поддържат се версии на MS Office 

97/2000/XP/2003/20072010. 
С бутон „Печат“ справката може да бъде изведена на печат под Windows (за лазерни и мастилено-струйни принтери) или 

DOS (за матрични принтери). Възможностите и управлението на печата под Windows бяха разгледани. Да обърнем малко 
внимание на печата под DOS, макар че вече почти не се използва. Справката се извежда в екран от вида на: 
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В долната част на екрана е дадена помощна информация за използваните клавиши за управление: 
1) Движение в справката (1),. Използват се клавишите стрелки за вертикален и хоризонтален преход по редовете. 

Клавиш PgUp за преместване със страница нагоре и PgDn – за страница надолу; 
2) С клавиш F2 (2) се фиксиран неподвижна част от екрана отляво. Първото натискане на клавиш F2 стартира режима на 

фиксиране. С клавишите-стрелки за движение наляво и надясно се задава размера на неподвижната област. Второто 
натискане на клавиш F2 установява маркираната фиксирана област. Използването на тази възможност е удобно при 
особено широки справки, които превишават размерите на екрана и при предвижването надясно се губи началната 
част от справката, която обикновено включва съдържателната част; 

3) С клавиш Enter (3) се преминава към печат на справката. Задават се параметри като: 
 вида на изходното устройство: принтер, текстови файл, Excel-файл или Open Office-файл. В последните два формата 

се създават текстови файлове подходящи за зареждане във съответните продукти. За Excel се използва разделите 
„;“ (точка и запетая), за Open Office – “,”(запетая). Ако разширението на файла бъде пропуснато, по подразбиране 
се използва разширение „CSV“; 

 вида на използваната хартия; 
 вид на шрифта. Възможният избор се управлява от програмата в зависимост от избрания вид хартия.  

  
4) С клавиш Esc напускате този екран. 
5) С клавиши Ins и Del се определя стъпката (в брой знаци) при предвижване надясно или наляво по справката, в 

случаите когато тя превишава размера на екрана.  
 
НОВО! Експорт към Open Office или Libre Office. 
В справките е включен бутон „Open Office“ за подготовка на CSV-файл за зареждане във все по-масово използвания 

Open Office или Libre Office. Ако файловете с разширение CSV са асоциирани с Open Office, те се зареждат автоматично в него 
след тяхната подготовка. По този начин донякъде се емулира зареждането в MS Excel, без цветовото оцветяване и допълнително 
форматиране, което трябва да бъде направено от Потребителя.  

Независимо, че този бутон е наречен „Open Office“ за по лесна асоциация с масово използвания алтернативен пакет, 
всъщност подготвяния файл е в CSV-формат и може да бъде асоцииран с произволен офис пакет: MS Office, Open Office, Libre 
Office, KingSoft Office и други. 

Тъй като всеки офис пакет има специфични параметри по подразбиране като: 
 използван разделител между полета (например MS Office от версия 2003 насам използва точка и запетая); 
 десетичен  разделител за дробни числа (точка в MS Office / запетая в Open Office); 
 ограничител за текстовите полета: двойни или единични кавички или нищо 

Тези параметри могат да бъдат зададени в новото меню „Настройка/Настройка на параметрите за импорта в CSV-
формат за Open Office или друг офис пакет" (фиг. 4-10). По този начин Потребителят ще използва установените за офис 
пакета параметри по подразбиране и няма да му се налага да ги променя всеки път. 

 
фиг. 4-10 

След стартирането на тази функция ще се появи екрана на фиг. 4-11. 

 
фиг. 4-11 



 
Tекущо установените настройки са направени за работа с Open Office 3.2. Ако това е пакетът, който вие използвате, не са 

необходими никакви корекции. Направените промени се запазват след излизане от тази функция с бутон „Изход“. За да 
извършите правилната настройка, направете следното: 

1) Асоциирайте файловете с разширение „CSV“ с използвания от вас офис-пакет; 
2) Стартирайте това меню и установете параметрите с тези използвани по подразбиране от вашия офис-пакет. 
3) Изберете си произволна справка, например оборотна ведомост и след обработката натиснете бутон „OpеnOffice”. 

Подготвения файл би трябвало автоматично да се зареди в използвания от вас офис-пакет. Ако това не е така, 
проверете отново изпълнението на първите два пункта.  

В справката за аналитични кореспонденции на сметката трябва да определите вида на интересуващата ви 
кореспонденция: в панела Дт или Кт. 

 

14.5  Главна книга.  
За тази справка е достатъчно да се подаде месечния период. За да ограничите извежданата информация до конкретен 

раздел или група от сметки можете да ги зададете в полето „Сметка”. Справката ще бъде ограничена само до сметките 
започващи с въведения в полето шаблон в случая  раздел „4”.  Препоръчително е да оставите включен  филтъра “само сметки с 
обороти”. Така ще бъде избегнато включването в справките на сметки, които нямат никакво движение за периода. 

 

14.6  Касова книга (професионална версия). 
Извеждането на тази справка е възможно само, ако са въведени касови ордери. Напомняме, че началното състояние на 

касата се въвежда с ордер с номер „0”  (нула). 

 

14.7  Издадени фактури, протоколи и проформи фактури (професионална версия). 
Поради това, че работата с трите функции е идентична, те ще бъдат разгледани заедно.  
Обичайният начин на работа с програмата е издадените фактури, протоколи и проформи фактури да бъдат записани в 

базата данни. С помощта на тази функция можете да правите преглед на издадените фактури (протоколи, проформи) за 
определен период, да получите справка за издадените фактури (протоколи, проформи) за определен контрагент, да ги подредите 
по начин, който ви удовлетворява, да издадете копие на фактура (протокол, проформа фактура), включително оригинал. 



При влизането в справката трябва да определите периода, които ви интересува и да натиснете бутон „Обработка”. 
изведеният на екрана списък с фактури (протоколи) е подреден по име на контрагента. Можете да промените това подреждане 
като щракнете върху заглавието на съответната колона (1). Колоната използвана за сортиране е оцетена в светложълт цвят. 

 
Можете да изберете контрагент  от списъка, който се отваря с малкия бутон в края на полето „Контрагент” (2).  

 
Можете да направите филтър за контрагентите с помощта на малкия бутон (3). Ще се появи екран за въвеждане на част 

от текст и справката ще бъде ограничена само до контрагентите,  в чието име се съдържа въведената част от текста. В случая от 
списъка ще бъдат избрани контрагентите, чието име започва с буквата „Х”, а в полето контрагент ще се появи текста „Шаблон: 
х...”. За да върнете справката в първоначалното й състояние, просто изтрийте този текст. 

 
С бутон „Преглед на фактура” („Преглед на протокола”) се активира екрана за въвеждане на фактури (протоколи). В 

него не можете да правите корекции. Единствено можете да отпечатате оригинал или копие на фактурата или протокола.. 

 
 
В справката за издадени проформи фактури е включена и допълнителна възможност да бъдат изведени само проформи 

фактури, които не са включени във фактури или обратно всички проформи в зависимост от това дали е поставена отметка в 
полето „ Показвай само проформите невключени във фактури”. 
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Във всяка от трите справки с десния бутон на мишката активирате меню, в което е включена възможност за изтриване на 
издадения  документ от базата данни. Тази операция не изтрива документа, а само издадения печатен формуляр. Типичен 
пример за необходимостта от нея са случаите, когато сте изтрили фактурата без да изтриете преди това издадения печатен 
документ. Тогава фактурата не съществува сред документите в базата данни, но издадения печатен формуляр присъства в 
разглежданата справка. 

 

14.8  Справки за разчети и плащания (професионална версия). 

14.8.1   Справки за разчети. 
Извежда се за сметките от група 40 и 41 с възможност за избор на контрагент и включване на допълнителна информация за 

(фиг.4-12): 
 документите; 
 счетоводните кореспонденции; 
 описание на документите 
 сортиране по код или име на контрагента; 
 включване на валутна информация, ако в избраната сметка е включено отчитане по валута; 
 експорт на данните в различни изходни формат. 

Преди да преминете към обработката на справката задължително трябва да зададете следните параметри: 
 период от месец до месец  (1); 
 сметка от група „40“ или „41“ (2).  

Изборът се прави от падащия списък, който се отваря в края на всяко от полетата. Не се допуска ръчно въвеждане на 
данните. 

Като опция могат да бъдат включени допълнителни параметри: 
 контрагент. избира се от списъка, който се отваря с бутона в края на полето. Не се допуска  ръчно въвеждане на 

данните (3); 
 допълнителни колони: данни за документи, кореспонденции, информация за валута (полето е активно, ако 

сметката се отчита във валута) и описание на документа. Включването (изключването) на тези полета определя 
нивото на детайлизация на данните в справката.  Ако всички полета бъдат изключени ще бъде получена 
обобщена справка за състоянието на задълженията (вземанията) по контрагенти (4); 

 вида на сортиране на контрагентите: по код или име (5). 
 

  
фиг. 4-12 

 
Справката може да бъде експортирана в различни формати (фиг.4-13).  За бъде отворена успешно след експорта, избрания 
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формат трябва да бъде асоцииран със съответната програма. Например, експорта към Open Office ще бъде зареден автоматично 
в Open Office Calc, ако програмата е инсталирана на компютъра. Форматът CSV може да бъде асоцииран с различни програми в 
зависимост от инсталирания офис пакет: MS Office, Open Office, KingSoft Office. Асоциацията може да бъде променена като 
щракнете с десния бутон на мишката върху името на експортирания файл, изберете опцията „Open with...” или „Отваряне с...“. 
От появилия се списък можете изберете съответната програма и да включите отметката „Винаги използвай избраната 
програма за отваряне на този вид файл“ (фиг. 4-14). Ако програмата не фигурира в списъка с програми, с бутон „Преглед“ 
можете да разлистите списъка с програми и да я изберете от него. 

  

 
фиг. 4-13 

 
фиг. 4-14 

14.8.2  Справка за движението по банкови сметки. 
 Тази справка ви дава преглед за постъпленията и разходите за избрана банкова сметка за месец или избрана дата. (фиг.4-

15). Допълнително се включват: 



 данни за контрагента, ако движението е свързано с плащане на доставчици или плащания от клиенти; 
 възможност за включване на валутна информация, ако в избраната сметка е включено отчитане по валута. 
 Задължителни параметри за справката са:  
 период (месец или дата). Полето се контролира  в зависимост от избрания вид на справка: месечна или за дата 

(1); 
 сметка от група „50“ (2). Изборът се прави от падащия списък, който се отваря в края на полето. Не се допуска 

ръчно въвеждане на данните. 
Като опция може да се включи извеждането на валутна информация, ако в избраната сметка е включено отчитане по 

валута,. Справката може да бъде експортирана във форматите посочени на фиг.4-13.  
 

 
фиг. 4-15 

14.8.3 Дневник на контрагент 
Включва данни за (фиг.4-16): 

 състоянието на задълженията (вземанията) към началото на периода; 
 всички възникнали задължения и плащания по документи за периода. 
 Задължителни параметри за подготовка на справката 
 вид справка: като доставчик или като клиент; 
 период от месец до месец; 
 контрагент. Изборът се прави от падащия списък, който се отваря в края на полето. 
 Опционни параметри: 
 кореспонденции по сметки; 
 описание на документи; 
 валутна информация, ако с контрагента има валутни взаимоотношения. 

Справката може да бъде експортирана във форматите посочени на фиг.4-11.  
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фиг. 4-16 

 
 
 

14.9  Справки за доставките (продажбите) на материални запаси (професионална версия). 
ЕДИС-АСО позволява въведените данни да бъдат използвани за различни справки за нуждите на управлението на 

взаимоотношенията с доставчици и клиенти. В професионалната версия на програмата са включени редица отчети свързани с 
доставките и продажбите на материални запаси. Данните за тях се извличат от въведените документи. За по-голямо улеснение 
разположението на полетата, работата по подготовката и извеждането на справките е унифицирана. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  
1. Справките по доставките са достъпни само, ако счетоводните сметки от група 30 (материали, продукция и стоки) 

се отчитат в натура. 
2. Справките по продажбите са достъпни само, ако счетоводните сметки от група 70 (материали, продукция и стоки) 

се отчитат в натура.. 

14.9.1  Справки за доставките (продажбите) по документи  

 
 

В секция (1) можете да задавате параметри за избор на документи: 
 Тип на документа; 
 Периода за справката; 
 Клиент от номенклатурата на контрагентите; 
 Група артикули. В това поле можете да избирате само групите, които са въведение в съответната номенклатура; 
 Конкретни артикули от номенклатурата на материалните запаси. 

Документите се подреждат във възходящ или низходящ ред според зададените в полетата „Подреждане по” параметри.  
При промяна на някой от тези параметри трябва да активирате отново подготовката на справката с бутон "Справка" 
След извеждането на справката можете да я подреждате по произволна колона като щракнете върху нейното заглавие. 

Подреждането по избраната колона става във възходящ или низходящ ред в зависимост от избраната стойност в полето за 

подреждане   
Справката може да експортирана по познатия ви начин в различни формати и отпечатвана.  
С десния бутон на мишката в таблицата с документите се отваря допълнително меню, което ви позволява да получите 

допълнителна информация: 
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Преглед на документа. 
Извежда подробна информация за артикулите включени в документа. 

 
 

Справка за всички доставки (продажби) по клиенти за избрания период. 
 

 
 

Справка за всички доставки (продажби) по артикули за избрания период. 

 
Справките по клиенти и артикули могат да бъдат сортирани желания начин чрез щракване на мишката върху колоната 

или избор на желаното поле и вида на сортирането от списъка: 

 
При промяна на полето или вида на сортирането по този начин трябва да използвате бутона "Подреждане", за да 

активирате тази промяна. 



Присъстват  и стандартните възможности за експорт и печат.     

14.9.2  Справки за доставките (продажбите) по контрагенти. 
Параметрите за избор на данни за доставките и продажбите са аналогични на вече разгледани. С десния бутон на 

мишката се  отварят допълнителни възможности: 

 
 

 
 
 

Справка по доставките (продажбите) по документи за избрания клиент и период. 

 
 
С десния бутон мишката позициониран върху документа активирате възможност за преглед на съдържанието на 

документа. 
 

Справки за всички  документи за доставки (продажби) за избрания период. 

 
И от тази справка имате достъп до съдържанието на всеки включен в нея документ. 



  

Справки за всички  доставени от избрания доставчик (продадени на избрания клиент) артикули за периода. 

 
 

Справки за всички  доставени  (продадени ) артикули за периода. 

 
 
Всички справките могат да бъдат сортирани желания начин чрез щракване на мишката върху колоната. Подреждането 

отново може да бъде възходящо или низходящо в зависимост от полето за подреждане.  Присъстват и стандартните 
възможности за експорт и печат.   

 

14.9.3 Справки за доставките (продажбите) по артикули. 

 
 
Параметрите за избор на данни за доставките и продажбите са аналогични на вече разгледани.  
С десния бутон на мишката се  отварят допълнителни възможности за детайлизиране на справката в различни аспекти: 

 справка за всички документи  за доставки (продажби) за избрания артикул за периода; 
 справка за всички документи за доставки (продажби) за периода; 
 справка за всички доставки (продажби) за избрания артикул по доставчици (клиенти); 
 справка за всички доставки (продажби) по доставчици (клиенти) за периода,. 

 

 



 

14.9.4 Справка за доставките (продажбите) по дати. 

 
 
С десния бутон на мишката позициониран върху определена дата активирате меню, което ви дава възможност за 

детайлизация на справката за избраната дата по: 
 документи за доставките (продажбите); 
 доставчици (клиенти); 
 доставени (продадени) артикули  

14.10   Редактиране на документите включени в оперативните справки. 
Опция за редактиране (изтриване) на документи е включена във следните справки: 
1) Справки за материални запаси: 

 оборотна ведомост (подробна); 
 доставки по документи; 
 разход по документи; 
 отчет за продажбите по документи; 
 продажби по документи. 

2) Справки за валутата: 
 оборотна ведомост (подробна); 
 приход по документи; 
 разход по документи. 

3) Хронологични ведомости:  
 документи и синтетични сметки; 
 документи и аналитични сметки; 
 синтетични сметки и документи; 
 аналитични сметки и документи. 

4) Аналитична ведомост по документи; 
5) Журнал на сметка; 
6) Разчети и плащания 
6) Оборотна ведомост по документи 
7) Анализ на дневниците по ДДС 
Допустимите операции, които могат да се прилагат за документите включват: 

 изтриване на документи; 
 коригиране на счетоводни записвания (включително за материални запаси и валута). 

Не се допуска промяна на основните характеристики на документите: тип, номер, дата на въвеждане и осчетоводяване, 
архив, архивен номер и описание на документа.  

За да преминете в режим на редакция на документа, трябва да позиционирате курсора на мишката върху документа и с 
десния бутон да активирате плаващото меню, в което ще се появи опцията „Редактиране на документа“ (фиг.4-17). В някои от 
справките за материални запаси и валута (приход, разход и продажби по документи) за целта е предвиден и специален бутон.  

 



 
фиг. 4-17 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.11  Оборотни ведомости. 
Предлагат се различни варианти на оборотни ведомости : за месец или период „от дата–до дата”, сумарно и по 

документи. В тези справки няма някакви необясними операции освен една възможност, която не е присъща на другите. За 
месечната и периодична оборотната ведомост можете да зададете ниво на групиране и да изберете знакът, до който да бъдат 
групирани сметките.  

 
Така можете да получите обобщени оборотни ведомости на ниво групи и раздели от сметки. В полето „Сметка” можете 

да въведете конкретна сметка, първите няколко цифри на група от сметки (например „50”) и да маркирате полето „Шаблон”, за 
да получите справка за избраната група, да изберете сметките от списък или да го оставите празно.  

14.12  Вложени справки. 
ЕДИС-АСО предоставя възможност за постепенна детайлизация на справките от по-обобщени към по-детайлизирани 

нива, без да се налага вие да преминавате от меню в меню. По този начин от синтетична сметка можете да достигнете до 
подробна хронологична или аналитична ведомост. Ще демонстрираме това на база въведения преди това пример. Следвайте 
стъпките описани по долу: 

1. От меню „Отчети” изберете „Оборотни ведомости/ Месечна” 
2. Не задавайте никакви услови за избор, а просто щракнете върху бутона „Обработка”. 
3. След като справката се появи на екрана, щракнете с левия бутон на мишката на реда на сметка „304” и след натиснете 

десния бутон на мишката (фиг. 4-18). 



 
Фиг.4-18 

4. От плаващото меню изберете „Аналитичност по сметката”. ЕДИС-АСО ще зареди автоматично формата на 
аналитичната ведомост . 

5. Отново щракнете върху бутона „Обработка”. Като резултат ще видите аналитичната ведомост за сметка „304”, от 
които се формира сумата в оборотната ведомост. (фиг. 4-19)  

Ето как с помощта на ЕДИС-АСО преминахте към аналитичната ведомост на сметката. Като данните за извеждане на 
справката ви бяха заредени автоматично от системата. 

6. Щракнете левия бутон на мишката на ред от таблицата с аналитични сметки, например „Видеокарта NVidia...” (фиг.4-
19) и след това натиснете десния бутон на мишката. Изберете „Документи за избрана аналитичност” (фиг.4-19). 

 
 

 
Фиг. 4-19 

7. Ще заредите формата на аналитичната ведомост по документи. Необходимите полета от формата са попълнени 
автоматично от ЕДИС-АСО, за това просто щракнете върху бутона „Обработка” и изчакайте зареждането на справката. Ще 
видите списък на документите, формиращи оборотите за тази аналитична сметка (фиг.4-20). А сега можем да разгледаме сами 
документ.  



 
Фиг. 4-20 

8. Щракнете върху документа „ДДС-ДФ” с дата на осчетоводяване: „10.01.2001”. Натиснете десния бутон на мишката и 
изберете „Аналитичност за документа”.  

9. Ще се появи хронологичната ведомост за избрания документ (фиг.4-21). Щракнете върху реда с документа в панела 
„Документи” и след това разгледайте кореспондиращите сметки, аналитичности за документа, променете списъка на 
параметрите.  

От плаващото меню на фиг. 4-20 с опцията „Редактиране на документа” можете да преминете в екрана за въвеждане и 
корекция на единични документи и да направите корекции на избрания документ или да го изтриете освен, ако заради 
приключен месец по ДДС, това не е  забранено. 

С тази последователност от действия достигнахте до конкретен документ, постепенно детайлизирайки нивата във 
вертикална посока. Може да не повярвате, но с тези ходове успяхте да преминете през цял ред справки - оборотни, аналитични и 
хронологични ведомости. Сега можете да затворите последователно справките и да се връщате към по-горните нива, отново да 
детайлизирате, ако това е необходимо и т.н. С тази технология ЕДИС-АСО ви води през океана от информация и ви позволява 
да достигнете успешно и без усили до желания резултат.  

 
Фиг. 4-21 

Сега можете да се върнете на най-горното ниво - оборотни ведомости и да преминете по други клона на детайлизация 
като щракнете върху реда със сметка „304” и след това с десния бутон на мишката изберете „Документи по сметката”. 
Проиграйте самостоятелно тази верига от справките, която няма да премине през аналитичните сметки, а ще ви отведе директно 
към хронологията от документа за избраната сметка. След това двата клона се обединяват на най-ниското ниво. 

 
 



15  ОТЧИТАНЕ НА ДДС. 

15.1 Операции по ДДС. 
В ЕДИС-АСО са заложени основните операции за отчитане на ДДС, които решават почти всички случаи свързани с 

неговото отчитане. Не е желателно, да не кажем забранено, да ги променяте. При необходимост ЕДИС Софтуер има грижата да 
отрази в тях евентуални корекции и да ги предостави като пакет за актуализация. Но в практиката може да се наложи да се 
отрази операция, която изисква по специфична настройка и тогава се налага сами да се опитате да дефинирате нова операция по 
ДДС, която да  отрази тези специални случаи. Първото и основно правило е, че всички операции свързани с покупки имат номер 
от 101 до 199, а тези за продажби от 201 до 299.  В съответните полета се отварят списъци и изборът трябва да се прави от тях, за 
да могат новите операции правилно да се свържат с дневниците по ДДС и Справката-декларация по ДДС. 

 

 
 
Ако се наложи да дефинирате нова операция, попълването на отделните полета става по следния начин: 
1. „Операция” - въведете номер на операцията в съответния диапазон в зависимост от вида на сделката (покупка или 

продажба). Желателно е да спазвате установената последователна номерация и да не прескачате номера. 
2. „Описание” - въведете свободен текст, но така, че да ви подсказва предназначението на операцията.. 
3. Въведете ставката на данъка в процент. 
4. „Дан. к-т”  - изберете от списъка съответно „ДА” или „НЕ”, за да укажете дали за тази операция имате право на 

приспадане на данъчен кредит. Този избор е възможен само за покупки. При дефиниране на операции за продажби, трябва да 
оставите „НЕ”. 

