
ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.16.19.03.01 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 
1. Промяна във функцията за въвеждане на валутни курсове по дни от меню "Обща 

база/Валутни курсове". Изборът на вида на валутата се прави от падащо меню в 
колона "Валута", а не от таблицата с валутите. 

2. Направена е промяна във функцията "Преоценка на валута, задължения и 
вземания във валута". В справката с преоценките се извеждат само банки, 
доставчици и клиенти с валутно салдо в месеца на преоценката. 

3. Направени са промени в процедурата за проверка на нецифрови кодове на 
контрагентите и материалните запаси. Установяването на позициите с нецифрови 
кодове е по-прецизно, след което програмата извежда съобщение за броя на 
откритите грешки и позиционира на първия запис с нецифров код. 

Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална версия. 
1. Промяна на датата, след която изборът на вид плащане се ограничава до "банков 

превод":  30.09.2019 год. 
2. Направена е корекция в Справките  "Справки за движението по банкови сметки" 

и "Извлечение за каса/банка" във връзка с решаването на специфичен случай на 
получени повече преводи в един и същи ден от един същи контрагент по различни 
фактури. 

 

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.15.18.12.28 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

1. При въвеждане и корекция на единични документи текущата клетка в таблицата 
със счетоводните статии е  маркирана в удебелен бял цвят на син фон. 

2. Подобрено управление на разширяването на колоната за наименование във 
формите за въвеждане на фактури и проформи фактури, в случаите на влизане 
и напускане на таблицата с артикулите. 

3. Изборът на вид плащане се ограничава до "банков превод": 
 след 31.03.2019 год. за регистрираните по ДДС лица   
 след 30.06.2019 год. - за нерегистрираните по ДДС. 

4. Преизчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит за 2018 год. в 
месец януари на 2019 год. 

5. Визуализация на инсталационния код в меню "Инфо". 

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.14.18.12.06 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

6. При въвеждане и корекция на единични документи текущата клетка в таблицата 
със счетоводните статии е  маркирана в удебелен бял цвят на син фон. 

7. Направена е корекция на необичайно поведение на програмата при въвеждане 
на нов номер на архив в полето "Архив". Пример, ако вече съществува архив с 
номер "22", програмата не допускаше въвеждането на нов архив с номер "2" и    
автоматично  зареждаше "22". 

8. При въвеждане на нов контрагент курсорът на мишката се позиционира в полето 
за въвеждане на ЕИК в новата форма на номенклатурата на контрагентите. 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.13.18.11.25 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

9. Решени са възникнали проблеми с шрифтовете на кирилица в някои инсталации 
с Windows 10 в таблиците за визуализация на данни. 

10. Синхронизацията на номенклатурите, контрагентите и материалните запаси е 
изключена, ако преходната година е със статус "Приключена". 

11. Включена е пълна информация за документа: тип, номер, дата, архив и архивен 
номер в съобщенията за установени грешки при запис на всички или 
променените документи в меню "Операции / Въвеждане и корекция на партиди 
от документи". 

12. В Справката за разчети с контрагенти е включен филтър, с който се 
визуализиран само данните за контрагентите със салда и / или обороти за 
избрания период. 

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.12.18.10.24 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

13. Направена е корекция свързана със скриването на съобщението за абонамента в 
случаите, когато Потребителят пожелае то да бъде изключено. В предходната 
версия тази опция не работеше. 

14. В периода на абонамента бутона "Абонамент" е установен да бъде постоянно 
активен, а не само в установените периоди за напомняне на абонамент. 

15. В полетата за въвеждане, в които се използва списък, например при избор на 
месец, показването на списъка може да се активира  с клавиш "Интервал" и 
съответния елемент да бъде изпран с левия бутон на мишката. 

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.11.18.10.16 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

16. Отстранен е проблем с въвеждането на нов тип документ с текстов 
номенклатурен код  при положение, че предходната отчетна година е със статус 
"междинна". 

17. При отпечатване на работен документ в операциите за въвеждане на документи 
в  заглавната част се отпечатва името на документа, а не текста "Хронологична   
ведомост за документ". Включена е и опция за скриване на заглавията на 
колоните за материални запаси и валута, ако документа не съдържа данни за 
натури. 

18. При издаване на фактури (известия) и проформи фактури не се допуска 
директно въвеждане в полетата за ЕИК (БУЛСТАТ), идентификационен номер 
по ДДС и наименование на фирмата. Тези данни се зареждат след избор от 
номенклатурата на контрагентите. Причината е, че при директно въвеждане в 
тези полета съществува възможност за замяна на контрагента в номенклатурата 
и "изчезването" на заменения контрагент. 

19. При замяна на документ при импорт от външни програми в меню 
"Обмен/Осчетоводяване на импорт" данните за предходния документ се 
изтриват напълно от Дневниците по ДДС и след това се заменят с новите. Досега 
с оглед на повишаването на бързодействието на тази операция данните в    
Дневника по ДДС само се презаписваха, ако данните на импортирания документ 
съвпадаха с предишния. Това можеше да доведе до дублиране на документа в 
Дневниците по ДДС, ако в новия документ е сменен контрагента и до 



записването на два документа в Дневниците по ДДС за всеки от двата 
контрагента.   

