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1. СТАРТИРАНЕ НА ЕДИС-АКТИВ И ИЗБОР НА ФИРМА. 
След стартирането на програмата в зависимост от избрания тип интерфейс са възможни два екрана за избор на фирма за обслужване: 

 класически (познат от ЕДИС-АСО версия 5); 
 

 
 

 нов (основен за ЕДИС-АСО версия 6)  
 

 
 
Независимо от избрания интерфейс  се достига до екрана за влизане в програмата: 
 

 
 

Изберете фирма (1), работно място (2) от създадената преди това конфигурация и натиснете бутон „Избор” (3). 
ЕДИС-АКТИВ ще поиска да въведете кода за достъп до работното място. След първоначалната инсталация кода за достъп е равен на „0”.  При 

активен потребител за това работно място неговото име ще бъде изписано в полето „Текущ потребител “ (4) и достъпът ще ви бъде отказан. Ако това е 
вашето име и сте напуснали ЕДИС-АКТИВ или Windows некоректно или при аварийно прекъсване, можете да използвате бутона „Освобождаване на 
РМ” (5), 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-АКТИВ. 
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При първото влизането в обслужваната фирма трябва да направите настройка на основните параметри. За целта изберете от меню 
„Настройка”:  „Настройка на системните данни”. 
 

 
 

Ще се появи екрана: 

 
 

Основните параметри, на които трябва да обърнете внимание са: 
 текущата година и месец за отчитане. Тези параметри определят цялата следваща работа с програмата: въвеждане на нови 

активи,операции по отписване и приключване и т.н. Всички те се контролират от зададените тук параметри; 
 начина на подреждане на елементите при работа с номенклатурите в режим на въвеждане и справки: по код или по наименование. 

От останалите полета е желателно да попълните: „ЕИК (Булстат)”, „ИН оп ДДС” и „Наименование”. Тези данни се използват при 
извеждането на Счетоводния и Данъчен амортизационен план. 

След като приключите попълването на полетата, натиснете бутон „Запис” за съхраняване на въведените данни.  
По всяко време можете да промените данните в настройката, с изключение на „Текуща година” и „Текущ месец”, които ще бъдат блокирани 

след начисляването на първите амортизации за годината. 



2. ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТА С ПРОДУКТА  

2.1. ОСНОВНИ ГРАФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ. 
В този раздел ще разгледаме основните функционални елементи използвани в ЕДИС-АКТИВ и тяхното управление и използване. 

 
Фиксирани полета (1), чието съдържание на може да се променя. Обикновено са маркирани с бледожълт цвят; 
 

Полета за директно въвеждане на произволен текст (2). 
 
 

Полета за избор от номенклатура (3).  В края на полето се вижда бутонче със символа на папка. С щракване върху 
него се активира номенклатура (списък с елементи) за избор; 

 
Падащи списъци (4)  Съдържат ограничен и предварително определен брой елементи, които не могат да бъдат 
редактирани. Списъкът се отваря с щракване върху стрелкичката в края на полето; 
 
 
 
 

 
Полета за избор на дата (5). Допуска се директно въвеждане на дата в полето или избор от календар, който се отваря при 
щракване с мишката върху стрелкичката  в края на полето. При директно въвеждане на дати могат да се използват следните 
формати: 
„дд.мм.гггг”, „дд.мм.гг”, „ддммгггг” и „ддммгг” . Програмата автоматично преобразува въведените данни в стандартния за 
програмата формат: „дд.мм.гггг”. 
 
 
 
 
 

 
Целочислени цифрови полета (6). Допуска се въвеждането само на цели числа. 

Целочислени цифрови полета (7). Въвеждат се само цели числа. Може да се използват стрелките в 
края на полето за увеличаване (намаляване) на стойността в полето с „1”.  

 
Поле за въвеждане на дробни числа (8) с два знака след десетичната точка. Целите числа автоматично се допълват с „00” след 
десетичната точка, например:  2345.00 
 
Поле за въвеждане на цели и дробни числа (9). С бутона в края на полето се активира специална изчислилтелна процедура, която е 
пряко свързана със съдържанието на полето. В случая се изчислява сумата на набраното изхабяване на актива от датата на въвеждане в 
експлоатация.. 

 
Единични или групи бутони (10) от типа „маркирай / размаркирай”, което позволява включването (изключването) определени 
логически условия при работата с програмата. 
 
 

 
Бутони за навигация (11). Обикновено се използват за таблици или списъци за преход между редовете, вмъкване, редактиране 
и изтриване на редове. При позиционирането на мишката върху бутон се извежда подсказка за неговото предназначение. 

 
Функционални бутони (12), с които се предприемат определени действия: избор, запис, изтриване и др. Текста върху бутона 
определя оперцията, която ще бъде извършена при неговото натискане. 
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Групи от бутони, от които може да бъде избран само един, което позволява 
задаването на определени параметри при работата с програмата. В случая, такава 

група от бутони се използва за определяне дали да бъде изведен Счетоводен или Данъчен амортизационен план. 
 

Полета за филтър използвани в таблични форми за извеждане на съвкупност от елементи, отговарящи 
на зададеното с филтъра условие. Например, контрагенти от определен град, започващи с определено 

име или в чието име се съдържа зададения във филтъра текст. Поведението на програмата се определя от използваните в края на полето за филтър 
бутони: 

Извежда се списък с елементи, които започват с текста зададен във филтъра. Например, при зададен филтър „В” върху колоната „Населено 
място” от таблицата с контрагенти ще бъдат избрани тези от: Варна, Видин, Враца и т.н. 
Извежда се списък с елементи, които съдържат с текста зададен във филтъра. Например, при зададен филтър „Консулт” върху колоната „Име на 
контрагент” от таблицата с контрагенти ще бъдат избрани тези с имена от вида на  „Експрес Консулт”, „Финанс Консултинг”, „Консулт-2001”  

 
Дървовидни структури, които се използват за  контрол на елементите визуализирани в списъци, таблици и други. 
Преминаването от един клон на списъка към друг служи като филтър за свързаната със структурата таблица и определя кои 
елементи да бъдат визуализирани. Всяко ниво може да има поднива. В тези случай пред името на родителя има знак „+”, с 
който се отварят поднивата към него, след  което той се променя на „-“ и позволява обратно затваряне на отворените 
подсписъци. 
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2.2 ПОМОЩНИ ЕКРАНИ ЗА ИЗБОР. 
 