5. „Позиция в дневника на ДДС” – изберете от списъка в коя колона на съответния дневник по ДДС (покупки или 
продажби) ще бъде записана сумата на данъчната основа или сумата на ДДС, ако се въвежда само такава. Ако посочите колона 
за данъчната основа, ЕДИС-АСО ще изисква въвеждането на сумата на данъка (при посочена ставка > 0) и ще го постави на 
съответното място в дневника.  Например, ако изберете „11 Облагаеми и дистанционни продажби-20%”  въведената сума  ще 
бъде поставена в колона 11 на Дневника на продажбите. Ако въведената ставка е по-голяма от „0”, програмата ще изисква 
въвеждането на сумата ма данъка, която по правилата на формиране на Дневника на продажбите ще постави в колона 12. За 
пример вижте дефиницията  на операция  „201” от горната фигура.  

 

 
 



6. „Коеф. част. ДК”. Програмата използва стандартните правила посочени в Правилника за прилагане на ЗДДС при 
определянето на годишния коефициент за частичен данъчен кредит. Ако дефинираната операция трябва да бъде включена в 
числителя и/или знаменателя при изчисляването на този коефициент можете  да изберете от списъка съответното значение. Ако 
няма да оказва влияние на този коефициент – оставете значението по подразбиране „стандартно”..  

 
След окончателното оформяне на промените натиснете бутона „Запис”, за да ги запишете трайно в базата данни. 
Използвайте бутона „Доставки по подразбиране” за преминете в екрана за дефиниране на операциите по подразбиране 

за тези случаи, когато те не могат да бъдат определени еднозначно от счетоводните статии на документа.  
С бутон „Експорт” списъка с операции се запазва във файл във формат, който осигурява тяхното зареждане в друга 

инсталация на ЕДИС-АСО с бутон „Импорт”.  
Ако по невнимание промените някоя от стандартно заложените  операции, можете да възстановите тяхното стандартно 

значение от меню „Сервиз / Проверка на базата данни”. 

 
След влизането в екрана за проверка  маркирайте „Включи в проверката и параметрите по ДДС” и натиснете бутона 

„Проверка”. 

 

15.2  Анализ на дневниците по ДДС. 
След стартирането на тази функция се появява екран, в който се въвежда месеца, който трябва да бъде проверен.  
Програмата може да контролира само, ако сметките по ДДС са определени в сметкоплана като 4531, 453/1, 4532 или 

453/2. При анализа системата проверява: 
 дали сумата по сметките 4531, 4532, 453/1, 453/2 е равна на сумата отразена в дневника; 
 дали не е пропусната сметката по ДДС в счетоводните записвани за документа; 
 дали типа на сделката отразена в дневника съответства на използваната счетоводна сметка. Например, ако сделката е 

покупка, а сметката, която е използвана е 4532, това несъответствие ще бъде обхванато при проверката. 
Всички открити различи и пропуски се извеждат в справка на екрана, която съдържа характеристиките на документа и 

описание на открити проблем.  
Проблемните документи могат да бъдат редактирани и изтривани (фиг.5-1). Ако е необходимо да се прегледа и евентуално 

коригира документ от таблицата, с десния бутон на мишката се активира меню, което позволява да се премине към функцията за 
въвеждане и корекция на единични документи (фиг.5-2). След корекцията с бутон „Обработка“ отново трябва да се рестартира 
анализа на документите по ДДС. 



 
Фиг. 5-1 

 

 
Фиг. 5-2 

 
Потребителят може да установи включи допълнителни параметри за контрол (фиг. 5-3): 

 диапазона за контрол на дублирани документи; 
 опцията за проверка на идентификационните номера (Булстат) и ЕГН за валидност; 
 контрола за пропуснати документ. Използва се параметъра „Разлика в номерацията до”. Зададената стойност 

служи за контрол при установяване на пропуснати документи. Ако разликата между номера на текущия документ 
и предходния документ е по-голяма от 1 и по-малка или равна на зададената стойност програмата сигнализира за 
пропуснати документи. Например, ако номера на текущия документ е 0000000100, а номера на предходния 
документ е 000000092,  ЕДИС-АСО сигнализира за пропуснати номера на документа. При същия пример, ако 
номера на предходния документ е 000000089, няма да бъде сигнализирано за пропуск. По този начин можете да 
установите приемлива за стойност за контрол. 

 
Фиг. 5-3 



15.3  Корекция на дневници по ДДС. 
С тази функция могат да се правят директни корекции на дневниците по ДДС заредени от текстови файл във формата 

публикуван в Правилника за прилагане на ЗДДС.. Това са данни, за които не съществуват кореспондиращи документи записани 
в базата данни на ЕДИС-АСО Използването на тази функция се налага в случаите, когато са допуснати грешки при подготовката 
на дневниците по ДДС от външни програми и тяхното повторно зареждане в счетоводната система е технологично по-сложно от 
това да се коригират прехвърлените данни. Тези корекции са изцяло подчинени на отговорността на счетоводител работещ със 
системата. Могат да бъдат зададени критерии за избор на прехвърлените документи п познатите ви правила за дефиниране на 
условия (позиция 1 на фиг. 5-4). С избора на определен вид сделки (2) тези условия могат да бъдат допълнително 
конкретизирани. С клавиш „Филтър” (3) избраните условия се прилагат при извеждането на справката. 

Промените в данните се извършват директно в таблицата. ЕДИС-АСО изисква потвърждаване на направените корекции 
преди записването им в базата данни. С помощта на левия бутон на мишката можете да маркирате отделни документи (3), които 
след това да изтриете с бутон „Изтриване на документи”. Със същият бутон можете да изтриете и всички показани в справката 
документи. Бутон „Маркирай всички” (5) действа на принципа на превключвател: първоначално позволява маркиране на 
всички документи, след което се променя на обратното действие „Размаркирай“. Неговото приложение е полезно в случаите, 
когато от голям набор документи трябва да запазите само няколко. 

 
Фиг. 5-4 

15.4  Дневници по ДДС. 
При стартирането на системата ЕДИС-АСО ще изведе на екрана всички документи (покупки и продажби) регистрирани в 

дневниците по ДДС за текущия месец (фиг. 5-5).  
Тук можете да си подготвите и отпечатате различни справки от тези дневници като задавате условията за избор в горния 

панел на екрана (1) по познатите ви вече начини. Най-вдясно можете да селектирате интересуващите ви сделки (2). С помощта 
на плаващото меню, което се активира с десния бутон на мишката в този панел можете да поставите отметки и да изберете 
всички сделки или да изчистите маркировките. За да се активират зададените услови за избор натиснете бутона „Филтър” (3). 

Можете да подреждате справката на екрана по произволна колона като щракнете с левия бутон на мишката върху 
нейното наименование. 

ВАЖНО! Обърнете особено внимание на полето „Изход” (4) То определя мястото за записване на дневниците по ДДС. 
По подразбиране това е устройство А: (дискета)  С помощта на малкия бутон разположен в края на полето можете да активирате 
екрана за избор на друга папка  
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Активирането на опцията „Покажи дневника след запис при избран Windows-формат“ (10) дава възможност 

записаните на избраното изходно устройство файлове POKUPKI.TXT (Дневник на покупките) и PRODAGBI.TXT (Дневник на 
продажбите) да бъдат показани в Notepad и установената по подразбиране програмата за отваряне на текстови файлове. 
Установеният по подразбиране формат на файла DEKLAR.TXT е с Windows кодиране, но може да променен ДОС-формат (10).  

 

 
Фиг. 5-5 

С бутон „Полета” (5) можете да определите колоните показвани в справката и тяхното подреждане в справката, 
използвайки познатия ви списък за избор на полета. 
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С бутон „Печат” (6) можете да отпечатате получени резултат. В сателитната форма „Контролни суми” ЕДИС-АСО 

винаги показва сумарните данни за направената справка. В случай, че бъде затворена, ртя може да бъде активирана с бутон 
„Контролни суми“ (11) 

 
С бутон „Запис на носител” (7) ще можете да запишете Дневника на покупките и продажбите на избраното устройство 

(4). 
С бутон „Покупки” (позиция 8 от фиг. 5-5) ще заредите дневника на покупките в отделен екран (фиг. 5-6).    

 
Фиг. 5-6. 

Ако щракнете с левия бутон на мишката върху наименованието на колоната ще подредите справката в желания от вас 
начин. Бутон „Сортиране” ви дава възможност да направите и по-сложио подреждане по няколко колони. 



  
Останалите бутони ви дават възможност да заредите Дневника на покупките в различни външни програми (Word, Excel, 

Open Office) или да го отпечатате на лазерен или мастилено-струен принтер (Windows-печат) или матричен принтер (DOS-
печат). С бутон „Запис (F10)” или клавиш F10 можете да запишете Дневника на покупките на избраното устройство (позиция 4 
на фиг. 5-5). 

С бутон „Продажби” (позиция 9 от фиг. 5-5) ви се предоставят същите възможности за работа в отделен екран с 
Дневника на продажбите (фиг. 5-7).    

 
Фиг. 5-7 

Особености при работа с дискети.  
Ако обемът на някой от файловете е толкова голям, че не може да бъде записан на една дискета ЕДИС-АСО ще поиска 

следваща, на която да продължи записа. Можете да подготвите файловете по ДДС в работна папка (например папката DIN на 
програмата DNENICI на НАП), да го проверите за коректност и след това да ги прехвърлите на дискета. 

ПРЕПОРЪКА!  Ако подавате дневниците по ДДС и Справката-декларация с електронен подпис, не използвайте 
дискети за подготовка на данните, а работна папка на твърдия диск. Избягвайте и запис на файловете на десктопа. Така ще 
избегнете ненужните усложнения породени от възможни технически дефекти на използваните външни носители (дискети).   

15.5  Справка-декларация по ДДС 
Другите документ за отчитане на ДДС е справката-декларация по ДДС. Ще го намерите в следващи елемент от менюто 

ДДС.  

15.5.1 Въвеждане на начални данни. 

Преди да започнете да подготвяте справките-декларации по ДДС с ЕДИС-АСО е необходимо да осигурите 
на системата известни начални данни, които се въвеждат в този екран (фиг. 5-8). 



 
Фиг. 5-8 

В дясната му част е разположена таблицата за въвеждане на облагаемите обороти, доставките със ставка 0% 
и освободените доставки за 12-месечния период преди текущия. Не е задължително да въвеждате тези данни, но 
ако все пак решите, че труда си заслужава ще можете по всяко време да проследявате 12-месечния оборот. 
Сумарните данни от отделните колони са представени в полетата отляво. (2).  

Ако е налице неизчерпан данъчен кредит от предходната година задължително трябва да се въведе неговото 
състояние към края на предходната година (месец декември), за да можете да подготвяте правилно декларациите по 
ДДС за текущата отчетна година. Смисълът и съдържанието на отделните полета е следният: 

„Начални данни за година,месец <ГГГГММ>” (3) – определя периода с данни, който да бъде зареден за 
справката-декларация  в този екран (3). Тук се посочва периода във формат: „ГГГГММ”, където „ГГГГ”- година, 
„ММ” – месец, например: „201012” ; 

Полетата “Облагаем оборот за последните...” (2) се изчисляват автоматично от системата; 
”Tекущ данъчен кредит за приспадане с остатък за месеца” включва две полета: “Година и месец на 

възникване” – попълва се във формат “ггггмм”, например 201012 и “Остатък от сумата за погасяване” – тук се 
въвежда непогасената част от данъчния кредит (за посочения в горното поле период), а не сумата на целия данъчен 
кредит. 

Обърнете особено внимание на остатъка от сумата за погасяване. Въвеждането на неточни данни в това поле 
ще доведе до неправилни изчисления при приспадането на данъчния кредит в бъдещите периоди. 

В следващата таблица трябва да въведете сумите за внасяне (възстановяване) за посочените периоди. В 
колоната “Остатък” въвеждайте общата сума на всички не приспаднати данъчни кредити до този период 
включително а не само остатъка за приспадане по текущо изчерпвания данъчен кредит. Разглеждайте нещата в 
математически план. Сумата на остатъка от всеки предходен период се намалява със сумите за внасяне и увеличава 
със сумите за възстановяване и формира нов остатък за текущия период и т.н. 

Обърнете внимание как са попълнени полетата на фиг. 5-8. 
В полето „Година и месец на възникване” е посочено, че през месец ноември  2010 год. е възникнал 

данъчен кредит в размер на 56073.40 лв. От схемата (позиции 4 и 5) се вижда, как това е отразено в таблицата на 
реда „201011”.В колона „Остатък” е посочена същата сума (6).  През месец декември 2010 год. отново възниква 
втори данъчен кредит в размер на 17514.57 лв. Данъчния кредит за погасяване нараства  и в колона “Остатък” се 
посочва сбора на двата кредита. Това е принципът на отразяване на данъчен кредит, който предстои да бъде 
погасен през новия отчетен период. Ако в края на предходната година няма останал данъчен кредит за погасяване, 
можете спокойно да оставите таблицата непопълнена. 

Още един пример. Да предположим , че през месец декември 2010 е възникнала сума за внасяне в размер на 
в размер на 17514.57 лв  тази ситуация трябва да бъде отразена в таблицата по следния начин: 
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Коректното въвеждане на тези данни ще позволи ЕДИС-АСО правилно да подготвя справката-декларация по 

ДДС за следващите месеци и да поеме изчисляването на данъчния кредит. 
Данните за състоянието на данъчния кредит и натрупаните обороти по облагаеми доставки, доставки с нулева ставка и 

освободени доставки към даден период могат да бъдат отпечатани с бутон „Печат” (фиг.5-8). Ще се появи формуляр подобен на 
този показан на фиг. 5-9. 

Ако нямате основателни причини за отказ Ви препоръчваме да въвеждате всички документи за отчитане на 
ДДС и подготовката на месечните декларации от месец януари на отчетната година. Това ще Ви позволи да 
изготвите и годишната справка-декларация по ДДС. Всички въведени от Вас данни и направени корекции 
записвате с бутон „Запис” (фиг.5-8). За изход в основното меню използвайте бутон “Изход”. 

По всяко време можете да прегледате началните данни за всеки месец и година, но не всеки път ще можете 
да ги промените. Това зависи от това дали месецът е приключен по ДДС. Ако това е така, ЕДИС-АСО отхвърля 
всички опити за корекции. 

ВАЖНО! Месечното приключване на ДДС прави документите в Дневника по ДДС недостъпни за корекция. 
За да „отключите“ такъв период използвайте бутона „Отключване на приключен период“. „Отключването“ на 
месеците върви в обратен ред: април, март, февруари и и т.н. до началото на отчетния период т.е. януари. След като 
направите необходимите промени трябва отново да обработите последователно всички справки-декларации по 
ДДС и приключите месеците по ДДС до текущия.  

 



 
Фиг. 5-9 



15.5.2 Месечна справка-декларация по ДДС. 

Сполучливото изпълнение на тази програма зависи от следните услови: 
1. Ако това е първият обработван с ЕДИС-АСО месец по ДДС трябва да са въведени начални данни за  месец 

декември на преходната година. Например, преди извеждането на месечната справка декларация за януари 2011 
трябва да попълните началните данни за месец декември 2010 година. Тази процедура беше разгледана в 
предходната точка. Дори и да нямате възникнал данъчен кредит през предходни периоди, който да подлежи на 
приспадане през текущия, трябва да преминете през въвеждане на начални данни  и да запишете празни данни. 
Въвеждането на обороти за предходните месеци не се изисква от програмата и е въпрос само на желание от ваша 
страна.   

2.  Ако за предходния месец е подготвена справка-декларация по ДДС, този месец трябва да бъде приключен 
по ДДС; Това не се изисква само за месец декември на предходната година.  

Ако някое от посочените условия не е изпълнено ЕДИС-АСО извежда диагностично съобщение за грешка. 
Справката-декларация съдържа няколко раздела обособени като отделни табове (страници) (фиг.5-10). Всеки 

раздел съдържа полета, маркирани с шифри съгласно Приложение № 12 от Правилника за прилагане на ЗДДС. 
Полетата маркирани с жълт цвят не могат да бъдат редактирани. 

 
Фиг. 5-10 

 „Регистрация“ – съдържа данните на фирмата и лицето, подаващо Справката-декларация; 
 „Продажби“ – съдържа данни от дневника на продажбите; 
 „Покупки“ - съдържа данни от дневника на покупките; 
 „Резултат“ – съдържа изчислените от програмата суми за внасяне, възстановяване и приспадане на ДДС; 
 „VIES”- съдържа данни (ако има такива) за вътреобщностни доставки (ВОД), тристранни операции и 

услуги извършени по чл. 22, ал.2, както и за лицето подаващо VIES-декларацията  Включва 
възможности за запис на декларацията на магнитен или оптичен носител и отпечатване на принтер. 

ВАЖНО! Обърнете особено внимание на полето „Изход” (1) То определя мястото за записване на Справката-декларация 
по ДДС. По подразбиране това е устройство А: (дискета)  С помощта на малкия бутон разположен в края на полето можете да 
активирате екрана за избор на друга папка.  

Активирането на опцията „Покажи справката при Windows-формат“ дава възможност записания на избраното 

1 2 3 



изходно устройство файл DEKLAR.TXT да бъде показан в Notepad и установената по подразбиране програмата за отваряне на 
текстови файлове.  

Установеният по подразбиране формат на файла DEKLAR.TXT е с Windows кодиране, но може да променен ДОС-
формат (3).  

Справката-декларация ще бъде изведена на екран и в случай че не сте съгласни с получения резултат можете 
да промените стойностите в достъпните за редактиране полета, най-вече в раздел „Резултат“.. При подготовката на 
месечната декларация се отчита наличието на обслужван данъчен кредит от предходен месец съгласно началните 
данни или справката-декларация по ДДС за него. До приключването на месеца по ДДС в справката-декларация се 
отчитат всички направени промени в данните и дневниците по ДДС. След това данните се записват в базата данни 
по ДДС и се извеждат непроменени при  всяко стартиране на функцията дори и след счетоводното приключване на 
отчетната година. 

ВНИМАНИЕ! Месечните справка-декларация по ДДС за месец декември трябва да бъде подготвена преди 
междинното годишното счетоводно приключване! След тази операция промените направени в последния месец на 
предходната година, не се отразяват в текущата и евентуалните корекции трябва да се прехвърлят с функциите за 
експорт и импорт, които ще бъдат разгледани по-късно. 

ПОЛЕЗНО! Преди да активирате изчисляването на Справката-декларция (с бутон „Обработка“) всички 
полета са достъпни за редактиране. Това дава възможност за ръчно въвеждане на данните в Справката-декларация, 
записването на данните на магнитен носител и отпечатване на формуляр т.е. програмата може да бъде използвана 
като обикновен редактор. Изчислителните процедури заложени в отделните полета остават активирани и  в този 
случай. 

ЕДИС-АСО при всяка следваща Справка-декларация подава в раздел „Регистрация“ данните от 
предходната. Промените направени в меню „Настройка / Настройка на средата“ не оказват влияние. В случай, че 
има промяна в данните на регистрираното лице, след обработката направете необходимите промени и натиснете 
бутон „Запис на корекциите (F2)“.  

15.5.3 Приключване на месец по ДДС. 
С тази функция избрания месец се „затваря” за последващи промени по ДДС. Приключваният по ДДС месец не може да 

бъде по-голям от текущия счетоводен период (месец). Използването на тази функция е задължително за успешната подготовка 
на справката-декларация за следващия месец. По важното обстоятелство е „заключването” на счетоводната система за промени 
по ДДС за приключени месец. Това прави невъзможни промените в дневниците по ДДС и прави недостъпни за корекция 
основните характеристики на документа: тип, номер, дата, дата на осчетоводяване, архив, архивен номер и описание на 
документа. приключенията месец по ДДС може да бъде „отключен“ за корекции от функция „Въвеждане на начални данни“ 
на меню „ДДС / Справка-декларация по ДДС“. 

 

15.5.4 Експорт и импорт на данни по ДДС. 
Тази функция дава възможност за експорт на данните от справките –декларации в XML-формат на избрано устройство 

(папка). С обратната функция данните от този файл могат да бъдат заредени в базата данни. Нейното използване е полезно в два 
случая: 

 Ако са направени промени в Дневниците по ДДС и Справката-декларация за месец декември на предходната година 
след междинното годишно приключване. Това е задължително при наличие на неприспаднат данъчен кредит от 
предходната година, иначе настъпилите промени в данните по ДДС от предходния период трябва да се отразят 
ръчно във „Въвеждане на начални данни“ на меню „ДДС / Справка-декларация по ДДС“ преди обработката на 
първата Справка-декларация за месец януари; 

 При зареждане на данните от повредена база данни в нова.. 

15.5.5 Зареждане на дневници по ДДС от текстови файл (професионална версия). 
С тази функция в ЕДИС-АСО се зареждат дневници на покупки и продажби от текстови файл, подготвен съгласно 

изискванията на Приложение 12 от Правилника за прилагане на ДДС. Последователността от действия е следната (фиг.5-11): 
1) Определяне на месеца, в който ще се зареждат дневниците (1). 
2) Избор на устройство (директория, папка), от където ще се зарежда дневника (2).. 
3) Избор на режима на работа: добавяне на нови и/или актуализиране на съществуващите данни (3)  
4) Избор на дневник (4) 
5) Избор на формата на данните в дневника (5) 
6) определяне на параметрите на зареждане на данните: (6)  

 месец, в който ще бъдат импортирани данните в Дневника по ДДС(август); 
 архивът, в който ще бъдат записани (ДДСПРО); 
 от кое поле ще бъде формиран архивния номер. 

7) Зареждане на данните с бутон „Импорт” (7). 
8) Запис на документите в базата данни с бутон „Запис” (8),  ако зареждането е успешно.  
9) Проверка на дневника за дублирани документи с функция „Анализ на дневниците по ДДС” от меню „ДДС”. 

 



ЗАБЕЛЕЖКИ: 
1) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО разрешете на програмата да направи архив преди зареждането на дневниците. Погрешно 

заредените данни не могат да бъдат отстранени по друг начин освен чрез функцията „Корекция на дневниците по ДДС”, където 
ще се наложи да направите избор на документите, които желаете да изтриете от Дневниците по ДДС. 