20. Решени са установени проблеми с шрифтовете на кирилица в  някои инсталации 
с Windows 10. 

 

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.10.18.10.08 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

 
21. Направена е корекция в импорта на материални запаси при въвеждането на 

документи за разход в натури свързан с формирането на отчетната стойност на 
материалните запаси. В частични случаи не се изчисляваше отчетната стойност 
при импорта на материалните запаси въпреки наличието на достатъчни 
количества и наличието на отчетна стойност. Включено е ново оцветяване на 
редовете, в които не е въведено количество, цена или стойността на разхода на 
материални запаси е нула. 

22. При архивиране на базата данни от работна станция в мрежови инсталации 
полето за запис на архива не се попълва от програмата и се налага да папката да 
бъде избирана. След избора на папката с базата данни от сървъра се налага 
повторно да се избира същата папка и за запис на архива, ако архива трябва да 
бъде насочен в тази папка. За да се спести това след напускането на полето с 
базата данни, полето определящо папката за архива се попълва автоматично със 
същото съдържание, ако е празно. 

 

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.9.18.09.18 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

 
23. Направена е корекция в справките за материалните запаси и валута в случите, 

когато е направен избор на няколко вида материали или валути. Досега в 
справката се включваха и други елементи започващи със съвпадаща част от кода 
на избраните елементи. С тази корекция в справката се включват само избраните 
от номенклатурите позиции. 

24. Изместена е вдясно позицията на валутата при отпечатването на работен 
документ с данни за доставка на материални запаси във валута. По този начин 
се избягва възможността да се слеят полето за количеството и вида на валутата 
в справката. 

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.8.18.08.20 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

 
25. Отстранен е проблем в хронологичната справка с включена аналитичност.  При 

документи с повече редове стойността в отделните редовете с аналитичности  не е 
стойността на съответната контировка, а общата сума на целия документ. 
Пример:  
дт 503 / кт 411, контрагент 1 - 1000 лв. 
дт 503 / кт 411, контрагент 2 - 2000 лв. 



вместо това програмата извеждаше: 
дт 503 / кт 411, контрагент 1 - 3000 лв. 
дт 503 / кт 411, контрагент 2 - 3000 лв. 

26. Отстранена е пропуск в "Справка за движението по банкови сметки" при 
прехвърляне на средства от аналитичност на сметка 503 в друга аналитичност на 
същата сметка. Записваше само стойността по дебита на получаващата сметка и не 
се отразяваше по кредита на същата сметка, с което салдото не беше коректно.  
Пример: дт 503, банка ДДС / кт 503, банка ОББ   

27. Разширени са формите за експорт и импорт (Професионална версия) за по-добро 
визуализиране на експортираните компоненти (сметкоплан, номенклатури, салда, 
документи). 

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.7.18.07.11 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

 
1. Отстранена е грешка в изчисляването на коефициента за частичен данъчен кредит   

в случаите на ново регистрирани лица по ДДС през текущата отчетна година,    
когато коефициентът се изчислява на базата на оборотите за данъчния период,    
през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит. 
 

ВАЖНО ! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ! 
1. Всички клиенти, чиято текуща версия преди тази актуализация е 7.3.3 от 18.04.2018 

и 7.3.4 от 24.05.2018 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да направят актуализация към 
тази версия. 

2. След това да направят пълен анализ на базата данни от януари до май 2018 год. от 
меню "Сервиз/Анализ на базата данни" и ако програмата изведе таблица с 
проблемни сметки, да натиснат бутон "Ремонт на обороти", за да бъдат направени 
необходимите корекции в базата данни. 
 

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.6.18.07.08 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

 
2. Оптимизирани са съобщенията при отхвърляне на опита за промяна на    

номенклатурен номер в меню "Обща база" или в помощните екрани за избор в 
случаите, когато той вече е използван в документи за текущата отчетна година. 

3. В аналитичната справка по документи е решен въпроса с визуализация на 
дублирани аналитичности. Досега програмата извеждаше съобщение за 
недопустимо дублиране на индекс при формирането на справката за тези случаи. 

4. В импорта и осчетоводяване на документи от меню "Обмен/Осчетоводяване на 
импорт" (Професионална версия) е променена проверката за наличието на   
полетата за ИН по ДДС, наименование на фирмата, стойността без ДДС и    
начисления ДДС в дефиницията на входните полета. Включен е и допълнителен   
контрол за цифрово съдържание на полетата за стойността и начисления ДДС. 

5. Блокиран е анализа на базата данни за месеци, в които не са въведени документи. 
6. Пренасочено е изпращането на заявките за активация и дезактивация на ЕДИС-

АСО към нов имейл, свързан с промяната на WEB-сървъра на ЕДИС СОФТУЕР 
ЕООД. 



7. Заложен е контрол за цифрово съдържание на архивния номер при включен 
параметър за автоматично генериране на следващ архивен номер. 

8. Включен е нов вариант на програмата за управление на обслужваните фирми – 
SETUSERS7.EXE. С тази актуализация се позволява промяна на данните в базата 
данни за първата фирма от списъка, която е носител на лиценза. Тази опция се 
използва в  случаите, когато е направена промяна или прехвърляне на лиценза и 
тези промени са отразени в конфигурационните файлове, но не са регистрирани в 
базата данни на първата фирма.  