 
 

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-АКТИВ. 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 („Инвентарен номер“  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 първия, който съвпада с въведения или е по-малък от него. Същевременно се активират двата бутона „Филтър 
начало“ и „Филтър съвпадение“, които се намират вдясно до полето. С бутон  „Филтър начало“ от списъка се избират всички 
елементи започващи с въведения в полето „Шаблон“ низ. С бутон „Филтър съвпадение“ се формира подсписък на всички елементи, 
които съдържат въведения шаблон независимо от началната позиция. Например, ако въведете шаблон “склад” (малките и големите 
букви нямат значение) и натиснете бутон ‚Филтър начало“. ЕДИС-АКТИВ ще избере всички елементи от списъка, чието име започва 
с “склад” като „СКЛАД НАВЕС 30 М2“ и „СКЛАД МЕТАЛЕН ГАТЕР 912 М2“.  Ако натиснете бутона „Филтър съвпадение“ ще се 
формира подсписък, който ще съдържа  „ДСК АДМИНИСТРАЦИЯ 380 М2“, „СГРАДА ПАРОКОТЕЛНО АДМИН.15 М2“ и т.н. Този 
принцип на търсене и филтриране е характерен за всички номенклатурни списъци използвани в ЕДИС-АКТИВ , 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. Ако позиционирате мишката върху някой от тях той ще ви 
„издаде” предназначението си с подсказка.. Трябва да добавим, че в някои форми за избор като рязглежданата тук не се допуска 
добавяне,редактиране и изтриване на записи. Изборът на елемент може да стане по един от възможните три начина: чрез бутона 
„Избор“, с клавиш F4 или с двукратно щракване на левия бутон на мишката. 

Във формите, където се допуска редактиране на записи 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. 

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 
 

 
 редактиране на текущия запис 
 
 
режим на вмъкване (нов) запис; 
 
 

 
 
 
 
 



2.3. ЕКСПОРТ НА ДАННИ. 
 

В справките е включена възможност за експорт в различни формати, който се активира с включения в тях  бутон „Експорт“. 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.  

 

 

2.4. МОДУЛ ЗА ПЕЧАТ. 
Включеният в програмата модула за печат предоставя разнообразни варианти за извеждане на изходната информация. В готрната част на 

екрана се намират бутони за управление на печатната форма: 
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 различни варианти за визуално представяне на справката на екрана (1); 
 бутони за навигация между страниците на печатната форма (2); 
 бутон за преход към определена страница от справката (3); 
 бутон за избор на принтер, диапазон за печат и брой копия (4). С него се активира допълнителен екран  за избор на тези параметри: 

 
 бутон за отпечатване на справката (5); 
 бутон за зареждане на съхранен формуляр във вътрешния формат на модула за печат (6). Отваря се диалогов прозорец за избор на 

файл за зареждане; 
 бутон за експорт на справката в определен формат (7). Възможностите включени тук зависят от вида на справката. Отваря се 

диалогов прозорец за въвеждане на името на изходния файл и вида на формата. Възможните варианти се превоставят във вид 
подобен на този: 

 
 бутон за прекъсване на печата (8), ако вече е стартиран; 
 бутон за изход от модула за печат (9). Същата операция моце да се изпълни с просто затваряне на справката с бутона  

 
Удобен вариант за подготовката на справките в PDF-формат е инсталирането на виртуалния принтер doPDF (актуална версия 7.1), който е 

включен в дистрибутивния пакет на ЕДИС-АКТИВ. 
С бутон „Печат“ се извежда печатната  форма на справката Обърнете внимание на бутоните в горната част на формата. 
 

 
 

 
С бутона „Printer Setup“ (1) се активира екрана за избор на принтер, откъдето се маркира инсталирания виртуален принтер doPDF.  

 
 
При преминаването към печат на фактурата с бутон „Print”(2), вместо обичайното отпечатване на принтера, ще бъде изведен екран за избор на 

папката и името на файла, под който ще бъде запазена справката. 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 съхраненеите във този формат справки. 
Ако е маркирано полето „Отвори четец на PDF“(4), след записването на файла ще бъде активирана програмата за визуализация на файлове от тип PDF 
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и справката 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.. 
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3. НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА  

3.1. СМЕТКОПЛАН 

 
Неговото въвеждане не е задължително, но е препоръчително. Въведеният в номенклатурата списък от сметки. може да бъде използван при 

въвеждането на счетоводните сметки в групите от дълготрайни активи, а наименованията на сметките се използват и в някои справки от програмата. 

3.2. ОСНОВНИ НОМЕНКЛАТУРИ. 
 

 
 

Дълготрайните активи могат да бъдат групирани в три основни категории: групи, местонахождение и материално-отговорни лица. Задължително е 
само въвеждането на групите дълготрайни активи.  При тяхното определяне трябва да съобразите следното: 

 всеки актив трябва да принадлежи  към определена група; 
 в групите трябва да бъдат включени еднотипни дълготрайни активи с един и същ срок на годност (еднаква счетоводна  амортизационна 

норма) и еднаква данъчна норма; 
 в рамките на определен вид активи (например транспортни средства) могат да бъдат създадени произволен брой групи, отговарящи на по-

горното условие; 
не съществува изискване на пряка зависимост между групите дълготрайни активи и използваните счетоводните сметки за тяхното отчитане.  
Няколко групи дълготрайни активи могат да бъдат отчитани по една и съща сметка. 



При въвеждането на групите задължително се задават счетоводните сметки за тяхното отчитане и амортизации, счетоводната и данъчна 
норма.. За групите, в които не се начисляват счетоводни и/или данъчни амортизации се въвежда „0” (нула). Счетоводните сметки въвеждат директно или 
избират от предварително създадения сметкоплан. 

Останалите номенклатури са елементарни за въвеждане, състоят се само от код и наименование. 
В редица операции свързани с отписване, преместване, обезценка, промяна на стойност, отчитане на амортизации и други ще бъде изисквано 

въвеждането на типа на документа, които се дефинират в номенклатура „Типове документи”. 