2) Внимателно работете с опцията „актуализация на съществуващите”. Ако след първоначалното зареждане, настъпи 
промяна в подреждането на записите в дневника в резултат на добавяне или изтриване на документи, е възможно да се получи 
дублиране на заредени документи. В тези случаи направения преди зареждането архив ще ви бъде от полза, 

 

 
Фиг. 5-11 
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16  НАСТРОЙКА НА СХЕМИТЕ НА ОТЧЕТИ 

16.1  Счетоводни отчети – предназначение и възможности.  
Включените в ЕДИС-АСО инструменти за дефиниране и настройка на отчети позволяват обединяването на 

информацията от счетоводните сметки в структура от показатели дефинирани от Потребителя. Тези средства са използвани за 
дефинирането и настройката на счетоводните отчети изисквани от Националните стандарти за финансови отчети на малките и 
средни предприятия, но могат да бъдат използвани и за отчети разработени съгласно изискванията на Международните 
стандарти за финансови отчети,   

В менюто „Настройка / Схеми на отчети”  има дефинирани осем схеми на стандартни счетоводни отчети (фиг.6-1).  
Отчети с номера от 1 до 6 (1) включват показатели и формуляри използвани до 2008 год. и по тази причина за 

тяхното извеждане е отделена специална функция в меню „Отчети” - „Счетоводни отчети преди 2008 година”.  
Отчети с номера от 10001 до 10006 (2) включват показатели и формуляри използвани след 2008 год. и се използват в 

меню „Отчети / Счетоводни отчети след 2008 година”.  
Отчети с номера 7 и 8 (3) са валидни и за двата периода и могат да се използват и в двете менюта. 

 
Фиг. 6-1 

Да разгледаме включените в тази част възможности. 

16.2  Настройка на счетоводните отчети. 
В тази част ще обърнем основни внимание на основните отчети прилагане след 2008 год.: 
10001.Счетоводен баланс (двустранен) – Приложение 1  
10003.Отчет за приходите и разходите (двустранен) – Приложение 2 
7.Отчет за паричните потоци по прекия метод.  
Те имат предварително направена настройка на синтетично ниво, съответстваща на първоначално заредения национален 

сметкоплан в меню „Обща база”. Обикновено се налага известна промяна на структурата на сметкоплана, съобразно 
изискванията на счетоводната отчетност във фирмата (например: структуриране сметка на подсметки, дефиниране на 
аналитични сметки, свързване на сметки за материални запаси с натура), т.е. изграждането на индивидуален сметкоплан. 

Всички такива промени , които извършвате в сметкоплана трябва да се отразят и в настройката на схемите на отчети. 
Това става като се направят промени в схемите на предварително настроените отчети или като се дефинират нови схеми на ваши 
потребителски отчети.  

Изберете отчет „10003 ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ – Приложени 2” и  натиснете бутон „Схема на 
отчета” ( .) 

В лявата част на екрана (фиг. 6-2) се показва дървовидната структура на отчета (1), а в дясната се дефинират  операциите 
със счетоводните сметки или кореспонденциите между тях за извличане на стойностите за отчета (2).  
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Фиг. 6-2 

Със знак  отпред са означени редове, които включват структури т.е други нива. Всеки ред от отчета се предхожда от 
шифър, които определя нивото на подчиненост и неговото място в структурата на отчета. За всяко ниво от отчета се заделят по 
две цифри. Показателите с двуцифрен шифър са на 1 ниво, тези с четири цифри на второ и т.н.  Последните две цифри определят 
подреждането на показателя в рамките на по-горното ниво, зададено с предходните цифри, 

Например, ред „010202 б) външни услуги” е втори поред в рамките на „0102 2. Разходи за суровини, материали  и 
външни услуги”, който от своя страна влиза в структурата на ред „01 А. РАЗХОДИ”.  

  
Това ниво на подчиненост задължително трябва да се спазва при промяна на структурата на отчета (добавяне или 

изтриване на редове от него. 
Различаваме три типа редове в структурата на отчета: 
 етикети – това са редове, които не са свързани с никакви изчислителни операции имат основни пояснителен 

характер. Например: ред  „01 А. РАЗХОДИ”; 
 редове с данни  получени от операции със счетоводни сметки, например „010202 б) външни услуги”. За тези 

редове в десния панел на екрана (фиг.6-2) са определени счетоводните сметки или кореспонденции между тях; 
 сумарни редове – сумите в тях се формират чрез операции със стойностите в редове с данни се задават .чрез 

специални формули. 

ОПЕРАЦИИ СЪС СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ.  
Основното предназначение на отчетите е да групират и подреждат данните от счетоводните сметки в определени 

структури за целите на анализа на финансовите резултати  на фирмата.  Затова с тази част ще разгледаме включените в ЕДИС-
АСО възможности за осъществяването на тези цели. 

Нека вземем реда „010202 б) външни услуги”.  След прехода в него в десния панел на екрана ще  видим направената 
настройка за него. 

 
В колона „Сметка” се въвежда или избира от списък (с малкия бутон в края на полето) счетоводната сметка, която 

трябва да бъде включена в избрания  ред от отчета. ЕДИС-АСО не проверява дали въведената сметка съществува в сметкоплана. 
При подготовката на отчета системата пропуска всички сметки, които липсват в сметкоплана без да извежда съобщения. 
Причината за този подход е, че често потребителят изтрива ненужните сметки от сметкоплана, но не прави това в отчетите. Ако 
такъв контрол беше включен, при подготовката на отчетите системата щеше да извежда поредица от дразнещи съобщения и 
тяхното отстраняване би изисквало задълбаване в структурата на отчетите и изтриване на ненужните елементи. 

В следващата колона „Операция” трябва да изберете операцията, която да приложите. Възможните операции се избират 
от списъка, който се отваря с бутона в края на полето и определя сумата която ще бъде включена в избрания показател: 

 

1 2 



  ДТНС – дт начално салдо; 
  КТНС – кт начално салдо; 
  ДТО – дт оборот; 
  КТО – кт оборот; 
  ДТКС – дт начално салдо; 
  КТКС – кт начално салдо; 
  ДТНС-ДТКС – дт начално салдо – дт крайно салдо; 
  ДТКС-ДТНС – дт крайно салдо – дт начално салдо; 
  КТНС-КТКС – кт начално салдо – кт крайно салдо; 
  КТКС-КТНС – кт крайно салдо – кт начално салдо; 
  ДТО-КТО – дт оборот – кт оборот; 
  КТО-ДТО – кт оборот – дт оборот. 

Например, стойността в реда от Отчета: 

 
се получава като резултат от разлика от две операции по една сметка:: 

 
В поле „Резултат” се избира действието, което трябва да бъде извършено със сумата определена в предходното поле: 

  
В зависимост от отчета сумите се разполагат в определени колони зададени в колона „Поле”: 

 
В някои случаи е възможно в показателя да не се включва цялата сума от избраната сметка, а само определени 

аналитичност.  
Да разгледаме варианта  когато сметка „602” е аналитична и е свързана със създадена от вас номенклатура „24-Вид на 

разхода за външни услуги”. Ако в този ред  от отчета  трябва да се вземе резултата само на определен елемент, примерно код 
„2 – Ток,вода и парно”, то в полето „Аналитичност“чрез бутона за избор  влизаме в аналитичната таблица  „Вид на разхода 
за външни услуги”, 

 
щракваме върху бутона с трите точки и от появилия се списък избирате код „2”. В крайна сметка достигаме до следното: 

 
След като се върнем в основния екран в това поле параметъра се променя на „ДА”, което определя, че са избрани 

отделни елементи от аналитичността на сметката.  Ако щракнете отново върху бутона ще се върнете отново в екрана за избор на 
аналитични елемент.  



 
Ако желаете да възстановите предишното състояние т.е. да вземете сумите за цялата сметка трябва или да изтриете 

избраните аналитични елементи или да изтриете сметката, да я въведете отново и да направите необходимите настройки. 
Ако искате да изтриете от настройката сметка, която не използвате, маркирате с мишката реда със сметката и щраквате 

върху иконката  от лентата с бутони долу на екрана. Не считайте за необходимо да триете от настройката неизползваните от 
вас сметки, те не оказват влияние при обработката и не се включват в Отчета. 

 С бутон „Запис” ( .) периодично можете да съхранявате направените промени. Наред с това преди записа на 
схемата се прави проверка за коректност на направените настройки и програмата ще ви предупреди за евентуални грешки.  

ОПЕРАЦИИ С КОРЕСПОНДЕНЦИИ ВЪРХУ СМЕТКИ 
Това е втората възможност за настройка, която се прилага, ако е необходимо да уточнявате, че сумите  трябва да бъдат 

извлечени от определени кореспонденции между сметките.  
Да разгледаме показателя „010501 а) Балансова стойност на продадените активи” от Отчета за приходите и разходите 

– Приложение 2: 

  
При дефинирането на кореспонденции между сметки се допуска въвеждането на комбинации от вида: „дт група / кт 

група” (1), „дт група / кт сметка” (2) и т.н. Иначе казано в дебита и кредита на кореспонденцията могат да участват както 
отделни сметки, така и цели групи или раздели от сметки. Допустимо произволно ниво на интеграция или детайлизация. Това 
спестява усилията да се дефинират всички комбинации, например „дт сметки от група 70 / кт сметки от група 20” и 
вероятността някои от тях да бъде пропусната в отчета. Останалите полета: „Резултат” и „Поле” предлагат същите 
възможности, както разгледаните по-горе. Известна разлика има в детайлизацията на аналитичните елементи. Включването на 
аналитичности е възможно само, ако в дебита и кредита са посочени сметки, налични в сметкоплана т.е. не могат да бъдат 
използвани групи или раздели от сметки и второто условие, поне една от тях да бъде аналитична. 

Ще използваме една примерна не особено логична от счетоводна гледна точна ситуация със следната дефиниция: 

 
При активирането на това поле „Аналитичност” се извежда следния екран: 

 
В случаите, когато използваме две аналитични сметки се дават двойки от комбиниращи се аналитични елементи, както 

на предходната фигура, където „черен слънчоглед” от сметка „702” се комбинира с „ОХРАНА” от сметка „602” (1). 
Респективно „кориандър отсевка” се комбинира с „ТРАНСПОРТ”.При извличането на сумите ЕДИС-АСО ще взема само  
тези, в които участват и двете аналитични сметки, включени в комбинация. Ако желаете в показателя да бъдат включени само 
сумите, касаещи аналитичността „кориандър отсевка” от сметка „702” без оглед на аналитичностите от сметка „602” 
настройката от позиция 2 би трябвало да се промени така: 
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Видно е, че за сметка „602” не се избира аналитичност и по тази причина в това поле се поява символа „?”. 
След определянето на всички аналитичности, които желаете да включите за тази кореспонденция от сметки и 

напускането на този екран в колона „Аналитичност” ще се появи „ДА”, ако бъдат не са избрани аналитичности, текста в полето 
ще бъде „НЕ” т.е. вземат се всички суми от счетоводните статии, за които дебитната сметка е „702”, а кредитната – „602”.   

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДРУГИТЕ ОТЧЕТИ 
Счетоводния отчет „СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – Приложени 1” има предварително направена   настройка за текуща и 

предходна година. Сумите в колоната „Текуща година” се вземат от крайните салда на сметките за текущия период, сумите в 
колоната „Предходна година” се вземат от началните салда за периода. 

Правилата за корекции и допълнения в стандартната настройка са както за Отчета за приходи и разходи.  
Да разгледаме един примерен ред от Баланса: В лявата част на екрана отваряте раздела за дълготрайни активи. Да 

изберем реда: „02020102 – сгради”: 
  

                  
  
В този ред от Баланса трябва да стои балансовата стойност на дълготрайни активи - сгради. Счетоводно тя се получава 

като от дебитното салдо на сметка „203” се извади кредитното салдо на съответната сметка за амортизация, например „241/3”. 
В зависимост дали сумата трябва да бъде включена в колоната за текущата година или предходната се работи със сумите 

в дебитното салдо в края (1) или началото на годината (2) и кредитното салдо в края (1) или началото на годината (2): 

 
 
Ако в индивидуалния сметкоплан имате различни от предварително въведените сметки, в настройката на Баланса също 

трябва да се направят съответните корекции (аналогично както в Отчета за приходи и разходи ). 
В някои случаи може да се приложи операция „Прибави”  или  „Извади”, в зависимост от това дали салдото по дадена 

сметка е дебитно или кредитно. Например в реда: 

  
В схемата се описват и двата случая: когато сметка 123 завършва с дебитно салдо – резултата е извади (2), т.е.имаме 

загуба, когато завършва с кредитно салдо – резултата е прибави (1), т.е.имаме печалба. 
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Отчета за паричните потоци по прекия метод е настроен на база кореспонденции между сметки или групи сметки (по-

точно кореспонденциите на група 50 - парични средства с други сметки или групи сметки.  
     Да разгледаме например настройката на реда: 

          
За този ред от Отчета настройката в дясната част на екрана,  в частта  „Използвани кореспонденции между сметките”  

изглежда така: 

 
По този начин се в ред 0101 се взема сумата от оборотите от всички кореспонденции на сметки 401, 402 , 405 и т.н. със 

сметки 501,502,503,504, които се отнасят за плащанията от основна дейност. Ако в индивидуалния ви сметкоплан има 
четирицифрени сметки, напр. 4011, 4012, както и подсметки - 401/1, 401/2 те също ще бъдат включени в този ред от Отчета. 
Разбира се, не е погрешно, ако в настройката опишете самите сметки, а не да използвате групи от сметки, но това излишно ще 
обремени описанието. Препоръчително е, да се указват конкретни сметки или аналитичности само, ако е необходимо да се 
вземат данните от определена кореспонденция. Ако във фирмата имате парични потоци от няколко вида дейност - оперативна, 
финансова, инвестиционна, тогава става наложително използването на аналитичност. Например ако сметката се използва и в 
двата раздела : 

В раздел „Парични потоци от основна дейност”:   
0104 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни  
В раздел „Парични потоци от финансова дейност”:  
0304 3. Парични потоц, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни  
И в двата случая настройката е аналогична: 
 

             
При положение, че сметка  „621” не е аналитична, в двата раздела ще се прибави общия оборот от кореспонденцията с 

група „50”. За да избегнете удвояването на резултата, по сметка „621” трябва да бъде организирана аналитичност, примерно  
„Разходи за лихви по вид дейност” с аналитични елементи:  

  Разходи за лихви свързани с основна дейност 
  Разходи за лихви свързани с финансова дейност. 

Тогава при настройката на този ред от схемата, преминете в колоната „Аналитичност”, с помощта на бутона в края на 
полето отворете екрана за избор на аналитичност и изберете съответния елемент. 

За редовете: 
       05 Д. Парични средства в началото на периода   
       06 Е. Парични средства в края на периода       
като операция се вземат съответно началните и крайните салда на гр.50. Може да бъде включена и сметка 422, ако има 

държани парични средства в подотчетни лица. 
Например, за ред „05 Д.Парични средства в началото на периода” схемата за настройка би трябвало да изглежда така:: 
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Забележете, че  сумите по сметките за паричните средства в началото на периода се извличат от началните дебитните или 

кредитните салда на сметките и се включват направо в колона „НЕТЕН ПОТОК”.  В същата колона се поставят крайните 
дебитните или кредитните салда за реда „06 Е. Парични средства в края на периода”. 

СУМАРНИ РЕДОВЕ 
Дотук разгледахме възможностите за настройка на отчети с използване на сумите от счетоводни сметки и 

кореспонденции и прилагане на определени операции върху тях. Във всички отчети освен детайлни редове се включват и такива 
съдържащи суми получени от определени аритметически операции върху детайлните данни.Дефинирането на сумарен ред 
започва с определянето на шифъра и наименованието на реда. За добавянето на нов показател в отчета се използва бутон 
„Добавяне” (фиг. 6-3), с бутон „Корекция” можете да промените дефиницията на показателя, а с бутон „Изтриване” да го 
премахнете от отчета. .  

 
Фиг. 6-3 

С бутон „Добавяне” и „Корекция” се влиза в един и същи екран (фиг.6-4): 
В поле „Код” (1) се въвежда кода на показателя. Трябва да се спазват изискванията, които вече бяха разгледани. 
В поле „Наименование” (2) се въвежда описанието на показателя, което ще бъде показвано в отчета. 
Въвеждането на данните в тези в две полета е задължително. 
Следващото поле „Формула за изчисляване” (3) се попълва за сумарните редове. 
Полетата от отчета, които участват във формулата започват със символа „#” последвани от шифъра на полето. Например, 

формулата „#0107+#0108” включва сбор на полетата: „0107 6. Р-ди от обезценка на фин.активи,вкл.инвест-те,признати като 
тек.активи в т.ч” и „0108 7. Разходи за лихви, и др.финансови разходи, в т.ч”. Във формулите могат да се използват 
следните математически операции: „ + ” (събиране), „ - ” (изваждане), „ * ” (умножение), „ / ” (деление), скоби „ ( ” и „ ) ” (за 
дефиниране на изрази). Пример, за израз с използване на полета и константи: „(#0107+#0108)*100-(#0105-#0104)/5”.  

В полето „Условие за прилагане на формулата” допускат две значения: „>0” и „<0”. Използва се задаване на условие, 
при които да бъде направено изчислението.  

Премахването на отметката в полето „Визуализиране на показателя в отчета” позволява дефинирания показател да 
бъде използван за изчислителни операции без да се визуализира в отчета. 

За всеки стандартен отчет,  разработен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети е 
предвиден специален печатен формуляр, в който позицията на всяка стойност е строго определена и за целта се използва  
шифърът от полето „Код на ред от стандартен отчет”. Този шифър не трябва да се променя.  

ЕДИС-АСО позволява за всяка колона от отчета да се използват различни формули и прилагат различни условия. За тази 
цел се използва  панела „ФОРМУЛИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ ПО КОЛОНИ” (6). Не се допуска тези полета 
да остават празни. В случай,че не е необходимо да се прилагат други формули в тях (7) се копира съдържанието на поле 
„Формула за изчисляване” (3).Това става автоматично, ако е включена опцията „Приложи въведената формула за всикчи 
колони от отчета”. Същите правила се прилагат и за полетата с условия (8), за които се използва опцията „Приложи условието 
за всички колони от отчета”. 

 



 
Фиг. 6-4 

С бутон „Преглед” (фиг. 6-3) се извежда на екран справка за показателите, използваните формули, условия за тяхното 
прилагане и шифър от стандартния  печатен формуляр (фиг. 6-5). 

 
Фиг. 6-5 

След напускането на екрана за настройка на отчети ЕДИС-АСО автоматично проверява коректността на схемите и 
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записва настройката в базата данни. В случай, че открие грешки и некоректни дефиниции отказва запис на отчета, извежда 
съответното съобщение (фиг. 6-6) и маркира некоректната схема  в червено (фиг. 6-7).     

 
Фиг. 6-6 

 
Фиг. 6-7 

16.3  Операции с отчети. 
Тези операции ще разгледаме с един пример, в който ще започнем със създаването на нов отчет и ще преминем през 

всички етапи на неговата настройка и обработка. 

16.3.1 Добавяне на отчети (професионална версия). 
За конкретния пример ще създадем отчет за предстоящите разчети с контрагенти. Щракваме върху бутон „Добавяне” и 

влизаме в екрана (фиг. 6-8) с основната дефиниция на отчета. В полето „Код” програмата автоматично ни подава следващия  
номер, като отчита той да бъде в диапазона от 1 до 9999. Номерата над 10000 са резервирани за стандартните счетоводни  
отчети. 
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Фиг. 6-8 
В полето „Наименование” (2) въвеждаме заглавието на отчета. То ще бъде разположено в началото на отчета и трябва 

недвусмислено да определя неговото преназначение. Въвеждаме: „РАЗЧЕТИ С КОНТРАГЕНТИ” (2).   
В отчета можем да дефинираме една колона с показатели (3) и до 4 колони за данни (4).Колона с показатели ще наречем 

„ИЗТОЧНИЦИ”. Подразбираме, че в нея ще посочим основните направления на разходите и постъпленията. Необходими са ни 
две колони за отразяване на сумите на задълженията (колона 1-„ЗАДЪЛЖЕНИЯ”) и постъпленията (колона 2-
„ПОСТЪПЛЕНИЯ”). Данните,  в която и да е колоните може да бъде резултат от математически операции с другите колони. За 
да постигнем това ще ни послужат формулите  въведени в полетата маркирани с (5). Например, бихме могли да дефинираме 
трета колона „БАЛАНС”, за която да заложим формулата „#2-#1” т.е. сумата в нея ще бъде разликата между колона 2 („#2” във 
формулата) и колона 1 („#1”). Във формулите могат да се прилагат вече разгледаните правила, единственото ограничение, че в 
тях не могат да участват други полета освен колони от отчета. Засега не е необходимо да дефинираме  трета колона. Ще 
постигнем желаната цел с по-интересни средства.  След като въведете данните по начина показан на фиг. 6-8, можете да 
потвърдите с бутон „ДА” записа на новия отчет  и той ще се появи в списъка с отчети (фиг.6-9).   

 
Фиг. 6-9 

В момента отчета е празен т.е не са въведени никакви показатели. За да продължим маркирайте реда с отчета и натиснете 
бутон „Схема на отчета”. Трябва да въведете структурата на отчета подобна на тази на фиг. 6-10. 

 
Фиг. 6-10 

Те не е сложна. Най-напред натискате бутон „Добавяне”, за да се отвори екрана за въвеждане на нов показател, 
въвеждате код „01” и наименование „ЗАДЪЛЖЕНИЯ” и излизате с бутон „ДА”  

 
Това е напълно достатъчно засега. По аналогичен начин въведете и останалите елементи от структурата на екрана (фиг. 

6-10). Трябва да съобразите структурата с използваните от вас счетоводни сметки. В нашия пример за сметки „401” и „411” са 
използвани подсметки затова те са въведени като поднива към показателите за задължения и постъпления. Напълно е възможно 
във вашия отчет към тези показатели да имате само едно подчинено ниво за сметка „401” и „411”.  Това не е проблем, важен е 
принципа. Най-ниско ниво (показателите с 4 цифри) получават своите данни  от счетоводни сметки, както е видно на фиг. 6-10 
за „0101 Доставчици на стоки”. Използвайки вече натрупаните данни би трябвало да можете да дефинирате счетоводните 



сметки включени в отчета. Забележете, че от сметките на доставчиците вземаме кредитното  крайно салдо (КТКС) за периода 
(задава се при обработката на отчета) и го прибавяме в колона „ЗАДЪЛЖЕНИЯ”.  Ясно е, че за отчитане на вземанията 
(предстоящите постъпления) от клиенти ще вземем крайното дебитно салдо за периода и ще го поставим в колона 
„ПОСТЪПЛЕНИЯ”. 