9. В актуализацията е включена нова програма RegASO_Info.exe, с която могат да 
бъдат изтеглени, изпратени по имейл или записани във файл всички регистрации 
на ЕДИС-АСО от версия 5 на ЕДИС-СОФТУЕР ЕООД. Тази програма се използва  
в случаите на мрежови инсталации или много фирмени инсталации, когато след 
техническа повреда на някой от компютрите не може да бъде извършена 
дезактивация на инсталираните версии на ЕДИС-АСО, с което не може да бъде  
установен и повредения компютър. В тази ситуация програмата трябва да бъде 
стартирана на всеки един компютрите и изтеглените активации ЕДИС-АСО да 
бъдат изпратени директно по имейл или записани във файл и изпратени в 
последствие на имейла на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД. Начинът на работа с 
програмата е аналогичен на този, използван при активацията на ЕДИС-АСО. 
В началния екран:  
 

 
 
се изисква да въведете коректен имейл и да натиснете бутона „Изпрати данните“ 
или да натиснете бутона „Запис във файл“ и данните за изтеглените регистрации 
ще бъдат записани във файла REGASO_INFO.TXT в папката „EDISTMP” на 
системния диск. 
  
 



 

 

 

 

 

 

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.5.18.05.30 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

 
1. Коригиран е системен модул на софтуера създаващ проблеми при записването 

на документи с материални запаси и валута. 
2. Премахнато е излишно съобщение за успешно преструктуриране на сметка при 

промяна на структурата на сметка, по която не са въведени данни. 
3. Включени са нови коригиращи процедури при проверката на натурите и валутата 

във функцията "Сервиз/Проверка на базата данни". 
4. Подобрена е функцията за ремонт на обороти във функцията "Сервиз/Анализ на 

базата данни". 
 

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.4.18.05.24 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

 
5. Установен е шрифт за кирилица във всички форми, в които се използват  таблично 

представяне на информацията от базата данни. Причината за промяната е 
некоректното визуализиране на данни с кирилица в табличните форми в някои от 
инсталациите на Windows 10. 

6. При преструктурирането на сметка е включена възможност за автоматично 
създаване на архив, ако промяната се прави на самостоятелен компютър или на 
сървъра на локалната мрежа. След преструктурирането програмата изтрива всички  
стари връзки свързани със сметката от базата данни. 

7. Коригирана е грешка при извеждане на справка "Касова книга" в ЕДИС-АСО 7.3 
Професионална версия. 

8. Използвана е нова система за създаване на  само разархивиращи се архиви за 
актуализация    на програмата. Причината е, третирането предходните актуализации 
направени с WINRAR като съдържащи вируси в системите използващи за защита 
Windows Defender и Microsoft Security Essential. 

9. Създадена е нова схеми (програмата ASOLINK7.EXE) за локално инсталиране на 
ЕДИС-АСО на мрежовите работни места. Тази промяна се налага от проблеми с 
мрежовия достъп до сървъра в инсталации с Windows 10 след последната 
актуализация с номер 1803 от април 2018 год., в които се използва Windows 
Defender за защита на системата. При възникването на такъв проблем трябва да 
стартирате програмата ASOLINK7.EXE от сървъра и да създадете инсталация на 



локалния диск на работното място. Активацията няма да бъде променена. В 
последствие при всяка промяна в конфигурационните файлове трябва да 
използвате същата програма, за да обновите тяхното състояние в локалната 
инсталация. С тази схема значително се ускорява работата  на ЕДИС-АСО  на 
мрежовите работни места, но се нарушава синхронното им актуализиране при 
промяна на версията на програмата на сървъра. 
 
Създаване на локална инсталация за мрежови работни места.  
Всички активни потребители трябва да излязат от ЕДИС-АСО при изпълнението 
на следващите операции. 
Направете актуализация на ЕДИС-АСО към последната актуална версия на 
сървъра. Ако той не е работно място в мрежата, изтеглите от сайта на ЕДИС 
СОФТУЕР актуализацията от този линк: 
http://www.edis-bg.com/aso70/aso7304p.exe 
в папката на сървъра, където е инсталирана програмата и стартирайте изтегления 
файл aso7304p.exe, за да обновите инсталацията.  
От работното място преминете в папката, в която е инсталирана програмата ЕДИС-
АСО на сървъра. Можете да използвате съществуващата икона  на ЕДИС-АСО 7.3 
за стартиране от сървъра. За целта щракнете с десния бутон на мишката върху нея 
и изберете „Отваряне местоположението на файла (Open File Location)“. 
  

 
 
Ще бъдете пренасочени към папката на сървъра, откъдето стартира програмата.  
Потърсете в нея програмата ASOLINK7.EXE и я стартирайте. За по лесно намиране 
щракнете върху колоната „Име (Name)”, за да сортирате всички елементи в папката 
по име.  



 

 
 
Въведете паролата и персоналния код на администратора. Ако не сте ги променили, 
те са „0“ (нула). 
 

 
 

 Ще се появи основния екран на програмата: 
 



 
 
Щракнете върху бутона в края на полето „Локална папка на ЕДИС-АСО“.  
Ще се отвори файловата структура на диска на компютъра. 
 