 
Желателно е да се попълни и номенклатурата „Причини за отписване”. Както показва и нейното наименование, при отписването на 

дълготраен актив, задължително се изисква посочване на причината за това. 

 
Номенклатурата „Начин на придобиване” се използва при въвеждането на данни относно придобиването на актива.  

 
При инсталирането на нова база данни за обслужвана фирма основните номенклатури идват с предварително заредени данни, които 

потребителят може да променя. Тези данни се изчистват от ЕДИС-АКТИВ при импорта на база данни от предходната версия 3 на програмата и остават 
само тези съществуващи в импорта.  

3.3. КОНТРАГЕНТИ. 
В ЕДИС-АКТИВ е включена възможност за въвеждане на доставчиците на дълготрайни активи и използването на тази номенклатура като 

филтър в справките от програмата, в случаите, когато е необходимо да се проследи състоянието на актив придобит от определен доставчик. 
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.  
 



 

 

3.3.1.Импорт на контрагенти от текстови файл (бутон Импорт)  
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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 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.. 
 

3.3.2. Експорт на номенклатурата с контрагенти.  
С бутон „Експорт“ се активира екран  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.  

 

 
 

3.4. СХЕМИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ. 
В това меню се дефинират правилата за осчетоводяване на начислените амортизации и генерирането на файл за експорт на счетоводните 

записвания към счетоводната система ЕДИС-АСО. За всеки отделен вариант на осчетоводяване се разработва отделна схема. Схемите за осчетоводяване 
могат да се разработят с различна детайлизация. Може да се дефинира схема за цялата група от дълготрайни активи или при необходимост да се 
детайлизира и до ниво местонахождение и/или материално-отговорно лице. 

Дефинирането на схемите се прави по следния начин: 
Натиснете бутон „Нова” (1). ЕДИС-АКТИВ автоматично ще зареди следващия последователен номер. 
Задайте име на схемата (2), което в достатъчна степен да определя нейното предназначение. 
Изберете групата дълготрайни активи (3), за които ще се прилага схемата. Това е задължително. След избора на групата ЕДИС-АКТИВ 

автоматично ще зареди  сметката за отчитане на амортизациите на реда „Група24” от таблицата в долната част на екран. 
По желание можете да детайлизирате нейното прилагане за определено местонахождение и/или материално отговорно лице, ако поддържате 

разпределение на активите по тези категории. Желаните опции отново избирате от списъка, който се отваря с помощта на стрелката в края на полето. 



 
 
В таблицата със сметките за осчетоводяване трябва да бъдат посочени поен две групи сметки: „група 24” и „група 60”.  В този случай ЕДИС-

АКТИВ генерира счетоводната статия: „дт 60 / кт 24” за отчитане на начислените амортизации. Като опция може да бъде зададена и сметка за отчитане 
на разходите за амортизации. Тя може да бъде от група 61, 70 или друга използвана от клиента за тази цел. Този ред от схемата е условно обозначен като 
„група 61”, защото в преобладаващия случай за тази цел се използва сметка „611”, „612” или „614”. 

Счетоводната сметка може да бъде въведена директно или избрана от списък, който се отваря с двукратно щракване на мишката или с клавиш 
F1. В останалите колони може да бъде избрано поле за аналитично отчитане или въведена конкретна аналитичност.  Използваните аналитични нива за 
отчитане трябва да бъдат съобразени със структурата на сметката в счетоводната система ЕДИС-АСО, за да могат да бъдат правилно осчетоводени 
начислените амортизации. В ЕДИС-АКТИВ могат да се използват  следните предефинирани полета за аналитично отчитане: 

 

 
 
Този екран се активира с двукратно щракване на мишката в съответната клетка от таблицата или с клавиш F1. 
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Пример: 

 
 
За така зададената схема ще бъдат генерирани следните счетоводни записвания: 
1. Дт 603, аналитичност „Местонахождение”  / Кт 241/4 
2. Дт 611,3 / Кт 603, аналитичност „Местонахождение” 
Ако предположим, че при прилагането на схемата полето „Местонахождение” (@MESTO) съдържа: „1000 Цех Мебелен”, счетоводните 

записвания ще изглеждат така: 
1. Дт 603,1000 / Кт 241/4 
2. Дт 611, 3 / Кт 603, 1000 
Обърнете внимание!   
Полето „@MESTO” се използва като шаблон, който се замества с реален код („1000”)при осчетоводяването на амортизациите. 
В сметка „611” се използва константна аналитичност „3”, която е твърдо зададена в схемата. 
В долната част на екрана са зададени бутони със следното преназначение: 
 

 създава копие на схемата под нов (следващ) номер. 

 преход към дефинирането на нова схема 

 в режим на работа върху нова схема, с този бутон можете да се откажете от нейното въвеждане 

 запис на промените в текущата схема 

 изтриване на текущата схема 

 експорт на схемите за осчетоводяване в различни формати 

 
 

 отпечатване на схемата 

 



4. ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ. 
ЕДИС-АКТИВ предлага  два варианта на въвеждане на данните за придобити активи включени в меню „Операции“: 
 

 
 

 „Придобиване на активи“ – позволява въвеждането на максимално детайлизирана информация относно актива; 
 „Въвеждане и корекция на партиди от активи“ е преназначен за тези, които желаят да въведат активите максимално бързо и 

опростено в табличен вариант, като оставят програмата да се погрижи за  рутинните данни. 
В следващото изложени ще бъдат разгледани и двата варианта. 

4.1. ПРИДОБИВАНЕ НА АКТИВИ. 
Въвеждането на данните се реализира чрез формуляр, разделен на няколко секции. В първите две полета се посочва информационни данни, 

които са само за ориентация на потребнтителя и не се използват от програмата: 
 поле “Месец ‘ съдържа текущия месец т.е. месеца, за който предстои да бъдат начислявани амортизации; 
 в поле “Текуща дата” се извежда текущата календарна дата. 

  

 
 

4.1.1. Данни за доставката. 