 
След като направите настройката на показателите, които извличат данни от счетоводните сметки е време да формираме 

сумарните редове: „01 ЗАДЪЛЖЕНИЯ” и „02 ПОСТЪПЛЕНИЯ”. 
Преминете в структурата отляво на показателя „01 ЗАДЪЛЖЕНИЯ” и натиснете бутон „Корекция”. На този екран 

(фиг.6-11)  можем да дефинираме сумарния ред, който ще обедини  сумите от редовете на по-ниско ниво в структурата.Без 
значение  е дали сумарният ред ги предхожда или се намира след тях, програмата ще извърши правилно изчисленията. Иначе 
казано, не необходимо този ред да бъде оставен само като етикет, а след детайлните редове да се постави сумарен ред.  

 
Фиг. 6-11 

В полето „Формула за изчисляване” (1) въвеждаме сумата на полетата включени в структурата на този показател.  

 
Ако е поставена отметка в кутията „Приложи  въведената формула за всички колони на отчета” (2), формулата ще 

бъде за редена и в двете колони: задължения и постъпления. Тъй като нейното прилагане  в колоната за постъпленията няма 
смисъл, размаркираме тази опция (2) и изтриваме съдържанието на полето „Колона 2” (3),  С бутон  „ДА” записваме 
направените промени и напускаме екрана. 

Избираме показателя „02 ПОСТЪПЛЕНИЯ”, отново с бутон „Корекция” влизаме в познатия екран и въвеждаме 
формулите (фиг. 6-12) . Действията са аналогични на тези с предходния показател, но този път въведената формула трябва да 
бъде включена само в „Колона 2” (постъпления) и включва сбора на полетата с постъпления..  
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Фиг. 6-12 

Накрая избираме показателя „03 БАЛАНС-РАЗЧЕТИ” и отново с бутон „Корекция”  преминаваме към оформянето на 
сумарния ред (фиг. 6-13) 

 
Фиг. 6-13 

Повечето от нещата са познати. Нека да уточним идеята на този показател. Съпоставяме текущите задължения с 
предстоящите постъпления за избрания период (1), при което имаме две възможности: 

 ако сумата на текущите задължения към доставчиците  е по-голяма от предстоящите постъпления от клиенти, тя 
трябва да бъде показана в „Колона1 “ (2). За целта поставяме условието тази разлика да е по-голяма от 0 (нула); 
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 ако сумата на предстоящите постъпления от клиенти е по-голяма от текущите задължения към доставчиците, тя 
трябва да бъде показана в „Колона2 “ (3). За целта поставяме условието тази разлика да е по-голяма от 0 (нула). 

Може би ви направи впечатление, че във формулата „#A01-#B02” има нови елементи, буквите  „A” и „B”. Всяка колона  
от отчета се идентифицира с буква от „A” до „D” на латиница: колона 1 (А), колона 2 (B), колона 3 (C) и колона 4 (D). Това 
позволява точно да се идентифицира сумата, която искаме да използваме в отчета. Нека да разгледаме фрагмент от получения 
отчет след обработката (фиг. 6-14). 

 
 

 
 

Сумата на текущите задължения към доставчици (1) се формира в колона А.(55773.76 лв.) или това е операнда „A01” , а 
сумата от предстоящите постъпления от клиенти 2 колона B (235164.30) е операнда „B02”. Интерпретирайки формулите 
поставени в колона 1 и колона 2 на фиг. 6-13 ще видим, че само тази в колона 2 отговаря на условието да е  по-голяма от 0 (нула) 
и затова сумата на показателя „03 БАЛАНС-РАЗЧЕТИ” е поставена в колона 2 (B) – (3). Ако във формулите не използвахме 
символите за колона т.е „#01-#02 > 0” за случая, когато сумата на текущите задължения към доставчиците  е по-голяма от 
предстоящите постъпления от клиенти програмата щеше да използва полета от една и съща колона (колона A) при 
изчисляване на резултата. Аналогично за формулата в колона 2: „#02-#01 > 0” ще използва  съответните полета от колона B. 

 
В крайна сметка вместо желания резултат ще получим просто копиране на сумите от сумарните редове от двете колони.  
Тук е мястото да отбележим още една допълнителна възможност във формулите, която няма  да демонстрираме. Да 

разгледаме формулата: „##10003.A010201+10001.A020201”. С първият операнд „#10003.A010201” задаваме, че програмата 
трябва да вземе сумата на показател „010201 а) суровини и материали” от колона A (текуща година) на отчет „10003 ОТЧЕТ 
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ – Приложение 2” (фиг. 6-14) и да го събере се показател „020201 1. Земи и сгради , в т.ч.”  
от колона A (текуща година) на отчет  “10001 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС –Приложение 1” (фиг. 6-15). Тази възможност ни 
дава възможност да използваме вече дефинирани показатели от други отчети и да изграждаме сложни структури от отчети. 

 
Фиг. 6-14 

 
Фиг. 6-15 

Ако е необходимо програмата ще обработи отчетите, от които се вземат показателите. Желателно е да позволявате това 
преизчисляване при обработката на отчета, за да разполагате винаги с актуални данни от външните показатели. След всяко 
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преизчисляване програмата запазва стойностите във временни файлове и ако не сте правили промени в данните можете да ги 
използвате без нова обработка. 

Подготвените отчети се обработват от меню „Отчет”, което предлага две опции (фиг. 6-16): 

  
Фиг. 6-16 

Изборът зависи от годината, за която искате да изведете отчети  и от значение само за стандартните отчети. До 2007 год. 
(включително) се използват отчетите с номера от 1 до 8, а след тази година – от 10000 нагоре. Потребителските отчети, какъвто 
е нашия случай,  са достъпни и от двете опции. 

След влизането  в някое от тези менюта трябва изберете: периода за отчета (1), мярката (2),  желания отчет (3) и да 
преминете напред с бутон „Печат” (фиг. 6-17). Опцията „Нормално” означава, че отчета ще бъде показан в лева и стотинки. 

 
Фиг. 6-17 

ЕДИС-АСО ще покаже показателите от отчета (фиг. 6-19). Името на фирмата и заглавието на отчета (определя се при 
настройката на отчета) са недостъпни за редактиране. Достъпни за попълване и корекция са полетата: дата на изготвяне, 
съставител и подписал. За отчети подготвени в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети е достъпна опцията 
„Действия свързани със зареждането на данните за показателите от отчета за предходната година”: 

 „Не прави нищо” – не се зареждат данни в колоната „Предходна година”; 
 „Преизчисли отчета” – използва се , ако с ЕДИС-АСО е обработвана предходната година и с програмата са 

подготвени отчети за предходната година. При активирането на обработката ЕДИС-АСО извежда информационно 
съобщение (фиг. 6-18); 

 „Зареди вече записаните ръчно данни”. Тази опция дава възможност да заредите данните, които са въведени 
ръчно за предходната година. Тези данни се подготвят по следния начин. След първата обработка на отчета за 
текущата година колоната „Предходна година” става достъпна за редактиране и можете да въведете  в нея данните 
от отчета за предходната година. След като направите това натиснете бутона „Запис на данните за предх. год. “ и те 
ще бъдат съхранени в базата данни. Ако преди следващата обработка активирате тази опция ЕДИС-АСО ще ги 
зареди оттам. ВНИМАНИЕ! Не предприемайте други действия преди да запишете въведените данни, в противен 
случай ще ги загубите. Препоръчваме периодично да използвате бутон за запис и след това да продължите с 
въвеждането. Така си гарантирате съхраняване на текущото състояние и се предпазвате от евентуална грешка или 
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срив, които да доведат до загуба на въведените вече данни.  

  
Фиг. 6-18 

 
Фиг. 6-18 

С бутон „Обработка“ се преминава към изготвянето на отчета, След това стават достъпни останалите бутони за изход в 
MS WORD-формат, Excel, Open Office и печат под Windows. За стандартните отчети подготвени съгласно изискванията на 
Националните стандарти за финансови отчети е достъпен и бутон „Формуляр“ за извеждане на отчета в предварително 
подготвен печатен формуляр. С щракване на мишката върху етикета „Бълг.“ той се променя на „Engl.“ и отключва за 
редактиране полетата „Фирма“ и „Отчет“. Ако въведете текстовите описания на отчета на чужд език при неговата настройка с 
промяната на тези полета можете да подготвите отчета на избрания чужд език.  

16.3.2  Копие на счетоводен отчет (професионална версия).  
Освен промени в предварителната настройка на счетоводните отчети имате възможност да си направите копие на такъв 

отчет, с цел да  запазите стандартната настройка и да правите желаните от вас промени върху копието.   
В меню „Настройка / Схеми на отчети“ маркирайте реда с отчета, който желаете да бъде копиран, например 

„Счетоводен   баланс(двустранен)“. Щракнете върху бутона .  

 
На екрана ще се появи със следващ пореден номер копие на избрания от вас отчет със същата настройка. По познатия 

вече начин след като влезете с бутона  може да правите необходимите промени. 

16.3.3 Изтриване на отчет (професионална версия). 
В меню „Настройка / Схеми на отчети“ маркирайте реда с отчета, който желаете да бъде изтрит и шракнете върху 

бутона .  

16.3.4 Експорт и импорт на отчети. 
Друга много полезна функция (особено за счетоводни кантори) е възможността да се прави експорт на вече настроени 

отчети в базата на друга фирма, която има същия или подобен индивидуален сметкоплан. За целта преминете в меню 



„Настройка / Схеми на отчети“и щракнете бутона .  

 
В появилия се помощен екран в полето „Счетоводен отчет“ изберете от списъка отчета, който ще прехвърляте. В полето 

„Устройство(директория) за експорт на схема“ по подразбиране е установена работната папка C:\EDISTEMP, но чрез бутона 
в края на полето можете да изберете друга предварително създадена папка на диска или външен носител.  

 

Чрез бутона  правите запис на избраното място. След като успешно сте експортирали оттук даден отчет 
влезте в работното място на фирмата, в която искате да бъде импортиран. В меню „Настройка / Схеми на отчети“ щракнете 
върху бутона .  Имате две възможности за импорт: 

  „като нов отчет” професионална версия) – добавя импортирания отчет под следващ номер в списъка с 
наименованията на отчетите; 

  „презапис на стар отчет“ – препокрива съществуващ отчет и настройката му под същия номер. При превключване 
към тази опция полето „Съществуващ счетоводен отчет“ ще бъде достъпно и от писъка, който се отваря с бутона в 
края на полето трябва да изберете отчета, който желаете да презапишете 

 
В полето „Устройство(директория) със схема за импорт“  избирате папката, в която преди това сте направили експорт 

от другата фирма. След избора на желания режим щракнете е върху бутона .   Посочения отчет ще бъде добавен в 
списъка или ще бъде презаписан с новата схема.  

Забележка: В стандартната версия на ЕДИС-АСО 6.7 при импорта на отчет се допуска само презапис на съществуващ 
отчет,     

16.4  Включване на параметри е схемата на отчета. 
В предприятия с обособени звена често се налага да се подготвят счетоводни отчети за предприятието като цяло и 

неговите подразделения поотделно. За съпоставимост на данните се използва единен сметкоплан за предприятието и неговите 
единици. Възможно решение в предходните версии на ЕДИС-АСО беше дефинирането на схемата на отчета и чрез копиране от 
нея да се генерират схемите за всички единици. Неминуемо се налагаше допълнителна работа по настройката на отчета за всяко 
поделение. Още по-сложно беше да се  отразят евентуални промени в схемата, например добавянето на нови счетоводни сметки 
или промяна на структурата на съществуваща. В тези случаи всяка схема трябваше да се променя и проверява самостоятелно. За 
да се решат тези затруднения в ЕДИС-АСО 6 могат да се дефинират параметри в отчетите.  

Да разгледаме следната ситуация. 
В сметкоплана на фирма Х е прието всички счетоводни сметки да включват като аналитичност на 1-во ниво отчитане по 

поделения (фиг.6-19) с използването на номенклатура „3-Структура на фирмата“. 
 



 
фиг. 6-19 

Идеята е да може да се дефинират унифицирани схеми за отчитане на приходите и разходите за фирмата като цяло и 
нейните поделения поотделно. Направена е схема на Отчета за приходите и разходите на фирмено ниво. Въпросът е как да се 
направи така, че същата схема да се използва и за поделенията на фирмата. 

Нека разгледаме един ред от отчета „010201 а) суровини и материали“ и да обясним как може да стане това. От фиг.6-
20 е видно следното: сумата на дебитния оборот (ДТО) на сметка „601“ се прибавя в колона „Текуща година“.  Очевидно след 
обработката на отчета в този ред ще се натрупа сумата на разхода за материали на цялата фирма. Това не върши работа, за да 
извлечем тези данни само за поделението. Трябва да дефинираме аналитичност за сметката (1). Натиснете бутона с трите точки 
в края на полето. Ще се появи екрана на фиг.6-21. По познатия начин чрез бутона (2) можем да извикаме номенклатурата 
„Структура на фирмата“ (фиг.6-22). 

Но това не решението. Ако изберем поделение „1 Пловдив“, няма да можем да използваме тази схема  за поделение „2 
Карлово“ и още по-лошо от фирмена, схемата се ограничава  само до поделение Пловдив. 

 



 
фиг. 6-20 

 
фиг. 6-21 

1 

2 

3 
 



 
фиг. 6-22 

Може би забелязахте на фиг. 6-21 новия бутон „Дефиниране на параметър “ (3). Щракнете върху него и ще се появи 
екрана на фиг. 6-23. В таблицата трябва да попълните: 

 името на параметъра. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО поставете символа “@” пред името на параметъра, иначе параметъра 
няма да бъде разпознат от програмата; 

 описание на параметъра. Трябва да бъде подходящо избрано, за да ви подсказва смисъла на дефинирания 
параметър; 

 използвана номенклатура. Всеки параметър се свързва с определена номенклатура. Тя определя значенията, които 
може да приема този параметър. В разглежданият случай искаме да можем да подаваме различни кодове на 
поделения и да получаваме отчет за тях. Затова трябва да изберем номенклатура „3 Структура на фирмата“.  
Изборът на номенклатурата свързана с този параметър става с помощта на бутона с трите точки в края на полето, 
който ще изведе списък с дефинираните номенклатури. 

С бутон „Избор“ или клавиш „F4” дефинираният параметър ще бъде избран и включен в отчета (фиг..6-24) и след 
връщането в схемата на отчета, в колона „Аналитичност“ ще се появи „ДА“ (фиг. 6-25), определящо, че за този ред от отчета се 
използва аналитичност или параметър. Аналогично трябва да се параметризират и останалите позиции от отчета. 

Уточнение. Дефинираните параметри имат глобално приложение т.е те са достъпни във всички отчети за избраната фирма. 
Не е необходимо да се дефинират едни и същи параметри за всеки отчет.  

 
фиг. 6-23 

 



 
фиг. 6-24 

 
фиг. 6-25 

Да разгледаме как се използват тези параметри при обработката  на отчета. 
Да преминем в меню „Отчети/Отчети след 2008 година“ (фиг. 6-26) и изберем подготвения Отчет за приходите и 

разходите. С бутон „Печат“ преминаваме към подготовката на отчета (фиг. 6-27).   
 

 
фиг. 6-26 

 
фиг. 6-27 

Натискаме бутон „Обработка“. Дотук нищо различно от нормалната подготовка на отчет. Но вместо програмата да 
започне изчисляването на отчета, се появява екрана на фиг.6-28. 

 



 
фиг. 6-28 

Програмата проверява отчета и установява, че има дефинирани параметри и изисква за ги въведем. В случая това е 
„Поделения“, за който се използва номенклатура „3 Структура на фирмата“. Трябва да щракнем с мишката върху бутона в 
края на колона „Избор“ . Ще се появи познатия помощен екран (фиг.6-29) 

  

 
фиг. 6-29 

 
Направеният избор ще бъде отразен с таблицата с параметрите (фиг.6-30)  и ще бъде използван като филтър за извличане 

на аналитичните суми от включените в схемата счетоводни сметки. Това е валидно само за сметките, в които се използва този 
параметър. С бутон „Продължи“ се връщаме към нормалната обработка на отчета. В случай, че не бъде подадена стойност за 
параметъра и колоната „Избор“ остане празна, ще бъде изведен отчет за ЦЯЛАТА ФИРМА. Ето това е смисълът на параметрите 
в отчети. Ако бъдат подадени стойности за тях, те служат като филтри за извеждане на подотчети, иначе програмата ги игнорира 
и работи по обичайния начин все едно, че не съществуват. Добавянето на нови поделения към фирмата, не изисква никаква 
промяна на отчета.  Промяната или включването на нови счетоводни сметки изисква промяна само на ЕДНА схема, а не цяла 
дузина.  

  



 
фиг. 6-30 

16.5  Динамична настройка на отчетите. 
В досегашните версии, ако при обработката на отчета се установят неточности, трябваше да се върнете отново в схемата 

на отчета и да прегледате нейната структура, за да разберете откъде идва грешката. Този цикъл можеше да се повтори няколко 
пъти, докато се подготви коректен отчет. При промяна на схемата може отново да се наложи да повтори това упражнение. В 
новата версия на ЕДИС-АСО след дефинирането на схемата, можете да я настройвате в процеса на подготовката на отчета без 
да се връщате обратно към настройката на схемата. За целта програмата предоставя два изключително силни инструмента: 

Разшифроване на сумите и корекция на схемата в ред от отчета. 
Нека разгледаме тази възможност за ред „Нетни приходи от продажби, в т.ч.“ от отчета на фирма X. (фиг. 6-31).  

 
фиг. 6-31 



Щракваме с десния бутон на мишката на реда. Ще се появи плаващо меню, от което избираме „Преглед на изчисленията“ 
(фиг. 6-32).  

 
фиг. 6-32 

Важно! Това ще ни отведе до следващият екран (фиг.6-33), на който получаваме подробна информация за сумите от 
сметките, прибавени към или извадени от този ред от отчета. 

 
фиг. 6-33 

Да предположим, че желаем да изключим сметка „703“ от този ред. Бутон „Промяна на схемата на отчета“ ни позволява 
да направим корекция на схемата за този ред (виждаме го в заглавната част на формата).. 

След щракването върху бутона ще се появи екрана на  фиг.6-34. Той ни е добре познат от меню „Настройка / Схема на 
отчети“ и ни позволява да редактираме счетоводните сметки включени в този ред от отчета. 

 

 
фиг. 6-34 

Изтриваме сметка „703“ и екрана се промяна на този от фиг. 6-35. Щракваме върху бутон „Запис“ и напускаме екрана с 
бутон „Изход“. Ще се промени и екрана на фиг.6-33. От него ще изчезне реда със сметка „703“ и ще се промени сумата в полето 
„Сума включена в отчета“. Напускаме и този екран с бутон „Изход“. 

 
фиг. 6-35 

При връщането към екрана с отчета, програмата получава сигнал за направената промяна и извежда съобщението на фиг. 
6-36. Задължително е да потвърдим преизчисляването на отчета, за да се формират коректни суми. Оправдано е 
преизчисляването на се отложи, ако трябва да се направят още корекции по отчета. 

 

 
фиг. 6-36 



След преизчисляването ще забележите, че сумата на реда „1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.“ вече не включва сумата 
от сметка „703“, която беше изключена от схемата (фиг.6-37). 

 
фиг. 6-37 

За да възстановим положението отново активираме екрана за преглед на изчисленията (фиг.6-38) и щракваме върху бутон 
„Промяна на схемата на отчета“ . 

 
фиг. 6-38 

Ще се появи екрана за редактиране на схемата (фиг.6-39). Добавяме сметка „703“ и щракваме върху отметката за запис 
(важно!), за да съхраним добавената сметка. След това записваме променената схема с бутон „Запис“ и излизаме с бутон 
„Изход“.  

 
фиг. 6-39 

 
Промяната ще бъде отразена в екрана за преглед на сумите от сметките, включени в реда на отчета и поле „Сума 

включена в отчета“ (фиг.6-40). 

 
фиг. 6-40 

 
След излизане в екрана с отчета и потвърждаване на преизчисляването ще бъде възстановена първоначалната сума за реда 

(фиг.6-41). 

 
фиг. 6-41 

 
 



Промяна на формулите в сумарните редове. 
Първият разгледан инструмент позволяваше да се направи преглед на включените в отчета суми и да се направи 

евентуална корекция на схемата от счетоводни сметки, включени в избрания ред от отчета. Вторият инструмент позволява да се 
коригира формулите за изчисляване на сборни редове. В тези формули участват различни показатели от отчета, с чийто суми се 
извършват определени прости аритметични действия: събиране, изваждане, умножение и деление. Да разгледаме отново пример 
от примерния отчет на фирма Х. 

На фиг.6-42 е дадена част от отчета, в която сборният ред „Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)“ се формира от 
показателите: 

 „ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)“ +  
 „Разходи за данъци върху печалбата“ +  
 „Други данъци, алтернативни на корпоративния данък“ + 
 „ ПЕЧАЛБА (10-11-12)“ 

 
фиг. 6-42 

 
Преместваме курсора на мишката върху реда „Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)“ и активираме „Редактиране на 

формула“ от падащото меню, което се появява след щракване върху десния бутон на мишката (фиг.6-43). 

 
фиг 6-43 

 
Ще се появи екрана на фиг. 6-44. В полето за редактиране се зарежда формулата за изчисляване на този ред. Тя съдържа 

шифъра на включените полета предшестван от знака „#“. Да предположим, че желаем да изключим показателя „Други данъци, 
алтернативни на корпоративния данък“, който във формулата има шифър „#0115“. Изтриваме този шифър, така че в полето 
да остане само: „#0112+#0114+#0116“ и записваме промяна с бутон „Запис на формулата“. Докато все още сме в този екран, 
можем да се откажем от направената корекция. С бутон „Възстанови предишното съдържание“ ще върнем формулата в 
първоначалния й вид. Това е възможно до напускането на този екран. След това се запазва направената корекция  

 
фиг. 6-44 

 
След връщането в екрана с отчета и неговото преизчисляване от сборния ред  „Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)“ ще 

бъде изключена сумата от реда „Други данъци, алтернативни на корпоративния данък“ (фиг.6-45). 

 
фиг. 6-45 

 
С помощта на разгледаните инструменти може да правите настройка на отчетите „в движение“ и да получавате веднага 



резултата от вашите корекции, което вярваме ще направи тази време отнемаща дейност по привлекателна. Корекциите в схемите 
на отчетите позволяват и работа с параметри, които можете да включвате и изключвате по-описания по-горе начин. 