  



Можете да изберете конкретна папка или да направите нова. Ако искате да създадете нова 
папка, просто напишете нейното име след буквата на устройството в полето „Име на 
папка“.  В разглеждания пример създаваме папка „ASONET“ на устройство „D:”. 
След натискането на бутона „ДА“ ще бъдете попитани да потвърдите създаването на 
папката. Натиснете бутона „Yes“:  
 

 
 
Името на създадената (избрана) папка ще се появи в полето „Локална папка на ЕДИС-
АСО“. Остава само да натиснете бутона „Създай (обнови) локалната инсталация 
ЕДИС-АСО в избраната папка“. 
 

  
 
Програмата ще копира необходимите файлове от сървъра в локалната инсталация: 



 
 
След което ще се опита да създаде две икони на работния плот (десктопа): 
 

 
 
 
Използвайте иконата „EDISASO73“ за стартиране на локалната инсталация на ЕДИС-
АСО. Иконата „ASOLINK7”се използва за обновяване на локалната инсталация в следите 
случаи:  

 При всяко актуализация на програмата на сървър; 
 При всяка промяна на конфигурационните файлове. 

Можете да изтриете старата препратка към програмата „EDISASO73.exe - Пряк път“, 
която е ориентирана към нейното стартиране от сървъра, за да не ви обърква.  
Има два възможни сценария за актуализиране на локалната инсталация: 

1) Актуализация на ЕДИС-АСО и промяна на конфигурационните файлове на 
сървъра. Този вариант се използва в случаите, когато сървъра е същевременно 
работно място в мрежата и на него се работи. За обновяването на локалните 
инсталации на останалите мрежови работни места се използва програмата 
„ASOLINK7.EXE”, която беше разгледана по-горе; 

2) Сървърът е самостоятелна машина и на него не се работи с ЕДИС-АСО. В този 
случай, едно от мрежовите работни места се избира за основно и всички промени в 
конфигурацията: добавяне, промяна, замяна на фирми, приключване на периоди 
(междинно и окончателно годишно приключване) се извършват на него. След 
промяната конфигурационните файлове трябва да се копират на сървъра в папката 
с инсталацията на ЕДИС-АСО и конфигурационните файлове в локалните 



инсталации на останалите работни места в мрежата да бъдат обновени отново с 
програмата „ASOLINK7.EXE“.Актуализацията на ЕДИС-АСО към по-нова версия 
може да бъде направена по същия начин. Актуализация на основното работно място 
в мрежата, копиране на актуализацията на сървъра и актуализиране на останалите 
работни места в мрежата с „ASOLINK7.EXE“ или всяко работно място може да 
бъде актуализирано самостоятелно при появяване на съобщение за налична нова 
версия или от меню „Проверка за актуализация“. Този вариант е аналогичен на      
използвания в самостоятелни инсталации на ЕДИС-АСО на компютри несвързаnи 
в локална мрежа. 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.3.18.04.18 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

 
Направените промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия са предимно 
технически, а не функционални. 

1. Коригиран е проблем свързан с достъпа до сървъра за проверка за актуализации 
при стартирането на ЕДИС-АСО. 

2. Запазването на позицията в списъка от обслужвани фирми е пренасочено от 
работната папка на потребителя към общо достъпната (публична) папка на 
Windows. 

3. Разширен е списъка от съобщения проследяващи процесите при влизането във 
фирмата, с които се предоставя повече информация при установяване на проблеми 
или необяснимо забавяне. 

4. При импорт и осчетоводяване на документи (Професионална версия) данните за 
контрагентите се зареждат в номенклатурата на контрагентите с запълващи 
празните места фирмени кодове, независимо дали номенклатурата на 
контрагентите се използва  в аналитични сметки. Досега вместо фирмен код се 
зареждаше ЕИК (Булстат). 

 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.2.18.03.23 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

1. Коригиран е проблем със сортирането на номенклатурите по код или 
наименование при щракване с мишката върху заглавието на колоната в 
справките за валутите и материалните запаси. 

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.1.18.03.19 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

2. Коригиран е проблем с редактирането на наименование на елемент от 
номенклатура. Той се дължи  включената допълнителна проверка за дублиране 
на код при въвеждането на нов номенклатурен елемент. Допусната грешка и 
този контрол се активира и при вече въведен елемент. 

ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.3.0.18.02.28 
Промени в ЕДИС-АСO 7.3 Професионална и Стандартна версия. 

1. Оптимизирани са закръгленията на стойностите съобразно настройките за 
точност   при работа с десетични числа при въвеждане и корекция на документи, 
запис в дневника по ДДС, въвеждане на начални салда и обороти.  

2. Оптимизирани са закръгленията на стойностите съобразно настройките за 
точност   при импорт и осчетоводяване на документи от външни програми 
(Професионална версия). 

3. Променен е брояча на номенклатурните елементи във функцията за 
прехвърляне на     междинни годишни салда и окончателно годишно 
приключване, което позволява работа с повече от 32676 номенклатурни 
елемента. Максимална граница: 2 147 483 647 елемента. 