 
 
Въвеждането на данни в тази секция (1) не е задължително, но тези полета могат да бъдат използвани във филтрите на справките . 
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Директното въвеждане в полетата: „Доставчик”, „Начин на доставка” и  „Придобиване – тип документ”  не се допуска. Изборът се прави  
от списъци, които се отварят с помощта малките бутони разположени в края на полетата.  За избор на доставчик се отваря номенклатурата на 
контрагентите, за начина на доставка и тип документ – съответните номенклатури, разгледани по-горе. Въвеждането на нови елементи в тези 
номенклатури, с изключение на нови контрагенти в тази част от програмата не е възможно. Те трябва да са предварително дефинирани в настройката на 
програмата. 

4.1.2. Данни за актива 
 

 
 

В тази секция (2) се изисква задължителното попълване на полетата оградени с червени рамки, включително инвентарния номер на актива. Да 
разгледаме някои особености. Инвентарният номер на актива може да бъде въведен директно или избран от списъка  (при корекция) с помощта на 

първия бутон в края на полето за въвеждане .  
 
С този бутон се отваря списък на въведените дълготрайни активи. 
 

 
 

При първото влизане,  в него се зареждат всички активи. За търсене в таблицата може да се използва полето за филтър (1). След въвеждането 
на някакъв текст в него програмата претърсва активната колона на таблицата (в светлозелен фон) за съдържание, което да съвпада или да е  максимално 
близо до въведеното във филтъра.  Следващите два бутона  прилагат за дадения в полето филтър по следния начин. 

С бутон   се извеждат всички редове от таблицата, за които началните позиции в претърсваната колона съвпадат със зададения филтър.  
 

 

1 

2 



С бутон   се извеждат всички редове, които съдържат текста, зададен във филтър , в претърсваната колона. 
 

 
 
За промяна на колоната за сортиране и съответно търсене е достатъчно да щракнете върху нейното заглавие. 
Избраният набор от активи остава непроменен  до задаването на филтър в някое от полетата разположени в горната част на екрана. За целта 

трябва да бъде попълнено, някое от полетата и да бъде натиснат бутон „Филтър”.  От таблицата могат да бъдат избирани повече от един актива като 
натиснете и задържите клавиш Ctrl и с левия бутон на мишката маркирате активите, които искате да заредите. 

Текущият актив от таблицата може да бъде избран с бутона „Избор”, клавиш F4 или двукратно щракване на мишката. 
Данните ще бъдат заредени в екрана за въвеждане на активи. За активите с начислени счетоводни и/или данъчни амортизации не се допуска 

промяната на определени полета. За което ще бъдете информирани със следващото съобщение.  
 

 
 

Аналогични съобщения ще бъдат изведени за отписани  активи. 
При въвеждането на нов актив могат да използвани възможностите на програмата за подаване на следващ уникален инвентарен номер. 
Предлагат се два варианта: 
 

1.  При натискането на втория бутон в полето за въвеждане на инвентарен номер се генерира следващ 
уникален номер  при въвеждане на нов актив. Това е възможно само, ако се използват цифрови инвентарни номера. 

 

2.  Ако е включена опцията за автоматично номериране, при натискането на бутон 
 се след изчистването на данните от полетата, в поле „Инвентарен номер” се зарежда следващия 

уникален номер. Това е възможно само, ако се използват цифрови инвентарни номера. 
 

В полетата „Група”, „Местонахождение”, „Материално-отговорно лице” могат да се използват само предварително въведени в 
номенклатурите елементи. При избор или корекция на група за нов актив програмата автоматично зарежда установената в номенклатурата счетоводна и 
данъчна норма за избраната група и изчислява срока на годност. 

При промяна на  счетоводната амортизационна норма се преизчислява и срока на годност. 

В полетата за начислени и данъчни амортизации има малки бутони с калкулатори , които могат да се използват при 
изчисляване на очакваната счетоводна и / или данъчна амортизация от датата на въвеждане на актива в експлоатация (датата на начало на изчисляването 
на данъчни амортизации). 

Слез избора на групата програмата автоматично зарежда създадената за нея схема за осчетоводяване на амортизациите.  Това не ви 
ограничава да изберете от списъка друг вариант, който да се прилага за този актив. 

Преди записа на актива в базата данни се прилагат следните правила: 
1. Ако не е въведена нулева счетоводна  амортизируема стойност, за актива няма да бъдат начислявани счетоводни амортизации. 
2. Ако е въведена нулева счетоводна амортизационна норма, активът се приема за неамортизируем и няма бъде включен в Счетоводния 

амортизационен план (САП). 
3. Счетоводната стойността на актива намалена с остатъчната стойност не може да бъде по-малка от въведените начислени амортизации. 
4. Въведената данъчната стойност не може да бъде по-малка от начислените данъчни амортизации. 
5. Ако не е въведена, данъчна амортизируема стойност, актива няма да бъде включен в Данъчния амортизационен план (ДАП). 
Преди записа на актива с бутон  програмата изчислява очакваните начислени амортизации от датата на въвеждане на 

актива и извежда информационно съобщение при наличие на разлика между тях и въведените амортизации. Това съобщение не трябва да се приема за 
грешка.  

 
 
 
 
 
 



 
 

4.1.3. Фиксиране на полета 
При въвеждането на дълготрайни активи се срещат често повтарящи се данни, които е желателно да бъдат запазени, за не бъдат въвеждани 

отново.  За тази цел в следващия панел (3) маркирайте полетата, чието съдържание желаете да запазите. 
 

 

4.1.4. Въвеждане на група от еднотипни активи. 
Въвеждането на група от дълготрайни активи (4) с едни и същи характеристики може да бъде продължителен и затормозяващ процес. За тази 

цел можете да използвате опцията за въвеждане на група от еднотипни активи. 