16.6  Включване на данни за предходната година в отчетите.. 
В досегашните версии на програмата при първата обработка на отчет за текущата година, данните за предходната година 

да бъдат въведени ръчно и след това запазени с бутон „Запис на данните за предх. години“. Тази процедура работи и в ЕДИС-
АСО 6, но в новата версия е включена възможност програмата автоматично да „превключи“ към предходната година да 
„отвори“ отчета и да извлече сама данните. Необходимите условия за успешно реализиране на тази процедура са: 

 предходната година да е налична в инсталацията на фирмата. Например, ако приемем, че в папка „DAT1” се намира 
текущата база данни за 2010, в подпапка „2009“ програмата трябва да открие базата данни за предходната година. Т.е. 
пътят за достъп до нея е: “…\DAT1\2009”; 

 за предходната година (в случая 2009) трябва има подготвен отчет; 
 операцията работи само за стандартните счетоводни отчети след 2008 година (Баланс, ОПР, Паричен поток), защото от 

този период няма промяна във формулярите на отчетите. 
 



17 ОБМЕН. 

В това меню са включени функции осигуряващи обмен на данните между несвързани помежду си счетоводни системи 
обслужвани от ЕДИС-АСО и импорт на данни от външни програми.  

17.1  Месечен експорт на документи. 
С тази функция могат да се експортират документи и/или дневници по ДДС за произволно избран период (фиг. 7-1)  
Трябва да зададете: 

 периода от дата – до дата (1); 
 вида на експорта:  документи или дневници по ДДС 92); 
 изходното устройство или папката, в която да бъде записан файла с експорта (3); Можете да използвате бутона 

в края на полето за да направите своя избор. 
 вида на разделителя, който желаете да бъде поставен между полетата (4). 

С бутон „Преглед” (5) избраните документи ще бъдат визуализирани в таблицата (6), а с бутон „Експорт” (7) ще бъдат 
записани на избраното устройство или папка (3). 

 
Фиг.7-1 

ОСОБЕНОСТИ: 
1) При експорт на документи се подготвят два файла: NOM.ASO (номенклатури) и DOC.AСО  (документи, 

кореспонденции и дневници по ДДС). Тази опция е особено полезна, когото се прехвърлят документи от една база данни в друга 
и е необходимо да  бъдат заредени за отчетен период по-голям от месец. В комбинация със следващата функция за експорт от 
базата данни, може да експортирано цялото съдържание на  базата данни. 

2) Форматът на експорта е вътрешен и е неприложим за други програми освен ЕДИС-АСО, затова няма да бъде 
разглеждан в това ръководство. 

17.2  Експорт от базата данни. 
Функциите за експорт (фиг. 7-2) осигуряват записването във файл на: 

 сметкоплана; 
 списъка с номенклатурите и отделните номенклатури; 
 начални салда по сметките; 
 обороти по сметките; 
 документи; 
 дневници по ДДС. 

Желаният експорт се избира от списъка (1)   
В поле „Изх.устройство (директория)” (2) трябва да бъде определено мястото, където ще бъдат записани данните При 

избора на документи могат да бъдат зададени условия за филтриране на информацията (6). С бутон „Преглед” (7)  ще можете да 
направите справка за прехвърлената информация. От таблицата с данните (8) можете да изберете един или повече елементи за 
прехвърляне, ако не желаете да обменяте всички визуализирани данни. Изборът става с левия бутон на мишката при натиснат 
бутон Ctrl в реда. Можете да използвате някой от предложените стандартни разделители между полетата (2) или да дефинирате 
произволно избран в полето „Друг”. Няма изисквания разделителя да е само от един символ, но задължително не трябва да се 
среща сред прехвърляните данни. С бутон „Експорт” (9) данните се записват на избраното устройство или папка (директория). 
Файловете са текстови и има разширение „ASO”. Тяхното редактиране не е желателно, поради възможността да бъде объркана 
тяхната структура. При експорта на документи във файла DOC.ASO едновременно се осигурява прехвърлянето на: 

 документите; 
 контировките; 
 натурите от документите; 
 валутата от документите; 
 дневниците по ДДС за направения избор от документи. 
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Не е необходимо отделно прехвърляне на дневниците по ДДС. 
Панела „Windows/DOS” (4) определя дали при извеждането на данните в изходния файл текстовите да бъдат 

конвертирани в съответствие с кодовите таблици за Windows или DOS. Препоръчваме да оставите съдържанието по 
подразбиране - „Windows”. 

 
Фиг. 7-2 

ОСОБЕНОСТИ: 
1) За експорта на сметкоплана, списъка с номенклатури,  номенклатурите и началните салда минимално се изисква 

задаването на: 
 изходното устройство или папката, в която да бъде записан файла с експорта (2); Можете да използвате бутона 

в края на полето за да направите своя избор. 
 вида на разделителя, който желаете да бъде поставен между полетата (3); 
 кодовата таблица използвана при записването на данните в изходния файл:  Windows или DOS (4) 

2) За експорта на оборотите по счетоводните сметки и дневниците в текстови формат се изисква определянето на месеца 
на осчетоводяване.(5).   

3) За експорта на документи и другите формати на дневниците по ДДС можете допълнително използвате полетата за 
филтър (6), от които задължително е само полето за определяне на месеца на осчетоводяване (5).   

4) Името на входният файл се подава подразбиране от програмата и следва концепцияте за имена използвани при 
експорта от базата данни. Често пъти при експорт на документи за повече от един месец се прилага практиката да се променят 
имената на файловете DOC.ASO по следния начин. След експорта на документите отворете папката, в която  записан файла 
DOC.ASO и го преименувайте, например на DOC1.ASO (документи от месец януари),  След това изберете следващия месец, 
направете експорта и отново преименувайте, например на DOC2.ASO (документи от месец февруари) . Можете да приложите 
тази техника за всички месеци, за които желаете да направите експорт.    

5)  Форматът на експорта е вътрешен и е неприложим за други програми освен ЕДИС-АСО, затова няма да бъде 
разглеждан в това ръководство.  

17.3  Импорт в базата данни. 
С тази програма подготвените с функцията за експорт данни се зареждат в приемащата база от данни (фиг. 7-3). 
При импорта трябва да се определят: 

 вида на импорта (1) 
 изх.устройство (директория) (2), от където ще бъдат заредени данните; 
 използвания разделител между полетата (3); 
 режима на работа при зареждане: добавяне на нови записи и/или актуализация на съществуващите (4); 
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използваната кодова таблица в данните за импорт: Widnows или DOS (5). Този панел определя дали при зареждането на 
данните от входния файл текстовете да бъдат конвертирани в съответствие с кодовите таблици за Windows или DOS. 

С бутон „Импорт“ (6) данните ще бъдат заредени в таблицата и ще можете да направите справка за прехвърлената 
информация (7). След успешното зареждане ще бъда достъпен бутон „Запис в БД”, с който ще можете да запишете данните 
директно в базата данни на ЕДИС-АСО. След записа в БД задължително трябва да стартирате програмата за анализ на базата 
данни от меню „Сервиз” и да проверите за несъответствия. 

 
Фиг. 7-3 

ОСОБЕНОСТИ: 
1) Името на входният файл се подава подразбиране от програмата и следва концепцията за имена използвани при 

експорта от базата данни. Често пъти при експорт на документи за повече от един месец се прилага практиката да се променят 
имената на файловете DOC.ASO по следния начин: DOC1.АСО (документи от месец януари), DOC2.ASO (февруари), 
DOC3.ASO (март) и т.н. При импорта на документи ЕДИС-АСО очаква входния файл да носи името DOC.ASO, но вие можете 
свободно да го промените на DOC1.ASO в полето с името на файла (10) и така да заредите последователно документите от 
няколко файла. 

2) Бутон „Преглед” не се прилага при експорт на списъка с номенклатури. Не се допуска избор на отдлени позиции от 
списъка с номенклатури за експорт. 

3) Форматът на импорта е вътрешен и е неприложим за други програми освен ЕДИС-АСО, затова няма да бъде 
разглеждан в това ръководство.  

17.4   Данни от ЕДИС-АКТИВ, ЕДИС- КОМЕРС И ЕДИС-РЕСУРС. 
Другата възможност за импорт на документи с включени в тях счетоводни записвания е позната от предходните версии на 

ЕДИС-АСО. Тя се използва.при прехвърляне на осчетоводени документи от други програми на ЕДИС СОФТУЕР и се използва 
за връзка със счетоводната система и от други предимно търговски програми. 

Този импорт се стартира от меню „Обмен“ с опцията „Данни от ЕДИС-АКТИВ, ЕДИС-КОМЕРС и ЕДИС-РЕСУРС“ 
(фиг.7-4). Начинът на работа не се различава особено от този описан в предходната точка.Основните файлове за импорт са:  

 сметкоплан; 
 списък с номенклатури, използвани в аналитичните нива на сметките; 
 номенклатурите, съдържащи елементите от аналитичните нива; 
 началните салда по сметките; 
 документи и контировки; 
 дневници по ДДС  

ЗАБЕЛЕЖКА: С  тази функция не могат да се импортират данни за материални запаси и валута, 
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Фиг. 7-4 

Разликата е в използвания формат и структура на файловете. Форматът на файловете за импорт е текстови (ASCII) с 
използване на DOS или Windows кодова таблица. Отделните полета са разделени с определен от потребителя разделител. 
Препоръчваме като такъв да се използва „;” (точка и запетая) или „#”. Задължително е избраният разделител не трябва да се 
среща в импортираните данни. 

СМЕТКОПЛАН – ФАЙЛ SMETPLAN.TXT 
SMETDEF.TXT съдържа от 5 до 10 полета разделени с избрания разделител и със следното съдържание: 
1) Шифър на сметката (подсметката) - до 10 символа; 
2) Наименование на сметката (подсметката) - до 60 символа; 
3) Брой подсметки, ако сметката има подсметки, иначе „0” (нула); 
4) Брой аналитични нива или „0” (нула); 
5..10) Шифър на използваните номенклатури (1..999) за аналитично отчитане. Извеждат се последователно кодовете на 

номенклатурите използвани за отделните 6 аналитични нива. Ако няма дефинирани аналитични нива за сметката (подсметката) 
тези полета съдържат нула. Броят на използваните аналитични нива се определя цифрата зададена в поле 4. Използваните 
номенклатури задължително трябва да се включени в списъка от следващия файл NOMDEF.TXT . 

Пример:  
401#Доставчици#0#1#8 
Където: 

 401 - шифър на сметка; 
 Доставчици - име на сметката; 
 0 - без подсметки 
 1 - едно аналитично ниво 
 8 - номер на номенклатурата за това аналитично ниво. В случая "8-Контрагенти" 

ЗАБЕЛЕЖКА: В структурата на сметкоплана не може  да се дефинира използването на натури (материални запаси и 
валута). 

СПИСЪК С НОМЕНКЛАТУРИ – NOMDEF.TXT и NOMxxx.TXT 
Списъкът  с номенклатури, използвани в аналитичните нива на сметките (NOMDEF.TXT) съдържа две полета със 
следното съдържание: 

1) Код на номенклатурата - до 3 символа (1..999); 
2) Наименование на номенклатурата - до 40 символа. 
Например: 31#Видове  външни услуги 
За всяка номенклатура от списъка се създава отделен файл с нейните елементи, като името на файла има формат: 

NOMxxx.TXT, където xxx е номера на номенклатурата; 
NOMxxx.TXT съдържа две полета със следното съдържание: 
1) Код на елемента от номенклатурата - до 20 символа; 



2)  Наименование на елемента - до 40символа; 
Например: За по-горе дефинираната номенклатура „31#Видове  външни услуги” се създава файл „NOM031.TXT” 
със следното съдържание: 
1#Телефони 
2#Реклама 
3#Абонамент 

СПЕЦИАЛНИ НОМЕНКЛАТУРИ: 
Номенклатура 252-Доставчици и клиенти съдържа следните полета: 
 Код на контрагента – до 20 символа; 
 ЕИК (Булстат, ЕГН) – до 20 символа; 
 ИН по ДДС – до 20 символа; 
 Наименование – до 50 символа; 
 Населено място – до 40 символа; 
 Адрес – до 60 символа; 
 МОЛ – до 40 символа. 
Задължителни са полетата: 1,2 и 4. За останалите се допуска да останат празни и в структурата на записа за тях се 
оставя един интервал след разделителя.  
Примери: 
1#160026043#BG160026043#ЕДИС СОФТУЕР ЕООД#Пловдив#ул. Поп Златан 4#Евгени Янков 
2#111222333# #СИГМА ЕООД# # #   
Препоръка: 
Ако импортирате  дневниците по ДДС , можете да използвате включените в програмата възможности за автоматично 
зареждане на номенклатурата на контрагентите и да не използвате тази номенклатура. 

НАЧАЛНИ САЛДА – SALDA.TXT 
Формат на файла: 
 1) Сметка (подсметка) – 10 символа; 
 2) Аналитична сметка 1 – 20 символа; 
 3) Аналитична сметка 2 – 20 символа; 
 4) Аналитична сметка 3 – 20 символа; 
 5) Аналитична сметка 4 – 20 символа; 
 6) Аналитична сметка 5 – 20 символа; 
 7) Аналитична сметка 6 – 20 символа; 
 8) Сума - до 18 цифри с до 6 позиции след десетичната точка. 
Началните салда се подават към 01.01 на съответната година. Шифрите на аналитичните сметки трябва да включени в 

елементите на съответната номенклатура използвана за това аналитично ниво и са задължителни в структурата на файла.. За 
неизползваните аналитични нива се подава интервал (празно). 

Промери: 
401#100# # # # # #500.44 
411#120# # # # # #122.33 
503# # # # # # #10000.00 
Внимание!  
Номенклатурите трябва да са заредени преди да зареждате началните салда и всички използвани във файла за импорт 

номенклатурни кодове трябва да съществуват. 
ЗАБЕЛЕЖКА: С тази опция немогат да се зареждат начални салда в натури (материални запаси и валута). 

ДОКУМЕНТИ – DOC.TXT.  
Формат на файл DOC.WRK. 
Всеки ред от файла съдържа отделен запис, който се идентифицира с тип зададен в първа позиция на всеки ред. 
Отделните полета от всеки запис (ред) са отделени със запетая. Файлът съдържа следните типове записи: 
 
ЗАПИС ТИП 0 - посочва се винаги и само като първи ред от файла. Съдържа месеца, в който трябва да бъдат 

осчетоводени документите като второ поле в реда.  
     Пример:  
     0,7 – осчетоводяване на документи за месец юли на текущата отчетната година. 
 
ЗАПИС ТИП 1 - определя началото на нов документ. В следващите 6 полета разделени с избрания разделител се задават 

характеристиките на документа: 
1) Тип документ (до 6 символа). За документите използвани за отчитане на ДДС се използват следните стандартните 

кодове: 
Код Описание 

ДДС-ДФ Фактура 
ДДС-ДИ Дебитно известие 
ДДС-КИ Кредитно известие 
ДДС-МД Митническа декларация/митнически документ, 



удостоверяващ приключването на митническите 
формалности 

ДДС-ПР Протокол или друг документ 
ДДС-КА Отчет за извършените продажби 

ДДС-КС Отчет за извършените продажби при специален ред на 
облагане 

За останалите зададените от Потребителя в номенклатурата на типовете документи. 
2) Номер на документа (до 20 символа) – за данъчните документи се въвеждат и водещи нули; 
3) Дата на документа (6 символа) във формат “ГГММДД” (последните две цифри на годината, месец и ден); 
4) Архив (до 20 символа) – определя се в съответствие с поддържаните в счетоводството архиви. Изключение за 

документите от таблицата по-горе: 
 ДДСПОК за документите за отчитане на покупки по ЗДДС ; 
 ДДСПРО за документите за отчитане на продажби по ЗДДС.  

5) Пореден номер на документа в архива (до 10 символа). За документите за отчитане на ДДС от таблицата по-горе в 
това поле се посочва ЕИК (Булстат, ЕГН) на доставчика или получателя. 

6) Описанието на документа (до 60 символа) 
Задаването на всички полета е задължително! 
Пример за документ от 20.07.2010 год.:  
1,ДДС-ДФ,0000200804,100720,ДДСПОК,160026043,Реклама 
 
ЗАПИС ТИП 3 - съдържа отделните счетоводни записвания от документа. Включва три зони разделени със символа „#”: 
1) В първата зона се задава дебитната контировка от счетоводната статия и включва 7 полета разделени със запетая. В 

първото поле е записана сметката (подсметката) до 10 символа. Подсметките се задават с разделител „/” след шифъра на 
сметката. В следващите 6 полета се задават кодовете (елементите за аналитично отчитане) от отделните номенклатури, които се 
използват за аналитичните нива на сметката(подсметката). Ако нивата на аналитичност са по-малко от 6 или не са задавани 
елементи за аналитично отчитане при въвеждането на документа тези полета съдържат интервал (празно); 

2) Във втората зона се задава кредитното съдържание от всяко счетоводно записване. Структурата и съдържанието на 
зоната е аналогично на предходната; 

3) В третата зона се извежда стойността за счетоводното записване. Броят на знаците след десетичната точка зависи от 
точността определена при инсталирането или конфигурирането на системата. 

Пример: 
3,602,1, , , , , #401,12, , , , , #1000.00 
3,4531, , , , , , #401,12, , , , , #200.00 
3,401,12, , , , , #501, , , , , , #1200.00 

В този пример се осчетоводява външна услуга – реклама 
Рекламата се отчита с аналитичен код 1 по дебита на сметка 602, а доставчика има аналитичен код 12 по кредита на 

сметка 401. Във втората счетоводна статия се отчита ДДС от покупката, а в третата – плащане в брой на доставчика. 
 

ПРИМЕРЕН ФАЙЛ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА РЕКЛАМА ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ’2010 
0,7 
1,01,0000200804,100720,ДДСПОК,160026043,Реклама 
3,602,1, , , , , #401,12, , , , , #1000.00 
3,4531, , , , , , #401,12, , , , , #200.00 
3,401,12, , , , , #501, , , , , , #1200.00 

ДНЕВНИЦИ ПО ДДС.  
Използва се форматът на файла POKUPKI.TXT и PRODAGBI.TXT от Приложение 12 от Правилника за прилагане на 

ЗДДС. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  
Новите възможности включени този импорт се виждат от екраните на фиг.7-4.и фиг. 7-5 
Изисква се избора на месец за осчетоводяване на импорта. (1) на фиг.7-4. При импорта на документите, с различен цвят 

се маркират документите (2) на фиг.7-4, за които месеца и/или годината от датата на документа се различава от месеца и/или 
годината за осчетоводяване. Тези документи могат да бъдат разпечатани за допълнителен контрол. Документите с дата различна 
от отчетния период се осчетоводяват с дата от началото на периода. Например, маркираните с жълт цвят  документи на фиг. 7-4 
ще бъдат осчетоводени с дата: 01.02.2010. 



 
фиг..7-4 

При зареждане на дневниците по ДДС в текстови формат  (1) на фиг.7-5 се прави проверка дали включените в 
дневниците документи са налични в базата данни на ЕДИС-АСО. Ненамерените документи  се маркират в жълт цвят (2) на 
фиг.7-5 и могат да бъдат разпечатани за проверка. Включването на този контрол е продиктувано от факта, че този вид импорт се 
очаква да включва най-малко два файла: документи (DOC.WRK) и дневник по ДДС (POKUPKI.TXT или PRODAGBI.TXT) за 
документите свързани с отчитане на ДДС за регистрираните лица. 
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фиг. 7-5 

 

17.5  Осчетоводяване на импорт от текстови файл (професионална версия). 
ЕДИС-АСО предоставя силни инструменти за импорт на документи от външни програми, включително автоматична 

подготовка на дневниците по ДДС.  
В този раздел ще разгледаме подробно целия процес на подготовка и използване на схемата за импорт на документи. 
За начало трябва да стартираме от меню „Обмен“ опцията „Осчетоводяване на импорт“ (фиг.7-6). 

 

 
фиг. 7-6 

Програмата за импорт на документа включва няколко страници (таба): 
 Счетоводни схеми - съдържа списък с подготвени схеми за осчетоводяване; 
 Входни полета – съдържа описание на входните полета, разделители, размери и т.н., включени в данните за 

импорт; 
 Полета на документа – съдържа настройка на основните полета за идентифициране на документа: тип, номер, 

дата на документа, дата на осчетоводяване, архив, архивен номер и описание. Включва възможности за 
трансформация на входния тип документи, условия за прилагане на настройките и други; 

 Счетов.статия – съдържа описание на схемите за контиране на документите и условия за тяхното прилагане; 
 Опис на сметки – използва се в случай, че  в данните за импорт са включени счетоводните записвания, 

необходими за правилното осчетоводяване на документите; 
 Осчетоводяване. Този раздел се използва в оперативната работа с подготвените схеми за осчетоводяване. Тук се 
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задава файла за импорт, вида на схемата, използваните разделители между полетата. В тази част се прави  
проверката за коректност на съдържанието на входните данни, обработката на документите и тяхното записване в 
базата данни. 

17.5.1 Счетоводни схеми. 
Да започнем с разглеждането на една предварително подготвена и предоставяна с продукта схема за осчетоводяване на 

дневника на продажбите във формат отговарящ на изискванията на Правилника за прилагане на ЗДДС. Дефинирането на 
схемата за осчетоводяване (за по-кратко  ще бъде наричана само схемата)  започва с задаването на уникален цифров номер и  
смислено наименование, което да подсказва нейното предназначение, вижте „2 – Осчетоводяване на продажби“ (фиг.7-7).  

 

 
фиг. 7-7 

17.5.2 Входни полета. 
Преминаваме на страницата (таба) за определяне на входните полета (фиг.7-8). 
В колона „Номер“ се задава последователността на полетата във входните данни. Могат свободно да се пренареждат, в 

случай  че се допусне грешка или тяхната последователност се промени, но трябва да се запази уникалния им номер в това 
подреждането. В крайна сметка всички редакции трябва да приключат със запазването на последователна номерация.  

В колона „Поле“ всяко поле  трябва да получи уникално име. Задължително пред името се поставя символа „@“ и името 
може да съдържа само главни латински букви и цифри, без интервали в него. 

В следващата колона „Наименование“ се записва произволен текст идентифициращ недвусмислено предназначението 
на полето.  

Колона „Позиция“ има двойно предназначение в зависимост от вида на схемата. 
Различаваме два вида схеми: 
 с полета с фиксирана дължина 
 с полета с променлива дължина. 

Типичен пример за полета с фиксирана дължина е разглежданата схема за импорт на дневник по ДДС. В неговата 
структура за всяко поле е определена точна дължина. За този вид схема в тази колона се задава началната позиция на полето, а в 
следващата „Размер“ - неговата дължина. Например, поле „@DANKONTR -  ИН по ДДС на контрагент“  в дневника започва 
от колона 73 и има дължина 15 символа.  