4. Във връзка с преминаването към нов WEB сървър и осигуряване на защитена 
връзка при изтеглянето на софтуера е променен достъпа на програмата при 
проверка на актуализация. 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват 
подобрена функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда 
за разработка е  включената по подразбиране опция за автоматично преминаване 
към установената по подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов 
екран. Това е езикът посочен на първо място в подреждането на езиковите 
предпочитания. Например, ако основната клавиатурната подредба (тази посочена 
на първо място) е „English (United States)” при преминаването към нов екран за 
въвеждане или  избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява клавиатура „English 
(United States)”.  За повече информация как да направите езиковите настройки и да 
установите като основен език „български“ за Windows 7 и Windows 10, моля 
посетете следния линк: 
http://www.edis-bg.com/info/LangPref.pdf 

 
2. Новата версия се приема без проблеми от новите версии на програми за интернет и 

антивирусна защита, като Avast, Bitdefender, ESET, Avira, на които е тествана. За 
предходните версии на програмата преди версия 7.2.5 софтуера за защита е 
възможно да извежда предупредителни съобщения за възможно наличие на 
подозрителен код. 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.15.18.01.30 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 
Оптимизирани са закръгленията на малки стойности съобразно настройките за точност   
при работа с десетични числа. 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

3. За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват 
подобрена функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда 
за разработка е  включената по подразбиране опция за автоматично преминаване 
към установената по подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов 
екран. Това е езикът посочен на първо място в подреждането на езиковите 
предпочитания. Например, ако основната клавиатурната подредба (тази посочена 
на първо място) е „English (United States)” при преминаването към нов екран за 
въвеждане или  избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява клавиатура „English 
(United States)”.  За повече информация как да направите езиковите настройки и да 
установите като основен език „български“ за Windows 7 и Windows 10, моля 
посетете следния линк: 
http://www.edis-bg.com/info/LangPref.pdf 

 
4. Новата версия се приема без проблеми от новите версии на програми за интернет и 

антивирусна защита, като Avast, Bitdefender, ESET, Avira, на които е тествана. За 
предходните версии на програмата преди версия 7.2.5 софтуера за защита е 
възможно да извежда предупредителни съобщения за възможно наличие на 
подозрителен код. 

 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.14.18.01.20 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 

1. След премахването на установения филтър по тип документ при избор на 
документи за корекция, ЕДИС-АСО автоматично превключва към всички 
документи без да е необходимо да се активира бутона "Филтър". Ако са активирани 
други филтри те оказват влияние на подбора на документите извеждани на екрана. 
Промяната се отнася за екрана за избор на документ, който се активирa с бутон 
"Документи (F9)" от меню "Операции/Въвеждане и корекция на единични 
документи". 

2. При преход към редактиране на документ от справките и ведомостите се установява   
определения режим на работа по код или наименование за аналитичностите.  
Евентуалната промяна на параметрите във формуляра за въвеждане и корекция на  
единични документи се запазва след напускането на тази функция. 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

5. За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват 
подобрена функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда 
за разработка е  включената по подразбиране опция за автоматично преминаване 
към установената по подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов 
екран. Това е езикът посочен на първо място в подреждането на езиковите 
предпочитания. Например, ако основната клавиатурната подредба (тази посочена 
на първо място) е „English (United States)” при преминаването към нов екран за 
въвеждане или  избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява клавиатура „English 
(United States)”.  За повече информация как да направите езиковите настройки и да 
установите като основен език „български“ за Windows 7 и Windows 10, моля 
посетете следния линк: 
http://www.edis-bg.com/info/LangPref.pdf 

 
6. Новата версия се приема без проблеми от новите версии на програми за интернет и 

антивирусна защита, като Avast, Bitdefender, ESET, Avira, на които е тествана. За 
предходните версии на програмата преди версия 7.2.5 софтуера за защита е 
възможно да извежда предупредителни съобщения за възможно наличие на 
подозрителен код. 

 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.13.17.12.13 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
  

1. При въвеждането на документи с отчитане в натури са включени допълнителни 
контроли: 

 преди запис на валути и материални запаси от въведения документ се проверява     
съответната номенклатура за наличие на кода на валутата (материалния запас); 

 при въвеждане на материални запаси по сметката не се позволява избор на 
артикули, които не съответстват на вида на материалните запаси отчитани по 
сметката. Например, ако по сметка 302 се отчитат материали, не се позволява при 
избора на натури от номенклатурата да бъдат избирани артикули от продукция или 
стоки, а само от вид "материали". 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална версия. 
 

1. При импорт и осчетоводяване на документи в меню "Обмен / Осчетоводяване 
на импорт" е включена е възможност за избор на операцията по ДДС, която да 
бъде използвана при запис в Дневника на продажбите в случая, когато ставката 
по ДДС е нулева и клиента е лице регистрирано по ДДС в страна-членка от ЕС. 
Тази опция позволява точно определяне вида на продажбите: стоки или услуги. 
При комбинирането на двете възможности при импорта на документите 
Потребителя има две възможности: 

 да определи преобладаващия вид операция в продажбите и след импорта 
на документите да направи ръчна корекция; 

 да включи кода на операцията във файла за импорт като използва 
стандартните кодове дефинирани в ЕДИС-АСО.  