 
 
За да използвате тази възможност трябва да направите следното: 
1. Да въведете всички данни един актив от групата. 
2. Да определите броя на активите, които искате запишете като група. 
3. Да зададете инвентарния номер за първия актив от групата. 
4. Да запишете групата с бутона „Запис на група”. 
В следващият пример след натискането на бутон „Запис на група” закупените 5 компютърни конфигурации ще бъдат записани в базата 
данни под номера: 8100,8101,8102,8103,8104 
 

 
 

Тази техника може да бъде прилагане и при създаването на група на база вече записан актив. Трябва да изберете актива от базата данни, да 
определите броя на активите, които ще бъдат въведени автоматично със същите данни и първия инвентарен номер, от който а започне генерирането на 
данните за новите активи. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Трябва така да избирате началния инвентарен номер, че при създаването на групата да не се получи съвпадение с инвентарен номер на вече 

записан в базата данни актив. При възникване на такава ситуация програмата търси следващия свободен номер и го подава за новият актив.. 



4.1.5. Панел от бутони за управление на операциите с програмата. 

 
С тяхна помощ се записват нововъведени или коригирани актив, изтриват активи или отпечатва подробна справка за актив. 
Изтриване на актив се допуска само в случаите, когато не са извършвани никакви операции за текущата година, а именно: 
1. За него не са начислявани амортизации 
2. Не е отписан 
3. Не извършвани промени в неговата стойност, обезценка или преместване.  
С бутона „Печат на актив (10)” се извежда картон на актива. 
 

 

4.1.6. Бутони за избор на активи. 

С бутон  се активира екран за избор на активи от въведените документи. 
 

 
 
След активирането на бутона се извежда списък на всички въведени документи по доставчици (1). Ако при въвеждането полетата за доставка 

(вижте описанието на секция 1 от този формуляр) не са попълнени всички въведени активи се обединяват в един документ с неопределен  тип доставчик 
и характериситки на документа, подобно на разгледждания пример. Ако в контролата ”Показвай активите от документа” (2) е поставена отметка, при 
прехода от документ към документ в таблицата с активите се показват и доставените с него активи. В противен случай, можете да използвате бутона 

 за тази цел. Включването на отметката в посочената по-горе контрола изисква допълнително време за избор и 
визуализация на активите от документи, което при по-слаби компютри може да забави  работата на програмата. Изключването на тази отметка повишава 
бързодействието с цената  на неудобството да избирате ръчно кога да бъдат показвани активите от документа.   

Списъкът с документи може да бъде ограничен чрез задаването на условия за избор (панел  3). и активирането им с бутон . 
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С бутон  напускате този екран без избор на активи  
В таблицата с актите можете да маркирате всички активи с бутон  или да направите свой подбор като поставите 

отметка в колона “Избор”. Редовете с избраите активи се маркират с друг цвят. 
След натискането на бутона “Маркирай всички” неговото предназначение се променя на противоположното значение “Размаркирай”, което 

ви позволява да приложите обратното дейстие. 
С бутон  маркираните активи се зареждат за редактиране и се връщате обратно в екрана за въвеждане на 

активи. 
Логично възниква  въпроса, как се осъществява прехода между избраните активи в този екран. 
За тази цел служи секцията ряазположена в доланата част на екрана. 
 

 
 
От списъка в полето “Избор” можете да изберете произволен актив от заредените  или да използвате стрелките до него  и да го прелиствате в 

определена последователност. Данните за избрания актив се зареждат в останалите полета от формуляра и са достъпни за редактиране. 
 
С бутон   активрате вече разгледания по-горе екран за избор на активи по заададени критерии за избор. Той беше разгледал във 

връзка с възможностите за използване на полето “Инвентарен номер” от формуляра. 
 

 
 
С бутон  се извежда списък на основни данни за наличните дълготрайни активи. 
 

 

4.2. ВЪВЕЖДАНЕ И КОРЕКЦИЯ НА ПАРТИДИ ОТ АКТИВИ. 
 

 
 
Този вариант за въвеждане на активи е предназначен за тези, които не държат да навлизат в детайли по отношение на: 

 доставката (доставчици и документи); 
 ЕКОС и произход; 



 документи за въвеждане в експлоатация (тип и дата); 
 данни за начислено ддс при доставката 
 въвеждане на остатъчни стойности, преоценки и обезценки. 

В този режим на работа се въвеждат само необходимите  за правилната работа на системата данни и се прилагат следните автоматични 
.операции: 

 за всички активи от избраната група се зареждат установените за нея счетоводна и данъчна амортизационна норма; 
 за всички  активи от групата, евентуално местонахождение и  МОЛ се прилагат установените за тези показатели схеми за 

осчетоводяване на амортизации. 
В горната част на екрана се въвеждат данни за основни филтри за: група, местонахождение  и МОЛ, ако последните два показателя се 

използват от потребителя.  Те се използват за автоматизиране на въвеждането. Например, ако е избрана група дълготрайни активи, всички въвеждани 
активи се зареждат в нея. Тези филтри могат да се използват и при избор на активи за корекция. 

 
При въвеждането на дълготрайни активи се срещат често повтарящи се данни, които е желателно да бъдат запазени, за не бъдат въвеждани 

отново.  За тази цел в маркирайте полетата, чието съдържание желаете да запазите. 

 
 
За въвеждането на активите се използва таблична форма. За въвеждане нов актив натиснете клавиш “Ins” или съответния бутон от панела с 

бутони под таблицата:  . Ако в таблицата вече има въведени или заредени актив, можете да използвате и стрелките от клавиатурата за отваряне на 
нов ред в таблицата. Ако се избрани елементи от група, местонахождение или МОЛ те автоматично  се зареждат при въвеждането на актива. както 
можете да видите по-долу. 

 

 
 
Ако данъчните данни съвпадат със счетоводните. можете да използвате една опциите: 
 

 
Разликата се състои в следното:  

 „Попълвай автоматично данъчните активи” зарежда автоматично:  
- „данъчната амортизационна стойност = счетоводна амортизационна стойност”; 
- „начислени данъчни амортизации = начислени счетоводни амортизации” 
- „данъчни амортизации от дата =  дата на въвеждане” за  всички въвеждани активи. Тази опция работи на принципа 
„включено/изключено” т.е  остава включена, докато се  изключи и обратно.;  

 „Попълни същите данни за данъчните активи” извършва същите операции, но еднократно,  само за текущо въвеждания актив. 
Използването на която и да е от двете функции може да бъде видяно на следващия екран: 
 

 
 
 
 



 Ако е включена опцията за автоматично номериране, при въвеждане на нов актив в поле 
„Инв. No” се зарежда следващия уникален номер. Това е възможно само, ако се използват цифрови инвентарни номера. 
 