При схемите дефиниращи полета с променлива дължина в поле „Позиция“ се задава последователния номер на полето в 
данните за импорт, а в поле „Размер“ – ‚0‘ (нула). За тези схеми при зареждането на документите в страницата 
„Осчетоводяване“ се задава вида на разделителя между полетата. 

 



 
фиг. 7-8 

Колона „Тип номенклатура“ има по-широко приложение, отколкото говори нейното наименование. Предлага фиксиран 
брой възможности, който се активира с помощта на падащото меню достъпно за полето (фиг.7-9). 

 
фиг. 7-9 

 Номен. код – очаква се съдържанието на това поле да е код от номенклатура (1). Кодът на номенклатурата ще бъде 
определен според приложението на полето.  Както ще видим по нататък, това поле задава типа на документа, а той 
е свързан с използването на номенклатура „2-Типове документи“ на ЕДИС-АСО. Програмата ще потърси 
съдържанието на полето сред типовете документи дефинирани в тази номенклатура и ако не го намери ще добави 
новия код за тип документ, като за наименование  ще използва текста или съдържанието на полето посочено в 
колона „Наименование на номенклатура“ . В нашия пример за наименование ще бъде използвано отново 
съдържанието на полето; 

 Нараст.код – използва се в цифрови номенклатури.  Да разгледаме дефиницията на входните полета в схема „3 - 
Импорт на продажби“ (фиг. 7-10). Това е схема за осчетоводяване с полета с променлива дължина. Забележете, че 
в колона „Размер“ стойностите са нула. Обърнете внимание на полета: „9–MAGKOD Код на магазин“ и „10-
MAGIME Наименование на магазина“. Дефинирано е, че поле „9–MAGKOD” определя код на магазин, който 
трябва да съществува в нарастващата цифрова номенклатура „3-Структура на фирмата“,  използвана в 
аналитичността на сметка „702“ (вижте фиг. 7-11). При зареждането на данните програмата ще провери дали в 
номенклатурата съществува код на магазин съответстващ на този от входните данни. Ако не намери такъв ще 
потърси най-големия цифров код, ще го увеличи с 1 и ще го запише в номенклатурата. За наименование ще 
използва съдържанието посочено в колона „Наименование на номенклатура“. В примера, това е съдържанието 
на полето „10-MAGIME Наименование на магазин“; 
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фиг. 7-10 

 

 
фиг. 7-11 

 
Специален вариант на импорт с нарастващ код е предвиден за номенклатурата на контрагентите (вижте 2 на фиг. 7-8). В 

полето „Наименование на номенклатура“ се посочва полето съдържащо наименованието на контрагента, в поле „Данъчен 
No” – идентификационния номер по ДДС, а в поле „Булстат“ –единнияя идентификационен номер (Булстат). Програмата 
проверява номенклатурата за ИН по ДДС, ако във входните данни се подава код на контрагент с данни за регистрация по ДДС в 
ЕС. Ако такъв не е намерен или входните не съдържат валиден ИН по ДДС, се проверява по ЕИК (Булстат). Ако контрагента не 
бъде намерен, се прави запис в номенклатурата с поредния  нарастващ номер и съдържанието на полетата, посочено по-горе; 

 Контрагент - определя, че полето съдържа кода на контрагента, който трябва да бъде добавен в номенклатурата, 
наименованието се взема от полето посочено в колона „Наименование на номенклатура“, ИН по ДДС от колона 
„Данъчен No”, a ЕИК (Булстат) от колона „Булстат“; 

 Шаблон – дава възможност за трансформация на датата от входния формат в поддържания от ЕДИС-АСО. В поле 
„Данъчен No“ се подава входния формат, а в поле „Булстат“ -  желания формат след трансформацията. За 
идентифицирането на отделните елементи от датата се използват следните съкращения: „ДД”-ден посочен в две 
позиции, „ММ”-месец, „ГГГГ”-година.  Вижте следната част от фиг. 7-8 (позиция 3): 

 
Датата на постъпваща от входните данни е във формат „ДД/ММ/ГГГГ“, т.е. 21 септември 2010 година, постъпва във 

следния вид: „21/09/2010“, който се трансформира в „21.09.2010“ съгласно заложения шаблон в колона  „Булстат“. 
В долната част на страница „Входни полета“  (фиг.7-12) може да бъде зададено условие, което позволява филтрирането на 

входните данни и пропускането на тези записи, които не отговарят на поставеното условие. 

 
фиг. 7-12 

Формулите, с които ще се срещнем и в другите страници се формират по следните правила: 
1) Всички операнди трябва да бъдат заградени от скоби. В примера на фиг.7-12 такъв операнд е израза „(@VIDDOC= 

#01)“ ; 
2) В операндите могат да се използват полета от импорта (@VIDDOC) и цифрови или символни константи, които се 

задават със символа „#“ пред тях. Например, „#01“ представя цифровата константа „01“, което е кода на данъчна 
фактура съгласно Правилника за прилагане на ЗДДС;  

3) В операндите и изразите могат да се използват следните аритметични оператори:  „+“ (плюс), „-“  (минус), „*“ 
(умножение) и  „/“  (деление); 

4) В операндите и изразите могат да се използват следните логически оператори:  „=“ (равно), „>“ (по-голямо), „>=“ (по-
голямо или равно), „<“ (по-малко), „<=“ (по-малко или равно), „<>“ (различно); 

5) Между операндите и изразите могат да бъдат поставяни логическите условия: „И“, „ИЛИ“ 



Нека разшифроваме примерната формула: 
(@VIDDOC=#01) ИЛИ (@VIDDOC=#02)  ИЛИ (@VIDDOC=#03) 
В първия операнд: (@VIDDOC=#01) поставяме условието типа на документа (@VIDDOC) да е равен на „01“ (данъчна 

фактура).  По подобен начин се определят  и останалите операнди, в които се изисква типа на документа да е равен на „02“ 
(дебитно известие) и „03“ (кредитно известие). Отделните операнди са комбинирани с условието „ИЛИ“ т.е поставеното 
условие определя, че ще бъдат допуснати до импорт само   документите от тип: данъчна фактура, дебитно и кредитно известие. 

С десния бутон на мишката се активира меню, което предлага и допълнителни възможности: 

 
 Проверка на входните полета – проверява дали дефинициите на входните полета коректни; 
 Копиране на входните полета – копира във вътрешен буфер на програмата всички входни полета заедно с техните 

дефиниции. Заедно със следващата функция може да се използва при създаване на нова схема за осчетоводяване; 
 Вмъкване на входните полета – импортира в текущата схема запазените с предходната функция входни полета; 
 Изтриване на всички входни полета – едва ли се нуждае от обяснения 
 Печат на входните полета – подготвя справка за печат ма входните полета и техните дефиниции. 

17.5.3  Полета на документа.  
В тази част на схемата се определят основните характеристики на документа и възможности за трансформация на типа на 

входните документи (фиг. 7-12) 
 

 
фиг 7-12 

 
При определянето на характеристиките на документа могат да се използват следните възможности: 

1) Полета от входните данни като „@VIDDOC“ (1). Името на входното поле може да бъде въведено директно 
или избрано от списъка, която ще се появи след щракването върху бутона с трите точки в края на полето от 
колоната или с двукратно щракване на левия бутон на мишката в полето (фиг.7-13); 
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фиг. 7-13 

2) Константни значения (2). Въвеждат се директно в колона и се записват в характеристиките на документа в 
този вид; 

3) Специални операции (3), които се използват най-вече при задаване на архивните номера:  
4) „+“ при осчетоводяването ще бъде използван следващият нарастващ архивен номер за зададения архив. 

Например, ако предположим ,че последният документ в архива „ДДСПРО“  има архивен номер 122, при 
импорта на документите на първия от тях ще бъде присвоен номер 123, на следващия 124 и т.н.  

5) „+100“ – използва се същата техника, но номерата в архива ще стартират от 100 т.е. при импорта на 
документите на първия от тях ще бъде присвоен номер 101, на следващия 102 и т.н.  

6) Условия за прилагане на схемата (4). Дефинирането на тези условия се подчинява на правилата описани по 
горе, но в случая се задава филтър прилаган по отношение на оформянето на характеристиките на документите. 

Обърнете особено внимание на полето „Архив“. Желателно (почти задължително) е то да се отличава от всички видове 
архиви използвани при ръчното въвеждане на документи. Така ще се улесни контрола за коректност след импорта на 
документите.  

При обработката на документите е възможно трансформиране на входния тип документ в този поддържан от ЕДИС-АСО. 
В разглежданият пример на такава трансформация подлежат типовете на документите дефинирани  в Правилника за прилагане 
на ЗДДС към тези зададени с номенклатурата на ЕДИС-АСО (позиция 5 на фиг. 7-12 ). 

В колона „Входен тип документ“ се подават очакваните типове документи в импорта, а в колона „Изходен тип документ“ 
тези, в които трябва да се преобразуват. Изходният тип на документа може да бъде избран от списъка, който се отваря чрез 
бутона разположен в края на полето. В колона :Наименование“ програмата извежда името на избрания изходен тип документ. 
Тази колона не подлежи на редактиране и има само информативен характер. 

17.5.4  Счетоводни статии. 
На тази страница се дефинират контировките използвани за осчетоводяване на импортираните документи (фиг.7-14). 

Счетоводните статии се задават в последователни редове и номера (1), които съдържат счетоводни кореспонденции по дебита и 
кредита. Сметките могат да се въвеждат ръчно или избират от сметкоплана, който се извежда при щракването върху бутона с 
трите точки в края на полето (2). След въвеждането (избора) на сметката в заглавието на следващите 6 колони се появяват 
имената аналитичните нива, за които се очаква въвеждането на данни. В тези колони могат да бъдат зададени: 

 имена на входни полета (3), които могат да бъдат въведени ръчно или избрани от списъка, който се повява при 
щракване върху бутона в края на полето, вижте на фиг. 7-14 аналитичността на сметка „411”. При осчетоводяването 
на документите тези полета се заместват със стойностите от входните данни. Единственото изключение е избраното 
в този пример поле „@DANKONTR“, което не се замества от Идентификационния номер по ДДС на контрагента, а 
от неговия код от номенклатурата на контрагентите;  

 код от номенклатура (4), както се вижда  от примера за сметка „702”, за която за аналитичното ниво „Структура 
на фирмата“ е директно записано „10“, който съответства на код от номенклатура „3–Структура на фирмата“, 
която се използва  за това аналитично ниво. 

Не се допуска оставянето на недефинирани аналитични нива. 
В поле „Поле за стойност на счетоводната статия“(5) се определя, откъде да бъде взета стойността за счетоводната 

статия. Например, за контировката „дт 501 / Кт 411,@DANKONTR“ е зададено, че това е сумата на входните полета:  @SUMA 
(Стойност без ДДС) + @DDS (Начислено ДДС).   

За тези формули се прилагат правилата описани по-горе. 
В следващото поле „Условия за прилагане на контировките“ се дефинират условията, при които дадена контировка се 



прилага. В примера последната контировка свързана с отчитане на плащане в брой ще бъде приложена само входното поле 
„@TIPPL“ – тип плащане е равно на „1“. За тези полета можете с двукратно щракване на мишката да изведете списъка с входни 
полета (фиг.7-13) и да изберете от него. 

 
фиг. 7-14 

С десния бутон на мишката се активира меню, което предлага и допълнителни възможности: 

 

17.5.5 Опис на сметки. 
Това алтернативен начин за създаване на схема за осчетоводяване на импорта. Върху един и същи импорт не могат да се 

прилагат едновременно и двете схеми: счетоводни статии и опис на сметки. Този метод се използва в случай, че в импорта са 
включени счетоводни записвания, които трябва да бъдат приложени към него. 

Да разгледаме следния текстови файл за импорт (фиг.7-15). За повече прегледност е представен в таблична форма на фиг.7-
16.  В него са включени следните полета разделени със запетая:  

1) тип запис (има специално значение при дефинирането на схемата за осчетоводяване); 
2) тип документ (ДДС-ДФ); 
3) номер на фактура; 
4) дата на фактура; 
5) архив; 
6) архивен номер. ИН по ДДС (Булстат за нерегистрираните по ДДС); 
7) име на контрагента; 
8) дт сметка; 
9) кт сметка;  
10) сума без ДДС; 
11) сума на  ДДС. 

Обърнете внимание на следните особености: 
1) данните за документа, контрагента и сумите се повтарят на всеки ред със счетоводните записвания за документа; 
2) в шифъра на сметките е включена и аналитичност. Например: сметка „4101001“ включва шифъра на сметката 

„410“ и аналитичност „1001“ (код на контрагент, както ще стане ясно по-нататък). Аналогично е положението и 
със сметка „700010“, която включва сметка „700“ и аналитичност „010“.  

3) В сметкоплана на фирмата  счетоводните сметки от примера имат следната структура: 
4) а) сметка „410“ (клиенти) се отчита аналитично по контрагенти (номенклатура  „8 – контрагенти“); 
5) б) сметка „700“ (продажби на продукция) се отчита по магазини (номенклатура  „18-магазини“) 

 
1,ДДС-ДФ,0000001001,10.05.2010,10,1001,BG115950326,ИПАНЕМА ЕООД,4101001,700010,1000.00,200.00 
2,ДДС-ДФ,0000001001,10.05.2010,10,1001,BG115950326,ИПАНЕМА ЕООД,4101001,4532,1000.00,200.00 
3,ДДС-ДФ,0000001001,10.05.2010,10,1001,BG115950326,ИПАНЕМА ЕООД,501,4101001,1000.00,200.00 
1,ДДС-ДФ,0000002001,15.05.2010,11,2001,BG126524961,Ролинг-Л ЕООД,4102001,700011,1500.00,300.00 
2,ДДС-ДФ,0000002001,15.05.2010,11,2001,BG126524961,Ролинг-Л ЕООД,4102001,4532,1500.00,300.00 

фиг. 7-15 
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фиг. 7-16 

Описанието на входните полета (раздел „Входни полета“) за импорта на фиг. 7-16 е следното (фиг.7-17):  

 
фиг. 7-17 

В описанието е използвано, че отделните полета са променлива дължина и използват разделител (колона „Размер“ е с 
нулеви стойности), в случая запетая. 

За характеристиките на документа (раздел „Полета на документа“)  е направено следното описание (фиг.7-18): 
 

 
фиг. 7-18 

Очевидно е, че са използвани входни полета, с изключение на директно въведения текст „Продажби“ за описанието на 
документа. 

Описанието на схемата за осчетоводяване  (раздел „Опис на сметки“) е следната (фиг. 7-19):  
 

 
фиг. 7-19 

Правят впечатление някои нови неща: 
1) всички възможни кореспонденции между сметките са описани в схемите и на тях е присвоен последователен цифров 

номер в колона „Номер“ (1). Спазването на последователната номерация без пропуски е задължително. Другото е, 
че това подреждане включва последователни комбинации от дебитни и кредитни счетоводни записвания, колона 
„Тип“ (2); 

2) нова дефиниция на сметките (3). Например, описанието „@DTSMET001003“ от ред 1 се разшифрова така:  от 
входно поле „@DTSMET” (вижте фиг.7-17) се взема тази част, която започва от позиция „1“ (001) с дължина 3 
символа („003“). Аналогично „@DTSMET004004“ означава: вземи тази част от входно поле „@DTSMET”, която 
започва от 4-та позиция с размер 4 символа. Този начин на задаване на част от входно поле може да бъде използван 
навсякъде в схемите за осчетоводяване, не само за описание на счетоводните контировки в „Опис на сметки“. 

Как се обвързва тази схема с входните данни ? Нека се върнем на текстовия файл с входните данни (фиг.7-20). 
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фиг. 7-20. 

 Ще забележите три типа счетоводни записвания (1), които ще покажем с техните аналитичности: 
 дт 410,1001 / кт 700,010 – дт аналитична сметка / кт аналитична сметка; 
 дт 410,1001 / кт 4532 – дт аналитична сметка / кт синтетична сметка; 
 дт 501 / кт 410,1001 – дт синтетична сметка / кт аналитична сметка; 

За следващия документ те се повтарят, с изключение на контировката за плащане в брой. 
За всяка от тези комбинации трябва да дефинираме схема за осчетоводяване. Ако сега разгледате отново  схемата на фиг  

7-19 ще забележите следното: 
Комбинацията на фиг. 7-21 дефинира първия тип осчетоводяване за запис 1 и 4 (позиция 2 от фиг. 7-20).  
Ред 1 дефинира дебитното записване за сметка „410”, отчитана по контрагенти: 
 @DTSMET001003 взема от поле „4101001“ частта „410“ (счетоводната сметка) ; 
 @DTSMET004004 взема от поле „4101001“ частта „1001“ (код на контрагента).; 

Ред 2 дефинира кредитното записване за сметка „701”, отчитана по магазини: 
 @KTSMET001003 взема от поле „700010“ частта „700“ (счетоводната сметка); 
 @KTSMET004003 взема от поле „700010“ частта „010“ (код на магазина). 

 

 
фиг. 7-21 

Аналогично следващата комбинация на фиг.7-22 се прилага за запис 2 и 5 (позиция 3 от фиг.7-20)  

 
фиг. 7-22 

Комбинацията на фиг.7-23 се прилага за запис 3 (позиция 4 от фиг.7-20). 

 
фиг. 7-23 

По този начин са обхвани и трите типа възможни счетоводни записвания. Как, обаче да разграничим, кой от тях се 
прилага за съответния ред от входния файл на фиг. 7-20. За целта се използват стойностите в  колона „Тип“ на фиг.7-20. Тези 
стойности се подават в полето „Условие за прилагането на контировката“ (позиция 1 на фиг.7-24). Използва се описания вече 
начина за дефиниране на формула. За прилагане на първата тип от разгледаните счетоводни записвания (фиг.7-21)  в това поле 
се поставя условието входното поле „@TIPZAP” да се равно на 1 - @TIPZAP=#1. За прилагането на втория тип (фиг.7-22) 
условието трябва да бъде „@TIPZAP=#2“, а за третия – „@TIPZAP=#3“. В „Поле за стойност на  счетоводната статия“ (2) 
посочваме съответното входно поле за стойност -„@SUMA“ или ДДС - „@DDS“ 

 
фиг. 7-24 

 
Дотук въобще не използвахме две входни полета „@DANKONTR” (ИН по ДДС (Булстат) на контрагента) и 

„@IMEKONTR“ (име на контрагента). Те не участват при дефинирането на  счетоводните записвания с разделите „Счетов. 
статии“ и „Опис на сметки“. Тяхното наличие е свързано със записването на документите в дневниците по ДДС, което ще бъде 
разгледано по-нататък. 

С десния бутон на мишката се активира меню, което предлага и допълнителни възможности: 
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Накрая да обобщим: 
1) Осчетоводяване по „Опис  на сметки“ се прави само, ако във входните данни са подадени счетоводни сметки. В 

противен случай използвайте „Счетоводни статии“. 
2) За да се определи точно принадлежността на счетоводните записвания към документа, неговите характеристики: 

тип, номер, дата, архив и архивен номер трябва да се повтарят на всеки ред от файла за импорт; 
3) Във входните данни задължително трябва да съществува поле от типа на „@TIPZAP“ (тип запис), с което да се 

обвържат всички типове счетоводни записвания; 
4) За всеки тип счетоводна кореспонденция трябва да се дефинират два реда в описа (дебитен и кредитен) и тяхното 

прилагане да се обвърже с типа на записа от входните данни; 
5) Във всички формули могат да бъдат използвани части от полета, не само в „Опис на сметки“; 
6) Сумите за данъчната основа и начисленото ДДС, ако се импортират данни за регистрирано лице,  трябва да са 

включени на всеки ред, иначе ще стане невъзможно правилното попълване на дневника по ДДС от входните данни. 
Същото се отнася и за ИН по ДДС (Булстат) и наименованието на контрагента. 

 

17.5.6 Използване на шаблони при дефинирането на полетата за аналитичност на сметките от отчета. 
В горното описание на варианта за осчетоводяване с използване на опис на сметки беше разгледан случая за използване 

на част от поле на входните данни. Такива шаблони могат да бъдат използвани навсякъде в дефиницията на схемата:  
 при описание на полетата на документа; 
 сметките и аналитичностите на счетоводните статии; 
 условията за прилагане на контировките.   

 

 
Обърнете внимание на аналитичността на сметка 501. Шаблонът „@OBEKT001002“ се разшифрова така:  от входно 

поле „@OBEKT” се взема тази част, която започва от позиция „1“ (001) с дължина 2 символа („002“).  
 

17.5.7 Използване на полетата за дата на документа и дата на осчетоводяване в аналитичностите на 
сметките от счетоводните статии. 

Шаблонът за дата на документа се задава със символния низ „^DD”, а датата на осчетоводяване с „^AD” и могат да имат 
следните значения: 

1. „^DD” („^DD1”) или „^AD” („^AD1”) – трансформира датата на документа (датата на осчетоводяане) във формат: 
„ГГГГММДД”, където „ГГГГ” (година), „ММ” (месец), „ДД” (ден). Пример, датата на документа „21.09.2014” 
при използване на този шаблон се трансформира в „20140921”; 

2. „^DD2” или „^AD2” – трансформира датата на документа (датата на осчетоводяане) във формат: „ГГГГ.ММ.ДД”, 
където „ГГГГ” (година), „ММ” (месец), „ДД” (ден). Пример, датата на документа „21.09.2014” при използване на 
този шаблон се трансформира в „2014.09.21”; 

3. „^DD3” или „^AD3” – трансформира датата на документа (датата на осчетоводяане) във формат: „ГГММДД”, 
където „ГГ” (последните две цифри на годината), „ММ” (месец), „ДД” (ден). Пример, датата на документа 
„21.09.2014” при използване на този шаблон се трансформира в „140921”; 

4. „^DD4” или „^AD4” – трансформира датата на документа (датата на осчетоводяане) във формат: „ГГ.ММ.ДД”, 
където „ГГ” (последните две цифри на годината), „ММ” (месец), „ДД” (ден). Пример, датата на документа 
„21.09.2014” при използване на този шаблон се трансформира в „14.09.21”; 

5. „^DD5” или „^AD5” – трансформира датата на документа (датата на осчетоводяане) във формат: „ДДММГГГГ”, 
където ДД” (ден) , „ММ” (месец) , „ГГГГ” (година). Пример, датата на документа „21.09.2014” при използване на 
този шаблон се трансформира в „21092014”; 

6. „^DD6” или „^AD6” – трансформира датата на документа (датата на осчетоводяане) във формат: „ДД.ММГ.ГГГ”, 



където ДД” (ден) , „ММ” (месец) , „ГГГГ” (година). Пример, датата на документа „21.09.2014” при използване на 
този шаблон се трансформира в „21.09.2014”; 

7. „^DD7” или „^AD7” – трансформира датата на документа (датата на осчетоводяане) във формат: „ДДММГГ”, 
където „ДД” (ден), ММ” (месец), ,„ГГ” (последните две цифри на годината).  Пример, датата на документа 
„21.09.2014” при използване на този шаблон се трансформира в „210914”; 

8. „^DD8” или „^AD8” – трансформира датата на документа (датата на осчетоводяане) във формат: „ДД.ММ.ГГ”, 
където „ДД” (ден), ММ” (месец), ,„ГГ” (последните две цифри на годината).  Пример, датата на документа 
„21.09.2014” при използване на този шаблон се трансформира в „21.09.14”; 

9. „^DDшаблон” или „^ADшаблон” – дава възможност клиентът да зададе собствен шаблон за трансформацията на 
датата на документа (датата на осчетоводяане). Шаблонът може да съдържа комбинация от следните символи: 
„ДД” (ден), ММ” (месец), ,„ГГ” (година) и точка. Пример, „^DDГГММДД”, с който датата на документа 
„21.09.2014” се трансформира в „20140921”; 

Пример: 
 

 
 

17.5.8  Осчетоводяване. 
Всичко, което направихме дотук, колкото и да е време отнемащо, обикновено се прави еднократно. Това е частта от 

програмата за осчетоводяване на импорт, която се използва най-често. 
Моля запомнете, ВИНАГИ ПРАВЕТЕ АРХИВ НА ТЕКУЩАТА БАЗА ДАННИ ПРЕДИ ИМПОРТ. Така си 

гарантирате възстановяване на преходното състояние, ако нещо се обърка 
 Нека разгледаме възможностите включени в нея и показани на фиг.7-25 и последователността на работа. 