Пълният списък от кодове, който определят в кои колони на Дневника по ДДС 
да бъдат записани сумите, може да бъде намерен в меню „ДДС / Операции по 
ДДС“.  

  
 

 
 

2. Коригирана е грешка свързана с импорта на дневници по ДДС в текстови 
формат установен в Правилника за прилагане на ДДС. 



 

 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
7. За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват 

подобрена функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда 
за разработка е  включената по подразбиране опция за автоматично преминаване 
към установената по подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов 
екран. Това е езикът посочен на първо място в подреждането на езиковите 
предпочитания. Например, ако основната клавиатурната подредба (тази посочена 
на първо място) е „English (United States)” при преминаването към нов екран за 
въвеждане или  избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява клавиатура „English 
(United States)”.  За повече информация как да направите езиковите настройки и да 
установите като основен език „български“ за Windows 7 и Windows 10, моля 
посетете следния линк: 
http://www.edis-bg.com/info/LangPref.pdf 

 
8. Новата версия се приема без проблеми от новите версии на програми за интернет и 

антивирусна защита, като Avast, Bitdefender, ESET, Avira, на които е тествана. За 
предходните версии на програмата преди версия 7.2.5 софтуера за защита е 
възможно да извежда предупредителни съобщения за възможно наличие на 
подозрителен код. 

 
 
 
 

 
 

 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.12.17.11.17 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 

1. При влизане н екрана за въвеждане, редактиране и избор на материалните запаси е    
включена опция таблицата с материалните запаси да бъде винаги в режим на   
редактиране. С това се спестява действието при влизането в поле от таблицата, то   
да бъде приведено най-напред в режим на редактиране и след това да може да се    
правят промени в него.  

2. Коригиран е проблем свързан с изтриването на документи поради грешка в името 
на процедурата за изтриване. 
 
Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална версия. 
При импорт и осчетоводяване на документи в меню "Обмен / Осчетоводяване на 
импорт" са направени следните разширения: 
 
1. Включена допълнителна обработка при зареждането на файлове от типа TXT и 

CSV, с която се премахват евентуалните водещи и завършващи празни 
интервали при импортирането на редовете от файловете. 

2. Включена е допълнителна обработка на генерираните счетоводни статии при 
осчетоводяването на импортираните документи свързана с обединяване на 
сумите на повтарящите се идентични статии. Тази опция се прилага при: 
 Импорт на данни, в които данните на документите са разположени на повече 

от един ред; 
 включен параметър „Обединявай данните на дублираните документи“ 
 осчетоводяване на документи без импорт на натури (материални запаси и 

валута). 
 

 
 
При използване на предходната досегашната версия на програмата се генерираха толкова 
счетоводни статии, колкото са редовете от документа за импорт, при което се достигаше 
до повтарянето на едни и същи счетоводни статии, но с различни суми : 



 
 

С новата версия данните от повтарящите се счетоводни статии се обединяват: 
 

 
 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.11.17.10.17 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 

3. Коригиран е проблем свързан с изтриването на документи поради грешка в името 
на процедурата за изтриване. 
 

 
4. Включен е формуляра за сключване (подновяване) на договор за софтуерен 

абонамент 
 

При стартирането на програмата в периода между 23.10.2017 и 23.12.2017 год. ще се  
появява следното съобщение с условията за сключване на договорите за софтуерен 
абонамент: 

 



 
 

При отказ от попълването на заявката програмата ще изисква да изберете: 
 

 
 

Ако потвърдите желанието си да получавате нови напомняния от ЕДИС-АСО в 
горепосочения период, периодично ще бъдете информирани за тази възможност, в 
противен случай програмата повече няма да ви напомня за тази възможност. 
 
В случай, че решите да попълните заявката за абонамент, ще се появи следния екран: 



 
 
Повечето данни в него се попълват автоматично от ЕДИС-АСО и това, което е необходимо 
е да посочите валиден имейл за контакт и изпращане на проформа-фактура, ако сте 
поставили отметка за тази опция. Моля да прочетете внимателно начина за изпращане на 
заявката директно по Интернет или като прикрепен файл към имейл, който ще изпратите 
по-късно. Можете и да се откажете от изпращането на заявката на този етап  с бутон 
„Изход“.  
По всяко време можете да щракнете върху бутона „Абонамент“ и да активирате отново 
разгледания вече формуляр за изпращане на заявка за софтуерен абонамент. 
 

 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.10.17.10.10 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 

1. Коригиран е проблем свързан с извеждането на касова книга. 
2. Включена е допълнителна възможност при работа с валута. При въвеждане на 

валутни сметки програмата запазва въведения валутен курс и го извежда при 
следваща редакция на документа, а не го преизчислява, както беше до момента. 
Също е изключено автоматичното преизчисляване на валутни курс при 
преминаването през полетата "Курс" и "Стойност". Преизчисляване се прави  само, 
ако потребителят промени ръчно стойността в тези полета. 
 

 
 

3. При разход на материални запаси, ако се изписва цялото количество програмата 
зарежда за изписване и цялата отчетна стойност. Досега се изчисляваше отчетната 
цена и изписваната стойност се преизчисляваше по нея. Това водеше до 
възможност за наличие на малки остатъчни суми след изписването цялото 
количество на материалните запаси. Увеличена и точността при изчисляването на 
отчетната цена от 4 на 6 знака след десетичната точка. 