Въвеждане на група от еднотипни активи. 
Въвеждането на група от дълготрайни активи  с едни и същи характеристики може да бъде продължителен и затормозяващ процес. За тази цел 

можете да използвате опцията за въвеждане на група от еднотипни активи. 
За да използвате тази възможност трябва да направите следното: 
1. Да въведете всички данни за нов актив или да използвате данните на някой от заредените. . 
2. Да определите начина на формиране на инвентарния номер 

 С този параметър задавате, колко водещи нули да бъдат поставени от отляво на  зададения номер.  
Например, ако определите следващия номер да започне от 8027 и в това поле поставите 3, ще бъде генериран инвентарен номер: 0008027 

3. Да определите броя на активите, които искате запишете като група и да зададете инвентарния номер за първия актив от групата. 

 
4. Да запишете групата с бутона   
 
В следващия пример, използваме за база данни за актив с инвентарен номер: 8026 (1), за да генерираме три (2) нови актива, започващи от 

номер: 8027 (3). 

 
 

След натискане бутона   ще бъдат генерирани три нови актива с номера от 8027 до 8029. 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! С бутон   трябва да запишете в базата данни генерираната група активи. 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Трябва така да избирате началния инвентарен номер, че при създаването на групата да не се получи съвпадение с инвентарен номер на вече 

записан в базата данни актив. При възникване на такава ситуация програмата търси следващия свободен номер и го подава за новият актив.. 
 
Оцветяване на редовете в таблицата. 
За по-добра ориентация на потребителя отделните редове от таблицата се показват в различни цветове със следното значение: 

 Достъпните за редактиране или изтриване активи са с бял фон; 
 Активите, за които се допуска редактиране само на наименованието са зададени на сив фон; 
 Нововъведените и незаписани в базата данни активи имат светлозелен фон и за тях са допустими всички операции; 
 Активите, в които са направени някакви промени, но те не са записани са оцветени с жълт фон; 
 Маркираните за изтриване активи са с червен цвят 

ВНИМАНИЕ! Всички трябва да се запишат в базата данни с бутон   преди напускането на тази част от 
програмата или ще бъдат загубени. 

 
Меню с допълнителни операции. 
Отваря се с помощта на десния бутон на мишката при щракване върху таблицата с активите. 
 

 
 

1 

2 3 



Някои от неговите функции бяха разгледани по-горе.  
Сега да обърнем внимание на останалите. 

 „Изтриване” – маркира за изтриване актива на текущия ред от таблицата; 
 „Отмени” – анулира промените направени в актива от текущия ред на таблицата; 
 „Отмени всички” – анулира всички направени промени в текущата таблица; 
 „Копиране на данните текущия ред” – позволява използването на данните от текущия ред на таблицата при въвеждането на нов 

актив;  
 „Вмъкване на копираните данни в текущия ред” – зарежда копираните с предходната операция данни в текущия ред. Това е 

допустимо само при въвеждане на нови активи;   
 
Панел от бутони за управление на операциите с програмата. 
 

 
 
В лявата част са разположени познатите бутони за манипулиране на редовете от таблицата. Те включват операции за преместване в нея, 

добавяне, редактиране, запис, изтриване и отказ от промените. При позициониране на мишката върху някои от тези бутни, излиза подсказка за неговото  

предназначение. Всички напрани промени не запазват автоматично,. За целта трябва да използвате бутон . 

С бутон  се зареждат записаните в базата данни активи, които отговарят на зададените критерии (ако има такива) за 
избор в полетата за филтър, описани по-горе.  

С бутон  се извеждат за отпечатване на включените в таблицата активи. 

С бутон  може да се направи експорт на включените в таблицата активи в различни .формати. 
С бутон  напускате програмата и се връщате в основното меню на ЕДИС-АКТИВ.  

4.3. ОТПИСВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 
При описанието на тази операция ще бъде разгледан модела за избор на активи, който се прилага във всички следващи операции и справки от 

програмата за дълготрайни активи. 

4.3.1. Избор на активи. 
Вариантите за избор на активи се прилагат чрез три бутона разположени в долния  край на екраните за операции и справки с активи. 
 

 
 
Избор на активи от списък. 
 

 
 
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 („Инвентарен No“  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 първия, който съвпада с въведения или е по-малък от него. 
Същевременно се активират двата бутона „Филтър начало“ и „Филтър съвпадение“, които се намират вдясно до полето. С бутон  
„Филтър начало“ от списъка се избират всички елементи започващи с въведения в полето „Шаблон“ низ. С бутон „Филтър 
съвпадение“ се формира подсписък на всички елементи, които съдържат въведения шаблон независимо от началната позиция. 
Например, ако въведете шаблон „фискал” (малките и големите букви нямат значение) и натиснете бутон  „Филтър начало“. ЕДИС-
АКТИВ ще избере всички елементи от списъка, чието име започва с  „фискал” като „Фискална с-ма Шел 1028“, „Фискална каса 
Шел 1014“ и т.н..  Ако натиснете бутона „Филтър съвпадение“ ще се формира подсписък, който освен изброените по-горе ще 
съдържа  и „Електронна фискална система“ и т.н. , подобно на примера по-долу. 

 
Този принцип на търсене и филтриране е характерен за всички номенклатурни списъци използвани в ЕДИС-АКТИВ , за това 

по- нататък няма да го обясняваме толкова подробно. 
В горната част на екрана са разположени допълнителни полета за филтриране на номенклатурата на активите.  

 
При избор на елемент от тях програмата автоматично прави филтър на списъка от активи, като го ограничава до тези, които 

отговарят на зададените условия. В примера виждате активите, който са включени в група  „208 Компютърна техника”.  Промяната на 
някое от тези полета води до изчистване на филтъра в полето „Шаблон” 

В долната част на екрана ще забележите панел с бутони , с които можете да се придвижвате по 
записите от таблицата. 