 
фиг. 7-25 

1) Избор на месец за импорт (1).  Ако бъде избран  месец за осчетоводяване, програмата автоматично установява 
първо число на месеца за документите, за които месеца и/или годината от датата на документа се различава от 
избрания период (година и месец )за осчетоводяване. В този случай съдържанието на входното поле “Дата на 
осчетоводяване” не се взема под внимание. 

2) Избор на файла за импорт (2). Пътят и името на мога да бъдат въведени ръчно или избрани от списъка, който 
ще се отвори чрез бутона при щракване върху бутона в края на полето.  

3) Избор на структурата на файла (3) включва две възможности: 
 „Фиксиран“ - за всички полета от файла има зададена начална позиция и размер при описанието на 

входните полета. Типичен пример за такъв файл е дневника по ДДС, чийто параметри са точно 
определени от Правилника за прилагане на ЗДДС;  

 „Разделител“ -  най-често използвания вариант, при който полетата са променлива дължина и 
определен символ наречен „разделител“ задава края на полето. Такива файлове са всички от типа CSV 
(Comma Separated Value), който могат да се подготвят при експорт на таблица от Excel или друг офис-
пакет (Open Office, KingSoft Office)  в този формат. Повечето от програмите подготвящи данни за 
експорт към друг софтуер използват този формат.  

4) Избор на разделител (4). Ако е избрана структура с „Разделител‘ (3), този сектор се активира и задължително 
трябва да бъде избран разделителя между полетата, за да могат да бъдат разпознати от програмата за импорт. В 
ЕДИС-АСО по подразбиране за такъв е установен „;“ (точка и запетая). Тук може да бъде променен и да бъде 
избран друг от предложения списък или ако той липсва в него, да бъде въведен в полето „Друг“. 

5) Метод на осчетоводяване (5): 
 „По схема“ – счетоводните записвания са дефинирани в раздел „Счетов. статии“; 
 „По опис“ – в раздел „Опис на сметки“.  
Програмата ще реагира със съобщение, ако направите избор, за който не съществуват дефинирани счетоводни 
записвания. По принцип можете да имате дефинирани  схеми и в двата раздела и да избирате различен вариант в 
зависимост  от импорта. Такъв начин на работа почти не се среща 

6) Тип на файла (6). Зависи от това дали импорта се зарежда от програми работещи под Windows или такива 
използващи DOS. Ако бъде избран втория вариант, при импорта на данните програмата ги конвертира към 
кодовата таблица на Windows. типичен вариант за DOS-базиран  текстови файл са дневниците по ДДС. 

7) Преглед на файла (7). Определените дотук параметри са напълно достатъчни, за да направим проверка дали 
входния файл правилно се разпознава. С бутон „Преглед на файла“ програмата ще прочете входните данни и 
ще ги визуализира в таблицата (11) под полетата и лентите за задаване на параметри. Това ви позволява да се 
направи преглед на импорта преди неговото зареждане в системата. 
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8) Добавяне на нови и актуализация на съществуващите (8).  Преди да се пристъпи към импорта на данни 
трябва да се уточни режим на работа, дали да се добавят само нови документи или да се актуализират (заменят) 
съществуващите. Замяната на съществуващите документи е възможна само, ако те могат да бъдат да 
идентифицирани еднозначно. Това означава, че техните характеристики  не са променени от предходния 
импорт. Например, ако използвате нарастващ архивен номер, генериран от ЕДИС-АСО, това е невъзможно! 
Затова, моля запомнете, ВИНАГИ ПРАВЕТЕ АРХИВ НА ТЕКУЩАТА БАЗА ДАННИ ПРЕДИ ИМПОРТ. 
Така си гарантирате възстановяване на преходното състояние, ако нещо се обърка. 

9) Автоматично записване в Дневника по ДДС (9). На база на определени изисквания към съдържанието на 
входните данни, програмата е в състояние да генерира записвания в дневниците по ДДС. Ако маркирате това 
поле, трябва да определите, в кой от дневниците  ще се записват данните.  Малко по-долу е разгледана въпроса 
за правилата и условията, при които е възможно автоматичното попълване на дневниците по ДДС 

След определянето на тези параметри (позиции от 1 до 9) може да се пристъпи към обработката, осчетоводяването и 
записа в базата данни на импорта. 

Тези операции се реализират чрез секцията на бутоните (10).  
С бутон „Импорт“ се извършва подготовка и проверка на данните. Обработените и подготвени за осчетоводяване данни 

ще се визуализират в таблицата на екрана (11). В случай, че входните данни не отговарят на подадените параметри или бъдат 
открити грешки в тях, програмата ще изведе съответните съобщения и ще маркира редовете от файла, където са открити 
проблемите. Някои от грешките са фатални и не може да се продължи работата, други допустими, но редовете от файла, където 
са открити ще бъдат пропуснати при обработката. Вие решавате дали трябва да преустановите импорта и да отстраните тези 
допустими проблеми или ще продължите. Като допълнителна възможност - с различен цвят се маркират документите, за които 
месеца  и/или годината от датата на документа се различава от месеца и/или годината за подадената дата за осчетоводяване. 

След нормалното зареждане (без фатални грешки) на входните данни ще бъде достъпен бутона:”Осчетоводяване”, с 
който можете да стартирате осчетоводяването на документите и записа им в базата данни и дневниците по ДДС. Успешно 
осчетоводените документи се маркират с зелен цвят след приключването на операцията. 

С бутон „Запис на ДДС“ се активира познатата програма за зареждане на данни от ДОС-приложения, която се намира в 
меню „Обмен/Данни от ЕДИС-АКТИВ,ЕДИС-КОМЕРС и ЕДИС-РЕСУРС“ (фиг.7-26).  

С нея можете да заредите в базата данни дневници по ДДС подготвени от външни програми съгласно изискванията на 
Правилника за прилагане на ЗДДС 

Това се прави, ако във входните данни не съдържат информация достатъчна за запис в дневниците по ДДС или импорта, 
който се осчетоводява не е свързан с отчитане на ДДС, например плащания от клиенти, но разполагате коректно подготвени 
дневници по ДДС.  

Трябва да  направите следното: 
 Да въведете или изберете от списъка чрез щракване върху бутона в края на полето папката (1), в която са записани 

дневниците по ДДС. 
 Определя се режима на работа (2): добавяне на нови и/или актуализация на съществуващите. По принцип режима на 

„актуализация на съществуващите“ е почти невъзможен, защото е много рядко подреждането на документите в 
дневника да се запази непроменено, ако са направени промени в него. Затова в случай на необходимост от повтаряне 
на операцията, трябва да се тръгне от предходно състояние, преди зареждането на дневниците т.е. от архив. 

 Маркира се вида на дневника: покупки или продажби (3). 
С бутон „Импорт“ програмата проверява и зарежда дневника и ако  всичко е наред става достъпен бутон „Запис в БД“, с 

който записват данните окончателно в базата данни.  
С бутон „Изход“ се връщате отново към екрана за осчетоводяване на импорт (фиг. 7-25), ако идвате от него или се връщате 

в главното меню на ЕДИС-АСО.  
  



 
фиг. 7-26 

Изисквания към входните данни за автоматично записване в дневниците по ДДС. 
За целта трябва да е поставена отметка в полето „Запис в дневника по ДДС според установените правила“ и избран 

дневника  (позиция 9 от фиг.7-25). 
Във файла за импорт трябва да са налични следните полета: 

 данъчен документ от типа: фактура, известие, митническа декларация, касов отчет или протокол; 
 номер; 
 дата; 
 контрагент: ИН по ДДС или ЕИК (Булстат) и наименование; 
 сума без ДДС; 
 сума на ДДС. 

За някои полетата, за да бъдат разпознати от програмата се изисква да имат точно определени имена: 
 @BULSTAT – за полето с ЕИК (Булстат) на контрагента, ако е включено във входния файл;  
 @DANKONTR - за полето с ИН по ДДС или ЕИК на контрагента, ако не е включен като отделно поле;  
 @IMEKONTR - за полето с името на контрагента;  
 @SUMA - за полето със стойността без ДДС  
 @DDS - за полето с стойността на ДДС  

При записа се използват условията за определяне на вида на сделките зададени по подразбиране в меню 
„Настройка/Настройка на средата/Параметри по ДДС" (фиг.7-27). В примера те са следните: 

 
1) ЗА ДНЕВНИКА НА ПОКУПКИТЕ (1) се прилагат по подразбиране следните операции: 

 Ако полето @DDS  =  0: „101 Доставки без право на ДК или без данък“; 
 Ако полето @DDS <> 0: „102 Доставки с право на пълен данъчен кредит“; 
 Ако документа е протокол (тип „ДДС-ПР “за ЕДИС-АСО): „105 ВОП с право на пълен данъчен кредит“.  

 
2)  ЗА ДНЕВНИКА НА ПРОДАЖБИТЕ (2) се прилагат по подразбиране следните операции: 

 Ако полето @DDS  =  0: „213 Освободени доставки“; 
 Ако полето @DDS <> 0: „201 Облагаеми доставки – 20%“; 
 Ако документа е протокол (тип „ДДС-ПР” за ЕДИС-АСО): „203 ВОП“.  
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фиг. 7-27 

 
Допълнителни правила за импорт в дневниците по ДДС. 
Горепосочените условията (фиг.7-27) се допълват от следните правила заложени при импорта на документи: 
1) За ДНЕВНИКА НА ПОКУПКИТЕ: 

 „107 Внос без право на ДК или без данък” за контрагенти с ЕИК  „999999999999999“ и със сума за ДДС = 0; 
 „108 Внос с право на пълен ДК” за контрагенти с ЕИК „999999999999999“ и със сума за ДДС <> 0;                                         
 „104 ВОП без право на ДК или без данък” за лица регистрирани по ДДС в ЕС и доставки с протокол без 

начислено ДДС; 
 „105 ВОП с право на пълен данъчен кредит” за лица регистрирани  по ДДС в ЕС и доставки с протокол с 

начислено ДДС. 
2) За ДНЕВНИКА НА ПРОДАЖБИТЕ: 

 „207 Доставки по глава III/ЗДДС-0%” за контрагенти с ЕИК „999999999999999“ със сума за ДДС=0; 
 „208 ВОД-0%” за лица регистрирани по ДДС в ЕС и доставки с начислено ДДС. 

 
Проверка за коректността на осчетоводените документи. 
След успешното осчетоводяване на документите, задължително направете анализ на   системата, което се състои в 

изпълнението на следните стъпки: 
 стартирайте ЕДИС-АСО и от меню „Сервиз/Анализ на базата данни” пуснете проверка на базата данни за месеца, 

в който са импортирани документите; 
 от меню „ДДС/Анализ на дневниците по ДДС” направете проверка за коректността на документите, записани в 

дневниците по ДДС. 
 от меню „Въвеждане/Въвеждане на партиди от документи” изберете филтър по архива на импортираните 

документи (почти задължително е той да се отличава от ръчно въвежданите)  или всички документи за месеца и 
прегледайте за част от документите (по ваш избор) генерираните счетоводни записвания за коректност. 

17.5.9 Допълнителни възможности. 
Експорт /Импорт на счетоводни схеми 
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Създадените счетоводни схеми могат да бъдат експортирани към други инсталации на ЕДИС-АСО и обратно 
импортирани ( 1 на фиг. 7-28). По подразбиране програмата предлага експорта да бъда направен в стандартната работна папка 
EDISTMP (1), но можете да въведете ръчно или да изберете с помощта на бутона в края на полето друга папка. 

ЗАБЕЛЕЖКА: При експорта се използват стандартни имена на файлове, така че всеки следващ ще презапише 
предходния в избраната папка.  По тази причина, ако експортирате наведнъж няколко схеми, изберете различни папки за 
тяхното съхранение.  

  

 
фиг. 7-28 

 
Импорт на счетоводни схеми. 
Изберете директорията (папката), в която се намира схемата за импорт (1). Стандартно се приема, че това е стандартната 

работна папката: EDISTMP и натиснете бутон „Импорт”. Ако в избраната папка не бъде намерена схема за импорт, програмата 
ще изведе съобщение за грешка. Ако изборът  е правилен, ще се появи следния екран (фиг. 7-29): 

 
Фиг. 7-29 

Програмата предлага три възможности, които могат да бъдат комбинирани, за да отговарят на изискванията за импорта. 
При избора си трябва да вземете  под внимание, че заедно със схемите се съхранява и техния номер (позиция 2 от фиг 7-28). 
Този номер се проверява от програмата и в зависимост от направения избор се предприемат и съответните  действия: 

 Добавяне на нови схеми. Схемата се импортира, само ако не съществува в списъка. Например, ако се опитате да 
заредите схема с номер „4“ в този режим, тя ще бъде отхвърлена, защото вече има такава.   

 Презапис на съществуващите схеми. В този режим схемата със съществуващ номер ще бъде заменена от импорта. 
Този избор е несъвместим със следващия; 

 Зареждане на съществуващите схеми под нов номер. Този вариант е алтернативен на предходния. При него 
импортираните схеми ще получат нов номер (следващия свободен), ако в системата съществува схема с този номер.  

Препоръка. Използвайте параметрите показани на фиг.7-28. Всяка добавена под нов номер схема може да бъде изтрита, 
но презаписаните схеми не могат да бъдат възстановени.  

Печат. 
С помощта на този бутон можете да разпечатите следните раздели от схемата:  
 Входни полета,  
 Полета на документа,  
 Счетоводни статии,  
 Опис на сметки. 

17.5.10 Пример за осчетоводяване на импорт. 
Да използваме създадената в предходните раздели схема за импорт на фактури за продажби с регистрация по ДДС, която 

се осчетоводява по дефинирания опис на сметки (фиг.7-30). Преди това се подсигуряваме с архив на базата данни от меню 
„Сервиз/Архивиране на базата данни“. 

1) Избираме месец май за импорт (1); 
2) Избираме входния файл (2); 
3) Маркираме, че е от тип с разделител  и използвания разделител е запетая (3); 
4) Ще бъде осчетоводяван по опис (4); 
5) Натискаме бутона „Преглед“ (5), за да провери дали зададените параметри са коректни. 

  

12



 
фиг. 7-30 

 
 Получаваме екрана на фиг.7-31, който ни убеждава, че можем да продължим напред. 
 

 
фиг 7-31 

Избираме допълнителните параметри: 
 режим на работа при актуализация на БД (базата данни) (1). Изборът на „актуализация на съществуващите“, 

зависи от това дали желаете да замените вече заредени документи, за които са направени промени в частта на 
осчетоводяването: промяна на счетоводни записвания и суми по тях, но не са променени данните за документа: 
тип, номер, дата, архив и архивен номер. Ако не сте убедени, че за документите не са променени и основните им 
характеристики, избягвайте този режим, защото така ще ги дублирате в базата данни. Ако обаче са променени някои 
от горе изброените характеристики на документите, това със сигурност ще доведе до дублирането им в базата данни 
и дневниците по ДДС.  Безопасно е да оставите маркирано само „добавяне на нови“; 

 маркираме „Запис в дневника по ДДС по установените правила“  и избираме на „Продажби“ (2). Използването 
на този параметър е възможно само, ако данните от импорта отговарят на правилата описани по-горе. В противен 
случай програмата ще отхвърли  това желание и ще предложи само осчетоводяване без запис в дневника по ДДС. 

Вече всичко е готово да преминем към следващата стъпка. Натискаме бутон „Импорт“ (3) за зареждане и проверка на 
входните данни. Ако е направен избор в записа в дневника по ДДС ще бъде изведено съобщението на фиг.7-32. То ни 
информира още веднъж за условията, при които ще бъде извършена тази операции и очаква нашето потвърждение, че желаем да 
продължим. Няма причини да се отказваме и натискаме „Yes“.  

2
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фиг. 7-32 

 
След успешното зареждане и проверка на импорта се активира бутона „Осчетоводяване“ (1), с  който вече окончателно 

записваме документите в базата данни (фиг.7-33). До този момент всички операции не засягаха съществуващото положение с 
данните.  

     

 
фиг. 7-33 

Документите преминали успешно през осчетоводяването и записването в базата данни на клиента се маркират в зелено 
(фиг.7-34). С това приключва процедурата по импорта и осчетоводяването на документите.  

На следващият етап е препоръчително да преминете през описаните по-горе етапи на проверката на импортираните 
документи. 

1



 
фиг. 7-34 

 



18  СЕРВИЗ 

Включените в това меню средства не са пряко свързани  

18.1  Корекция на работни файлове. 
Тази функция на програмата се използва в случаите, когато при стартирането на програмата получите съобщение за 

грешка в работни файлове, в което фигурира текста „DBISAM Engine Error…”.  Подобни проблеми са безопасни  и лесно 
отстраними и в повечето случаи са предизвикани от внезапно спиране на захранването, блокиране на компютъра, проблеми с 
хард диска  и други възникнали по време  на работата с програмата  Те не оказват влияние на базата данни и тяхното 
отстраняване обикновено е свързано със загуба на нововъведени или коригирани документи, които все още се намират в 
работните файлове и направените промени не са съхранени в базата данни. Работните файлове се използват за временно 
съхраняване на междинни резултати и работни документи. 

След като стартирате тази функция ще бъде изведено съобщение, което ви информира, че ще бъдат изчистени всички 
работни документи и изисква потвърждаване да продължи с операцията. 

Гореописаната процедура може да бъде извършена и ръчно. Трябва да копирате файла WORKDB.EXE от 
инсталационната папка (това е папката, от която стартира ЕДИС-АСО) в работната папка (директория) на потребителя и да го 
стартирате. Местоположението на работната папка (директория) на потребителя можете да намерите от меню „Конфигурация / 
Фирми, работни места и права за достъп”. За повече подробности вижте Ръководството на Администратора. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпълнението на описаните в тази точка процедури се отнася само за конкретното работно място в 
системата и не оказват никакво влияние на работата на останалите потребители.  

18.2  Реорганизация на номенклатури. 
При годишното приключване ЕДИС-АСО извършва реорганизация на базата данни като изтрива от сметките всички 

аналитични елементи, които имат нулево салдо, без да изтрива тези елементи от съответните номенклатури. С тази програма 
потребителят може да провери кои аналитични елементи не се използват в базата данни и да ги изтрие от номенклатурата. След 
стартирането програмата извежда списък на номенклатурите  в левия панел на екрана (позиция 1 на фиг.8-1)..  

 
Фиг. 8-1 

С бутон „Неизползвани номенклатури” в десния панел (2) се извеждат само номенклатурите, които не се използват в 
нито една счетоводна сметка..С помощта на бутоните „Маркирай” и „Размаркирай” можете да маркирате или размаркирате 
всички елементи в панела (2), а с бутон “Изтриване на маркираните елементи” да ги изтриете. С левия бутон на мишката 
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можете да поставите отметка или да я махнете на отделни елементи от списъка. 
След като изберете номенклатура в левия панел (1), с бутон „Неизползвани елементи” в десния панел (2) се извеждат 

всички позиции от избраната номенклатура, които не се използват от счетоводната система, както това е направено в примера на 
фиг.8-1 за номенклатура „24 – Вид на разхода за външни услуги”. По описания вече начин можете да маркирате (размаркирате 
) елементи и да ги изтривате.  

Преди тези операции винаги правете архив на текущото състояние. Така ще си спестите излишни главоболи, в случай че 
неволно изтриете неизползвана в момента, но важна за вас номенклатура.  

18.3  Проверка на базата данни. 
В тази функция са включени средства за проверка на интегритета на базата данни и коректността на записаните в нея 

данни, както и сервизни средства за оптимизация и индексиране (фиг. 8-2). Правата за достъп до тази функция се определят от 
администратора на системата в меню „Конфигурация/Фирми, работни места и права на достъп”. 

 
Фиг. 8-2 

С включена опция „Включи в проверката и параметрите по ДДС” (1) при проверката на базата данни се извършват и 
следните допълнителни операции: 

  възстановяват се всички стандартно заложени в ЕДИС-АСО ДДС-операции и се отменят направените потребителски 
настройки; 

  изтриват се и всички типове документи свързани с отчитането на ДДС до 2007 година и неизползвани след този период 
като опростени фактури и известия, протоколи за брак,товарителници и други; 

  зареждат се две допълнителни операции: 
- „216 - Продажба на вторични суровини”; 
- „217 - Облагаеми доставки-9 %”.  

  С бутон „Проверка” стартирате изпълнението на проверката и след нейното приключване трябва да проверите за 
установени проблеми всяка от страниците (табове) (2). В случаите, когато е възможно отстраняването им става достъпен бутон 
„Ремонт” или съобщение в панела (3) ще ви уведоми какви действия е необходимо да се предприемат. Бутон „Оптимизиране 
на базата данни” се използва за отстраняване на липсващи или неизползвани връзки от нея. Такива остават след изчистване на 
изтрити документи, преструктуриране на сметки и други операции С бутон „Номенклатури-индексиране” се извършва 
преиндексиране и възстановяване на индексните файлове на номенклатурите. 