 

 
 

 
 

4. При междинното годишно приключване е включена оптимизация на базата данни. 
Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална версия. 



 
1. При импорт и осчетоводяване на документи от външни програми в меню 

"Обмен / Осчетоводяване на импорт": 
 
 Ако в полето за ЕИК (БУЛСТАТ) е посочена идентификационен номер, 

започващ с "BG", полето се трансформира, като се премахва префикса "BG" 
от него и същевременно, ако полето за идентификационен номер по ДДС е 
празно, то се попълва автоматично с подадения идентификационен номер.      
  

 Включена е възможност при дефинирането на счетоводни статии  от 
плаващото меню, което се отваря с десния бутон на мишката да бъде 
активирана функцията "Избор на аналитичност". Тази опция позволява да 
бъде избран конкретен номенклатурен елемент за конкретната аналитичност 
по сметката. Същата функционалност се активира и с бутона  F1. 

 
 

 
 
 

 
 

 включена e допълнителна проверка за нулева стойност (данъчна основа) 
сума или нулево ДДС в импортираните документи и се изисква специално 
разрешение, за да може програмата да продължи с осчетоводяването. 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
2. Направена е корекция в импорта от ДОС-приложения в меню "Обмен / "Данни 

от ЕДИС-АКТИВ, EДИС-КОМЕРС и ЕДИС-КОМЕРС" свързана с правилното 
трансформиране на текстовите описания от ДОС-кодиране към Windows-1251 
кодиране. 

 
 



 
 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

9. За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват 
подобрена функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда 
за разработка е  включената по подразбиране опция за автоматично преминаване 
към установената по подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов 
екран. Това е езикът посочен на първо място в подреждането на езиковите 
предпочитания. Например, ако основната клавиатурната подредба (тази посочена 
на първо място) е „English (United States)” при преминаването към нов екран за 
въвеждане или  избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява клавиатура „English 
(United States)”.  За повече информация как да направите езиковите настройки и да 
установите като основен език „български“ за Windows 7 и Windows 10, моля 
посетете следния линк: 
http://www.edis-bg.com/info/LangPref.pdf 

 
10. Новата версия се приема без проблеми от новите версии на програми за интернет и 

антивирусна защита, като Avast, Bitdefender, ESET, Avira, на които е тествана. За 
предходните версии на програмата преди версия 7.2.5 софтуера за защита е 
възможно да извежда предупредителни съобщения за възможно наличие на 
подозрителен код. 

 
 
 
 
10.10.2017 
ЕДИС СОФТУЕР ЕООД 

 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.9.17.07.15 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 

5. При въвеждане на сложна статия вече не е необходимо да се въвежда сумата по 
основната сметка. С бутон "Преизчисляване“  ЕДИС-АСО сумира данните по 
кореспондиращите сметки и попълва автоматично сумата по основната сметка. 
 

 
 

6. Направена е корекция в импорта от ДОС-приложения в меню "Обмен / "Данни от 
ЕДИС-АКТИВ, EДИС-КОМЕРС и ЕДИС-КОМЕРС" свързана с правилното 
трансформиране на текстовите описания от ДОС-кодиране към Windows-1251 
кодиране. 

 

 
 

7. В помощните екрани за избор на елементи от номенклатура при въвеждане на 
аналитични сметки могат да бъдат използвани клавиши F2 - за запис на новите или 
коригирани елементи и клавиш F3 - а изтриване на елементи. Направена е и 
корекция на начина на работа при използване на мишката за позициониране в 
полетата за въвеждане на код и наименование на нови елементи. Досега     



преминаването с мишката в полето за наименование активираше съобщение, че не 
е въведено  име и прекъсваше въвеждането на новия елемент. 
 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

11. За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват 
подобрена функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда 
за разработка е  включената по подразбиране опция за автоматично преминаване 
към установената по подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов 
екран. Това е езикът посочен на първо място в подреждането на езиковите 
предпочитания. Например, ако основната клавиатурната подредба (тази посочена 
на първо място) е „English (United States)” при преминаването към нов екран за 
въвеждане или  избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява клавиатура „English 
(United States)”.  За повече информация как да направите езиковите настройки и да 
установите като основен език „български“ за Windows 7 и Windows 10, моля 
посетете следния линк: 
http://www.edis-bg.com/info/LangPref.pdf 

 
12. Новата версия се приема без проблеми от новите версии на програми за интернет и 

антивирусна защита, като Avast, Bitdefender, ESET, Avira, на които е тествана. За 
предходните версии на програмата преди версия 7.2.5 софтуера за защита е 
възможно да извежда предупредителни съобщения за възможно наличие на 
подозрителен код. 

 
 
 
 
15.07.2017 
ЕДИС СОФТУЕР ЕООД 

 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.8.17.06.04 
 
Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 
1. Възстановена е функцията за извеждане на името и мярката на материалните запаси при 
директно въвеждане на номенклатурния код и натискане на клавиш Enter. Промяната 
касае въвеждане на приход или разход на материални запаси при въвеждане на документи 
по сметки с отчитане в натура. 
 