Ако позиционирате мишката върху някой от тях той ще ви „издаде” предназначението си с подсказка..  
Изборът на отделен елемент може да стане по един от възможните три начина: чрез бутона „Избор“, с клавиш F4 или с 

двукратно щракване на левия бутон на мишката. Допуска се избирането на повече от един елемент от списъка. За целта натиснете и 
задръжте клавиша Ctrl и маркирайте записите за избор с помощта на левия бутон на мишката. Ако отпуснете клавиша Ctrl и натиснете 
левия бутон на мишката направеният избор се отменя. Маркираните редове се оцветяват в син цвят.  

 
Избор на активи по шаблон. 
 

 
 
В този вариант за избор на активи могат да се задават различни филтри за включените в първата колона параметри.  В зависимост от избрания 

параметър в колоните „Операция 1” и „Операция 2” могат да бъдат избирани различен тип операция и свързаните с тях стойности в колони „Поле 1” и 
„Поле 2”.  Ако колоните „Операция 2” и „Поле 2” не са приложими в комбинация с избраната операция в колона „Операция 1” те се оцветяват в сиво. 
Колона „Групиране” не се използва в тази версия на програмния продукт. 

Да разгледаме възможния списък с операции: 



 приложими са за параметри, за които се очаква задаване на текст, като „Доставчик”.  
 „=” – ще бъдат избрани активите, за които съдържанието на избрания параметър отговаря на зададения в колона „Поле 1” шаблон. 

Въведеният шаблон трябва да отговаря напълно на съдържанието. Начинът на изписване (голени и малки букви) е от значение ; 

 
 „започва с” – избират се активите, за които съдържанието на избрания параметър започва със зададения в колона „Поле 1” шаблон. 

Начинът на изписване (големи и малки букви) е от значение; 

 
 „съдържа” - избират се активите, за които избрания параметър съдържа зададения в колона „Поле 1” шаблон. Начинът на 

изписване (големи и малки букви) е от значение. 

 
За тези операции не се използват колоните „Операция 2” и „Поле 2”. 
 

 Тези операции са приложими за параметри, за които се очаква цифрово или близко до него съдържание или дата. Те са добре 
познати математически символи, затова няма да ги обясняваме. Както може да се очаква, операциите „>” , „>=” могат да се комбинират със следните 
операции „<”  и /или „<=”, зададени в колона „Операция 2”  

 

 За някои параметри като тези в примера е допустимо задаването само на значения от типа „ДА”, 
„НЕ” или празно. Например, ако за параметъра „Напълно амортизирани” се зададе операция „ДА” , в извадката от списъка с активи ще бъдат 
включени само напълно амортизираните активи. 

 

 За параметри свързани с номенклатури е възможно избора на шаблона да 
бъде направен от номенклатурата, която се отваря с помощта на стрелката в края на полето от колона „Поле 1” или „Поле 2”. 

Забележка: Не забравяйте да изчиствате неизползваните операции и шаблони, ако желаете да зададете нови условия за избор. ЕДИС-
АКТИВ запазва съдържанието на последно зададените условия дори и след напускането на подменюто, с което работите в момента. 

В долния край на формуляра са разположени бутони, с които можете да извършвате следните операции: 
 

 
 

 Изчиства всички въведени операции и шаблони от формуляра.  

 Можете да запазите зададените операции и шаблони в специален файл за по-нататъшна употреба. След активирането 
на бутона ще бъде изведен екран за избор на папка и име на файла със параметрите. 

 



Програмата предлага да бъде използвана работната папка по подразбиране за конкретния потребител, но можете да изберете, която пожелаете 
и да зададете името на файла без разширение. По този начин можете да създадете стандартизирана библиотека от файлове с параметри, която да 
разположите на общодостъпна за всички потребители папка (директория). Името на файла е по ваш избор и може да бъде достатъчно описателно, така 
че да подсказва неговото съдържание. 

 С този бутон създадените с предходната опция операции и шаблони за параметрите могат да бъдат заредени. След 
активирането на бутона ще бъде изведен екран за избор на папка и име на файла със параметрите. 

 

 
 

Програмата предлага да бъде използвана работната папка по подразбиране за конкретния потребител, но можете да изберете, която пожелаете 
и да изберете името на файла от списъка. По този начин можете да използвате стандартизирана библиотека от файлове с параметри и да си спестите 
усилията по тяхното дефиниране. 

 С този бутон напускате модула и дефинираните шаблони за избор ще бъдат приложени към списъка с дълготрайни активи. 

 С този бутон напускате модула без прилагане на дефинираните шаблони при избора на активи. 
 

Избор на активи от пълния списък. 

 След натискането на този бутон на екрана ще бъде изведен пълния списък от активи. В справките се предлага 
възможност за прилагане на филтри към този списък: избора на група, местонахождение, МОЛ, сметка и други.  Тези полета са разположени в горната 
част на екрана и са от вида на: 

 

 
 

Съдържанието на тези полета оказва влияние само на този вариант за избор на активи и няма никакво значение за разгледаните в предходното 
изложение останали възможности за избор. 

4.3.2. Справка за актив. 
Другата масово използвана възможност е по всяко време да можете да направите подробна справка за текущия актив.Тази опция е включена  

във всички операции и справки за активи. Тя става активна, ако в таблицата имате заредени активи. Достатъчно е да позиционирате на реда с актива, 
който ви интересува, да натиснете десния бутон на мишката и от менюто да изберете „Справка за актив”. 

 

 
На екрана ще бъде изведена подробна информация за активи, разделена на няколко страници: 
 
1. Състояние на актива – показва основна информация за актива 



 
 

 
2. Движение на актива:  

 
 

 
3. Нови стойности и обезценки: 

 
 
 

4. Начислени амортизации: 

 
 



4.3.3. Отписване на активи 
Сега да се върнем към основната тема за отписване на активи.  
Първата стъпка е изборът на операцията, която желаете да приложите: отписван или възстановяване на отписани актив. 
 

 
 

На следващия етап следва попълването на задължителните данни свързани с отписването на актива. 
Полетата „Причина за отписване” и „ОТПИСВАНЕ: тип документ” се избират от падащия списък и не могат да бъдат въвеждани 

директно. Това означава., че трябва да бъдат попълнени предварително необходимите номенклатури, които вече бяха разгледани. 
 