ПОЛЕЗНО! Понякога се налага преработване на салда и документи и промяна на счетоводна сметка използвана в тях. 
След това ненужната вече сметка трябва да бъде изтрита от базата данни, но програмата отказва да направи това, защото все 
още намира документи, които я използват. Почти във всички случаи това са изтрити документи, които все още се съхраняват в 
базата данни. Тяхното изчистване (с функцията разгледана по-долу) не променя ситуацията, защото все още съществуват 
връзки, макар и неизползвани. Оптимизирането на базата данни ги отстранява и прави възможно изтриването на  сметката.   

18.4  Анализ на базата данни. 
Тези средства могат бъдат използвани само при абсолютно коректна БД. За целта преди това трябва да преминете през 

описаната по-горе функция по проверка на интегритета на базата данни. Техническите проблеми (ако има такива) в системната 
БД трябва да бъдат отстранени с DBUTIL.EXE, преди да пристъпите към използването на тези процедури. 

Средства за анализ и възстановяване на БД се намират в меню „Сервиз/Анализ на БД” на ЕДИС-АСО. Персоналните 
правата за достъп до тази команда се определят от Администратора на системата в полето „Обмен и сервизни функции” при 
конфигурирането на системата - меню „Конфигурация/Фирми, работни места и права на достъп”. 

Разгледаните по-долу диагностични и коригиращи функции се използват за периодични проверки на базата данни и 
особено след повреди в данните или физически дефекти на диска. С тяхна помощ в определени ситуации информацията може да 
бъде възстановена на 100%. Препоръчваме да се използват поне веднъж месечно за контрол на базата данни и задължително 
след всякакви повреди по диска или неговата структура, след аварийни прекъсвани на захранването или други хардуерни 
дефекти. 

След стартирането на функцията ще получите предупреждение, че по време на работа с тези функции не трябва да има 
активни потребители включени към базата данни. Самата програма включва две таблици за показване на резултатите от анализа 
на документите и анализа на базата данни и няколко командни бутона, някои, от които не са активни (фиг. 8-3) 
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Фиг. 8-3 

. Проверката на системата се извършва за месечни интервали, за това е необходимо най-напред да изберете от списъка 
месеца за обработка. Проверката протича последователно в следния ред: анализ на документите и анализ на базата данни 

18.4.1 Анализ на документите. 
При активна страница „Анализ на документите“ щракнете върху бутона „Анализ на документи“. С тази функция се 

проверява съответствието между документите, с които са направени стойностните счетоводни записвани по сметките и 
документите, с които са отразени разчетните операции по контрагенти или движението на натурите - валута, материали, 
продукция и стоки. При установяване на различи програмата извежда в диагностичен екран проблемните документи и разликите 
в стойностите по счетоводните записвани и натурите. 

След проследяване на стойностите в отделните колони може да се види характера на разликите. Коригирането на 
различията между данните се извършва чрез бутоните „Корекция на документа” и „Равнение на суми”. Ако това не помогне 
трябва да изберете проблемните документи в меню „Операции / Въвеждане и корекции на единични документи“ или 
„Въвеждане и корекции на партиди от документи“ и да ги презапишете. След записа стария документ ще бъде сторниран 
автоматично и новия ще бъде записан в БД.  

18.4.2 Анализ на базата данни. 
Към използването на тази функция (фиг. 8-4) се пристъпва след като всички документи от БД за избрания месец са 

коректни.  

 
Фиг. 8-4 

Проверява се коректността и връзките между данните и таблиците в базата данни. При установяване на различи и 
структурни грешки целостта на БД програмата извежда диагностичен екран, в които са показани проблемните сметки и 
активира бутона „Корекция на сметки“. За всяка сметка на отделни редове са посочени стойностите определени с шифър в 
колоната “Вид”:  

  оборотна ведомост - шифър ОбВ; 
  аналитична ведомост - шифър АнВ ; 
  данни от документите - шифър Док. 
Ако сметката се води в натура и стойност се появяват и два допълнителни реда: 
  стойността от данните за наличностите - шифър Нал; 
  стойността от документите, с които са отчетени движенията в натура Кол.  
След проследяване на стойностите в отделните колони може да се види характера на разликите. При различи най-напред 

щракнете върху бутона „Корекция на сметки“. ЕДИС-АСО ще се опита да извърши автоматично коригиране на  основата на 
базовите данни от документите и да равни ведомостите с тях. След приключването на работата отново направете анализ на 
базата данни. Ако установените различи се запазят, очевидно частичното им отстраняване не е възможно. В зависимост от 
проблема подходът се раздел две направления: 

  при различия в началните салда - щракнете върху бутона „Равнение на начални салда“; 
  при различия в оборотите - използвайте бутона „Ремонт на обороти“; 
След всяка обработка отново анализирайте състоянието на базата от данни. Ако проблемите не могат да бъдат 

отстранени, тогава трябва да направите следното: 
  при установени различия в началните салда в меню „Операции / Начални салда” да презапишете началните салда за 

месец януари по сметката. След това да използвате „Равнение на начални салда“ и отново да направите анализ на 
БД;  

  при установени различия в оборотите в меню „Операции / Въвеждане и корекции на партиди от документи” да 



изберете и презапишете всички документи за месеца с установени проблеми при анализаСлед това отново да 
направите анализ на БД;  

Ако установените проблеми не бъдат решени и след тази процедура, можете да направите следното:  
  да извлечете всички документи за месеца с функцията „Обмен / Експорт от базата данни“ като изберете функция 

„Документи“; 
  да възстановите предишен архив на БД; 
  да заредите всички документи в БД чрез „Обмен / Импорт в базата данни“. 
След тези операции отново анализирайте документите и базата от данни. В случай, че проблемът не е решен потърсете 

техническа поддръжка от фирма ЕДИС СОФТУЕР. Тази поддръжка се осъществява по Интернет с използването на електронна 
поща. Преди това, обаче трябва да се свържете с нас, за да получите указания за това какви данни трябва да изпратите за 
проверка във фирмата. 

18.5  Архивиране и разархивиране на базата данни. 
След стартирането на тази функция се изисква да изберете директория (папка) от диска или устройство (флашка, външен 

диск), където ще бъде записан архива и името на архивния файл (фиг.8-5). По подразбиране ЕДИС-АСО предлага следната 
конвенция за името на архивния файл „ггммдд”, където гг (година). мм (месец), дд (ден). На примера от фиг. 8-5 името на 
архивния файл е формирано така: 2011(11),месец април (04) и ден (29). Можете да го промените свободно, но не трябва да 
използвате забранени от Windows символи в името на файла, например „\”.  

 
Фиг.8-5 

Можете да използвате бутона разположен вдясно в полето за избор на директорията (папка) от дървовидната структура 
на избраното устройство. След което, с бутон „Архивиране“ стартирате процедурата.  

ЗАБЕЛЕЖКИ: 
а) директорията (папката), в която желаете да записвате архива трябва да съществува на диска; 
б) външните носители (флашка, преносим диск) трябва да са включени към компютъра. 
ВНИМАНИЕ!  
Не използвайте дискети за архивиране на базата данни.  
Не правете архиви само на твърдия диск. При повреда на диска всичко ще бъде загубено. 
Периодично (поне веднъж месечно) копирайте цялата инсталационна папка, заедно с нейните подпапки на 

външен носител: флашка или преносим диск. Така ще поддържате сравнително актуално копие на системата, откъдето 
можете да я възстановите при технически проблем. 

В по-сложни сървърни инсталации с използване на самостоятелен сървър, за това трябва да се погрижи 
системния администратор.    

Обратният процес на разархивиране на данните протича по аналогичен начин с тази разлика, че тук трябва да изберете 
само директорията (устройството), на което се намира архива (фиг. 8-6). 

 
Фиг. 8-6 



ЕДИС-АСО претърсва указаното място и ще ви предложи списък на архивите за избор (фиг. 8-7). Архивите са подредени 
по дати в низходящ ред. В началото на всеки архив е посочена датата, следва тире и името на архивния файл. 

 
Фиг. 8-7 

Независимо, че можете да маркирате повече от един елемент от този списък системата ще разархивира първия избран 
отгоре-надолу. След като направите своя избор и напуснете този екран ще се появи съобщение, което ще изисква потвърждение, 
че искате да разархивирате данните от този архив.  

 

18.6  Изчистване на изтритите документи. 
Всеки изтрит документ се съхранява от ЕДИС-АСО, докато решите, че той не ви е нужен. По подразбиране тази опция е 

активирана в меню „Настройка /Настройка на средата”. 

 
   След стартирането на тази функция ще се появи съобщение за действията, които смята да предприеме програмата: 

 
Ако не желаете да изчистите всички изтрити документи и сами да направите своя избор, преминете в меню „Операции / 

Въвеждане и корекция на партиди от документи”, изберете „Изтрити”, задайте условия за избор, натиснете бутон „Избор” и 
след това ръчно изтрийте документите, които желаете да изчистите от базата данни. 



 

18.7  Изтриване на издадените фактури (професионална версия). 
С тази функция от текущата база данни се изтриват всички фактури издадени в предходни отчетни периоди. По този 

начин се намалява списъка с издадени фактури, когато правите справка, издавате копие или просто използвате съдържанието на 
на фактура при издаване на нова. Тази операция не влияе на базите данни на приключените отчетни периоди.   

 

18.8   Промяна на архивни номера на документи (професионална версия). 
Практиката от използването на преходните версии показа, че не са малко случаите, когато се налага промяна на архива 

или архивните номера, най-често с цел пренареждане на документи. За съжаление това беше възможно само за месеците, които 
не са приключени по ДДС, ако лицето е регистрирано по ЗДДС. В други случаи, едно неволно  въвеждане на не цифров символ 
в архивния номер, изключваше автоматичното подаване на следващия архивен номер. Тази грешка много трудно се откриваше и 
коригираше. 

Тази функция служи за решаването на тези въпроси (фиг. 8-8) 

 
фиг. 8-8 

При нейното стартиране ще се появи екрана на фиг. 8-9 



 
фиг. 8-9 

Най-напред трябва да бъде избран месец за проверка (1) и евентуално архив (папка) от падащия списък в полето (2), С 
бутон „Зареждане”в таблицата ще бъдат заредени документите, отговарящи за критериите за избор. Обърнете внимание на 
различния цвят на двете колони “Aрхив” и “Архивен No”.(3). Само данните в тези колони са достъпни промяна. Погледнете 
архивен номер „921” (4). На пръв поглед няма нищо нередно, номерът е цифров. Дали това е така., ще ни помогне бутона 
“Проверка”. С негова помощ се проверява дали архивните номера на заредените документи са цифрови. При проверката се 
извежда съобщението на фиг. 8-10 и един от документите е маркиран в червено (въпросният с архивен номер „921”)  на фиг.8-11 

 
фиг. 8-10 

 
фиг. 8-11 

Да влезем в клетката от таблицата с архивния номер „921”. Макар и трудно забележимо, но ако се вгледаме внимателно в 
номера ще забележим, че пред първата цифра „9“ има интервал. Ето една изключително трудна за откриване грешка, която 
довежда до това, че автоматичното номериране на избрания архив се преустановява. Независимо, че месецът е приключен по 
ДДС, програмата ни позволява да коригираме сгрешения архивен номер, защото не се променят другите основни 
характеристики на  документа: тип, номер дата и дата на осчетоводяване. Тази корекция е невъзможно да бъде направена  от 
меню „Въвеждане / Въвеждане и корекция на единични (партиди) от документи” за документи свързани с отчитане на ДДС 
при приключен месец по ДДС. Промененият документ се маркира в друг цвят, но все още не е записан в базата данни (1) на фиг. 
8-12 
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фиг. 8-12 

Ако искаме да отменим направената корекция или корекции можем да ги направим по някой от следните начини: 
 с бутон „Отмени корекциите” се анулират  всички направени промени  и коригираните документи се възстановяват 

в първоначалния си вид; 
 от бутон „Опции” се активира опцията „Отмяна на корекцията” (фиг. 8-13), която възстановява само документа от 

текущия ред в таблицата; 
 с десния бутон на мишката се активира падащо меню (фиг.8-14), от което с опцията „Отмяна на корекцията” се 

възстановява състоянието на документа, върху който е позициониран курсора на мишката;   

 
фиг. 8-13 

 
фиг. 8-14 

Ако след проверката са установени повече документи с не цифрови архивни номера, с отметка в полето „Покажи само 
нецифровите архивни номера” (фиг. 8-15) се установява филтър, чието активиране води редуциране на списъка с документи 
само до тези,за които е установен този проблем. 

Ако са направени корекции в повече документи и след промяната те са „разпилени” на различни места в таблицата, с 
отметка в полето „Покажи само променените архивни номера”, ще бъде установен филтър да бъдат показани само 
променените документи.(фиг.8-16) 
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фиг.8-15 

 
фиг. 8-16 

Не са редки случаите, когато потребителите решават да променят архивните номера на  документите и да ги съобразят с 
подреждането по дата на документите. За целта от бутон „Опции” е достъпна функцията „Сортиране” (фиг. 8-13) или с десния 
бутон на мишката от падащото меню се избира „Сортиране” (фиг. 8-14). Ще се появи екрана за  избор на полета за сортиране 
(фиг. 8-17). В левия панел са полета, които  са достъпни да бъдат използвани при сортирането  на документите, а в десния 
текущо използваните в сортирането полета. Тяхното подреждане определя и реда на сортировката. С помощта на мишката този 
ред може да бъде променен. За целта  преместваме курсора на мишката върху полето, задържаме натиснат левия бутон и 
преместваме полето на желаното място. С помощта на бутоните разположени между двата панела полетата могат да бъдат 
премествани между тях. Новото подреждане се активира с бутон „Сортирай”, с „Отказ” се запазва  текущото подреждане.  

 

 
фиг. 8-17 

18.9   Проверка на ИН по ДДС за страни от ЕС (професионална версия). 
В меню „Сервиз“ е обособена и самостоятелна функция за проверка на ИН по ДДС (фиг. 8-18). Тя може да бъде 

използвана само при наличие на активна Интернет-връзка. При нейното стартиране се появява екрана на фиг. 8-19, където може 
да бъде въведен идентификационния номер за проверка.   

 



          
                    фиг. 8-18                                 фиг. 8-19 

18.10  Проверка за актуализация. 
При наличие на активен Интернет  достъп  от меню „Серзиз” ЕДИС-АСО предлага възможност за проверка за нови 

актуализации. След стартирането на тази функция ще се появи следния екран (фиг. 8-20): 

 
Фиг. 8-20 

След натискането на „Проверка” ЕДИС-АСО ще се опита да се свърже със сайта на ЕДИС-СОФТУЕР и ще провери за 
наличие на нова версия на използвания софтуер. Ако такава бъде намерена ще получите съобщение от вида: 

 
и ще бъде активиран бутона „Изтегляне”. шракнете върху него и програмата  ще се опита да изтегли новата версия. 

След успешното приключване на операцията ще бъде изведено следното съобщение: 

 
Моля, не бързайте да затваряте съобщението, а си запишете името на файла (1) и папката (2), в която можете да го 

намерите. След това излезте от програмата, както и всички други потребители, преминете  в папката (2), намерете файла (1) и го 
стартирайте.. След това потвърдете изпълнението на актуализацията и сте готови. 
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В случай, че връзката със сайта е неуспешна или изтеглянето е неуспешно, можете да извършите процедурата ръчно 

следвайки следните стъпки: 
Натиснете бутона „WEB сайт на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД” (фиг. 8-20). Програмата ще стартира установения по 

подразбиране браузер и ще ви прехвърли на сайта на ЕДИС СОФТУЕР. Вляво се намира секцията „Актуални версии” . 

 
Стартирайте ЕДИС-АСО преминете в меню „Инфо”. 

 
Сравнете дата на вашата версия „11.02.22” (формата е „година.месец.ден”) с тази от сайта „31/03/2011”. Както се вижда  

в разглеждания случай, на сайта се предлага по-нова версия. Щракнете  върху линка „ЕДИС-АСО 6” и ще бъдете изпратени към 
секцията за изтегляне на актуализацията, където прочетете внимателно направените промени, указанията как да изтеглите 
актуализацията и да я приложите.. 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  
1. Винаги изтегляйте актуализациите в инсталационната папка на ЕДИС-АСО 6. Това е мястото, където се намира 

програмата EDISASO6.EXE, а не на десктопа или в папката „My documents”, както е масовата практика.  Ако по някакви 
причини се наложи да изтеглите актуализацията на друго място, копирайте файла в посочената по-горе папка преди да го 
стартирате. В противен случай актуализацията няма да бъде приложена.  

2. В мрежови инсталации с използване на самостоятелни сървъри, които не се използват и за работни места, се прилага 
практиката работните места да стартират програмата локално, а на сървъра се разполагат само базите данни.  В такива 
конфигурации трябва да бъдат обновени всички  работни места. 

3. Ако компютърът, на който е инсталирана програмата ЕДИС-АСО няма достъп до Интернет, използвайте линка: 
http://www.edis-bg.com за проверка за актуализации.    

  



19  СТАТИСТИКА (ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ). 

За нуждите на счетоводните къщи при оценяване на извършената от тях работа по въвеждането и обработката на 
документите на обслужваните клиенти са разработени различни справки за количествена и стойностна оценка на  извършената 
работа. 

 

19.1  Сумарна справка за обработените документи и счетоводни операции по обслужвани 
фирми. 

Тази справка е достъпна от меню „Конфигурация“. За да бъде активна не трябва да сте влезли в нито една обслужвана 
фирма. 

 
  
 
Влизането в тази справка става след въвеждането на паролата на Администратора, след което ще се появи следния екран: 
 

 
   
 
В горната част на екрана можете да зададете параметрите за филтриране на справката.  
Изборът на година става от списък формиран автоматично от програмата на базата на информацията за обработените 

години по обслужвани фирми. Периодът „от месец- до месец“ се избира от Потребителя. Ако опцията „по месеци“ е изключена 
ще бъде формирана сумарна справка по обработени документи и счетоводни статии за избрания период. В справката ще бъдат 
включени само тези фирми, за които са намерени данни за избраната година.  Ако опцията „по месеци“ е включена,  данните за 
обработените документи и счетоводни статии ще бъдат разпределени по месеци за избрания период. 

Справката изглежда подобно на следващата:  



 
 

Подготвената справка може да бъде отпечатана или експортирана във файл в различни формати с бутон „Експорт“.  
 

19.2  Статистически справки за конкретна фирма. 
Тези справки са достъпни от меню „Отчети/Статистика“ и са достъпни за конкретната фирма. 
За подготовката на справките трябва да зададете няколко параметъра: 

  период от месец до месец (1); 
  възможност за детайлизация по месец (2); 
  вида на справката (3). 

 

 
 
С бутон „Обработка“ може те да получите различна информация за обработените документи по различни критерии: 

сумарно по документи и счетоводни операции, по счетоводни сметки, доставчици (клиенти), тип документ, архиви. 
Включени са и  възможности за справки касаещи само документите за отчитане на ДДС по вид сделка, доставчици 

(клиенти), покупки (продажби) по тип докуемент. 
Подготвените справки могат да бъдат отпечатани или експортирани във файл в различни формати с бутон „Експорт“.  
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20 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. 

20.1  Контрол на отчетните периоди. 
 При избор на фирма за работа се прави контрол на отчетните периоди (години).  Не се допуска наличие на 

повече една година в състояние „междинно приключена" и  „текуща". Освен това годината в състояние 
„междинно приключена" не може да бъде по-голяма от тази в състояние „текуща". 

 При избор на фирма и отчетен период се прави проверка дали избраната година отговаря на отчетния период от базата 
данни на избраната фирма. При различие програмата отказва да продължи работата с избраната фирма.   

 
 

 



20.2  Експорт към OPEN OFFICE  
В справките е включен бутон „OpenOffice” за подготовка на CSV-файл за зареждане в все по-масово използвания Open 

Office. Ако файловете с разширение CSV са асоциирани с Open Office, те се зареждат автоматично в него след тяхната 
подготовка. По този начин донякъде се емулира зареждането в Excel, без цветовото оцветяване и допълнително форматиране, 
което трябва да бъде направено от Потребителя.  

Независимо, че този бутон е наречен Open Office за по лесна асоциация с масово използвания алтернативен пакет, 
всъщност подготвяния файл е в CSV-формат и може да бъде асоцииран с произволен офис пакет: MS Office, OpenOffice, 
LibreOffice, KingSoft Office и други.  

Тъй като всеки офис пакет има специфични параметри по подразбиране като:  
 използван разделител между полета (например MS Office от версия 2003 насам използва точка и запетая);  
 десетичен  разделител за дробни числа (точка в MS Office / запетая в Open Office); 
 ограничител за текстовите полета: двойни или единични кавички или нищо 

Тези параметри могат да бъдат зададени в меню „Настройка/Настройка на параметрите за импорта в CSV-формат за 
Open Office или друг офис пакет" (фиг. 9-1). По този начин Потребителят ще използва установените за офис пакета параметри 
по подразбиране и няма да му се налага да ги променя всеки път. 

 

 
фиг. 9-1 

 
След стартирането на тази функция ще се появи екрана на фиг. 9-2. 
 

 
фиг. 9-2 

 
Tекущо установените настройки са направени за работа с Open Office 3.2. Ако това е пакета, който вие използвате, не са 

необходими никакви корекции.  Направените промени се запазват след излизане от тази функция с бутон „Изход“.  За да 
извършите правилната настройка, направете следното: 

1) Асоциирайте файловете с разширение CSV с използвания от вас офис-пакет; 
2) Стартирайте това меню и установете параметрите с тези използвани по подразбиране от вашия офис-пакет. 
3) Изберете си произволна справка, например оборотна ведомост и след обработката натиснете бутон „OpеnOffice”. 

Подготвения файл би трябвало автоматично да се зареди в използвания от вас офис-пакет. Ако това не е така, 
проверете отново изпълнението на първите два пункта.  

20.3  Поддържани операционни системи. 
ЕДИС-АСО 6 може да работи само под Windows XP и по-високи версии: Windows 2003 / Windows Vista / Windows 7 / 

Windows 8. 
В тази версия на програмата не се налага установяване на режим на съвместимост Windows XP за операционните системи 

Windows Vista, Windows 7 и Windows 8, както при ЕДИС-АСО версия 5. Обаче е необходимо на програмата да се предоставят 
администраторски права.   

При изграждане на мрежови конфигурации в ролята на сървърна операционна система може да бъде използвана всяка, за 
която е налична версия на Firebird SQL Server от версия 2.0 нагоре.  Клиентските компютри (работни места) вързани към нея 
задължително трябва да работят под управлението на Windows XP или по-висока версия.  

 
Моля изпращайте своите въпроси, препоръки и коментари на e-mail:  
office@edis-bg.com 
 