 
 

2. Възстановена е функцията за извеждане на името и мярката на валутата при директно 
въвеждане на кода на валутата и натискане на клавиш Enter. Промяната касае въвеждане 
на приход или разход на валута при въвеждане на документи по сметки с отчитане във 
валута. 
 

 
 



3. Отстранена е грешка при въвеждане на начални обороти по сметки с две или повече 
аналитични нива и отчитане в натура (материални запаси или валута). 
 
 
 
04.06.2017 
ЕДИС СОФТУЕР ЕООД 
 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.7.17.05.27 
 
Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 

1. При плащане по разчети в лева или валута от меню "Операции/Разчети..." се 
инициализира нов документ.  
 

 
 

2. В меню "Операции / Въвеждане и корекции на единични документи" цвета на 
фиксираните полета се запазва и след тяхната промяна. В предходните версии след 
промяна тяхното оцветяване се губеше. 
 

 
 

3. Фиксиран е дребен проблем свързан с редактирането на избран от справките 
документ по ДДС за приключен месец. Досега програмата след неговото зареждане 
се позиционираше върху типа на документа, който за приключен месец по ДДС е 
недостъпен. Това водеше до извеждане на съобщение за грешка. Този проблем е 
кoрегиран в новата версия. 



 
 
 
 

 
 

4. Промени в автоматичната актуализация на ЕДИС-АСО. 
В зависимост от зададения период всеки ден, на 5 или 10 дни при всяко стартиране 
ЕДИС-АСО проверява за налична актуализация на програмата. 
Периодът за проверка за актуализация се задава в меню „Проверка за актуализация“. 

 



 
 
При наличие на безплатна нова актуализация ще бъде изведено следното съобщението: 
 

 
 

В случай, че за актуализацията към новата версия е необходимо заплащане ще бъде 
изведено следното съобщение с информация за кои клиенти тази актуализация  е безплатна 
и кои ще трябва да предвидят заплащане след изтичането на пробния период: 
 

 



След потвърждаване на актуализацията тя ще бъде изтеглена от сайта на ЕДИС-СОФТУЕР 
ЕООД и ще бъде изведено съобщението: 
 

 
 

След новото потвърждение на инсталацията на актуализацията ще получите информация 
за версията на актуализацията и датата на нейното издаване: 

 
 

С бутон „Изход“ можете да се откажете от инсталацията или да продължите с бутон 
„Актуализация“.  
На следващия етап от процеса на актуализация ще достигнете до следния екран: 
 

 
 



Тук получавате информация относно вида на актуализацията и папката, в която ще бъде 
инсталирана. 
И тук можете да се откажете от инсталацията на актуализацията с бутон „Изход“ или да 
продължите с бутон „Инсталирай“. 
След като продължите програмата автоматично ще затвори ЕДИС-АСО и ще инсталира 
необходимите промени. 
В края на инсталацията ще бъде кратка изведена информация за промените в новата 
версия: 
 

 
 

След като се запознаете с тях можете да затворите екрана с бутона „ОК“. 
 
В края на инсталацията на актуализацията трябва да затворите прозореца, от който 
стартирахте актуализацията: 
 

 



ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.2.6.17.05.23 
 

Промени в ЕДИС-АСO 7.2 Професионална и Стандартна версия. 
 

1. Коригирана е грешка при извеждането на хронологичната ведомост по документи 
в текстови файл при натискането на бутона "Печат". Това са справките, които се 
извеждат  по следния начин: 

 

 
 
 

2. Включени са нови варианти на справките за наличности от материални запаси и 
валута, които се активират от менюто, което се появява  с десния бутон на мишката 
в екрана за въвеждане и корекция на единични документи.  
 



 
 
В случай, че справката за наличности от материални запаси се активира върху ред с 
контировка за въвеждане на натури, при извеждането на справката програмата се 
съобразява с вида на натурите.   Например, ако контировката включва приход или разход 
на стоки, при активирането на справката се извеждат текущите наличности на стоки за 
месеца, в който се въвежда документа. 



 
 
 

 
 



При позициониране върху ред от таблицата, за който не може да бъде определен вида на 
натурите, се избира вида натура с най-много позиции. 
Например, вижте следния екран: 
 

 
  
Избрали сме справка за наличностите от материални запаси при текущ ред 15 от таблицата 
със счетоводните статии, който е празен. Тогава се извежда справка за материалите, 
защото в този вид натури има най-много позиции. 
 

 
 
По всяко време можете да промените вида на материалните запаси и да получите справка 
за друг вид натури. За да сортирате справката по съответна колона трябва да натиснете 
върху нейното заглавие. Допуска се сортиране по сметка, код и наименование.  



 
 
Можете да приложите филтър, като въведете  част от текст за търсене в полето „Филтър”. 
Първият бутон в края на полето извежда всички артикули, които започват с въведения 
текст. 

 
   
С втория бутон в справката се включват всички артикули, в чието наименование (в случая) 
се среща текста „хладилен” , 
 

 
 
3. При импорт на документи (Професионална версия) са налични две опции за зареждане 
на нови контрагенти в номенклатурата: 
 

 
По подразбиране е включена втората опция, която позволява запълване на свободните 
номера в номенклатурата.  