 
 

Датата може да бъде избрана от календара, който се отваря с бутона в края на полето или въведена ръчно във формата: „дд.мм.гггг”, където 
„дд” – ден, „мм” – месец и „гггг” – година. Например: „03.09.2011”. 

След това трябва да изберете активите, които желаете да отпишете като използвате някой  от разгледаните варианти за избор. Не е 
задължително да избирате само активите, които желаете да отпишете. Списъкът може да бъде и по обширен. Важното е в него да присъстват активите, 
които желаете да отпишете. Направеният избор  би трябвало да изглежда подобно на този от следващия екран. Ако преминете в режим на пълен екран, 
ще се визуализират повече детайли за избраните активи: счетоводна и данъчна стойност,набрани амортизации и други. 

 

 
 
Да насочим вниманието си към основния екран за отписване на активи и работата с него. 
 

 
 
Над таблицата са разположени бутоните за навигация, за избор на всички активи и отмяна на направения избор. 
Отделни активи от таблицата избирате, като поставите отметка (с левия бутон на мишката) в колона „Счетоводно” и /или „Данъчно”. 
Поставянето на тези отметки маркира активите за отписване и определя откъде да бъдат отписани избраните активи: от Счетоводни 

амортизационен план (САП)  и /или Данъчния амортизационен план (ДАП). Редовете с маркираните за отписване активи ще бъдат оцетени подобно на 
следващия екран: 

 

 
 
Премахването на отметките или използването на бутон  изчиства направения избор. 
 
След въвеждането на задължителните данни с бутон  избраните активи се отписват от САП и /или ДАП. 

1 



 
 
След потвърждаване на операцията и успешното й изпълнение се отпечатва протокол за отписването на избраните активи. 
 

 
 

В случай, че пропуснете отпечатването на протоколи, можете да използвате бутона . След неговото активиране ще бъде 
изведен екран с всички документи за отписани активи. Тъй като той се използва и в друг случай, разгледан по-нататък, нека се спрем на него. 

 

 
 
Формата включва два панела: документи и активи. За да се пести време при по-бавни компютри, автоматичното зареждане на активите 

включени в текущия документ не е активно и може да бъде активирано с бутона .  



Можете да активирате тази функция за постоянно като поставете отметка в полето . 
Ако желаете да ограничите списъка с документи, можете да използвате полетата за филтър в горната част на екрана за задаване на условия за 

избор и да активирате този избор с бутона  
 

 
 

След избора на желания документ ще можете да отпечатате разгледания по-горе протокол за отписани активи 
И накрая, какво означават следните опции: 
 

 
 

Когато са включени и двете опции, активите могат да бъдат отписвани, както от САП , така и от ДАП. Изключването на едната от тях 
редуцира възможността за отписване само от САП или ДАП т.е. в екрана за отписване няма да бъде визуализирана съответната колона „Счетоводно“ 
или „Данъчно“. Тези правила се прилагат, както при отписването на активите, така и при тяхното възстановяване. 

 
С бутон   се изчистват полетата свързани с въвеждането на характеристиките на документа: причина за отписване, 

описание, тип документ, номер документи и дата на документа.  
 
 

4.3.4. Възстановяване на отписани активи. 
Обратната операция позволява възстановяването на отписани активи. Могат да бъдат възстановявани само отписани през текущата отчетна 

година активи. Изборът на отписани активи може да стане по един от следните два начина: 
 

 С този бутон се активира разгледания по-горе екран за избор на активи от документите, с които е направено 
отписването. Забележете, че след зареждането на активите за възстановяване, можете да изберете само отделни активи. В този случай, от документа ще 
бъдат премахнати възстановените активи. Ако възстановите всички активи от даден документ, той автоматично се изтрива от базата данни. 

 

 
 

 С този бутон се зареждат всички отписани през текущата година активи. от този списък можете да 
изберете кои активи да бъдат възстъноявени. Отоново важи правилото, че ако възстановите всички активи отписани с даден документ, той се изтрива 
автоматично от базата данни. 

 
 ВНИМАНИЕ!  Не може да бъде отменено отписването на активи за предходни години. 



4.2. ПРЕМЕСТВАНЕ НА АКТИВИ. 
Преместването на активи е свързано с промяна на тяхното местонахождение и материално-отговорнио лице. В по–специални случаи 

преместването може да бъде свързано с промяна на групата на активите. 
Изборът на активите за преместване се извършва по разгледаните вече начини за избор. 
Обърнете внимание на следните полета: 
 

 
 

Те определят къде ще бъдат преместени маркираните активи. Забележете, необходимо е да се попълват само полетата, които се променят. 
Например, ако се променя само местоположението на актива, достатъчно е в поле „Место“ да се избере само новото местоположение.  
В следващия пример, активите с инвентарни номера „5007“ и „5032“ ще бъдат преместени от местонахождение „11 Транспорт“ в „1 Труд“ без 

да се променя тяхната група.  
 

 
 
Специален случай, е промяната на групата на дълготрайните активи, когато новата група има установена различна счетоводна  

амортизационна норма от старата. Ако това преместване е свързано с промяна и на счетоводната амортизационна норма, трябва да поставите отметка в 

полето .В противен случай, актива ще запази текущата си счетоводна норма, но данъчната норма ще бъде променена ще 
променена  на установената за новата група, независимо дали това е маркирано или не. Преди да запишете направените промени, задължително 
трябва да попълните полеата: тип документ, номер документ и дата на документа и да въведете  в свободен текст причината за преметването в поле 
„Описание“.  

 

 
 

След успешното приключване на операцията ще бъде подготвен протокол в следния вид: 
 

 
 
Обратната операция за отмяна на преместването на активите работи по аналогичен начина на тази при отписването на  активи. 

С   се зареждат само активите за избран документ, а с   се извежда 
списъка на всички преместени през текущата година активи. 

С бутон  по всяко време може да бъде отпечатан записан в базата данни документ за извършено преместване на активи. 
 
ВНИМАНИЕ!  Не може да бъде отменено преместването на активи направено през предходни години и за активи с  начислени 

амортизации след датата на преместването. Най-напред трябва да сторнирате начислените за новата група амортизации и след това да 
отмените преместването на активите.  

 



4.3. ПРОМЯНА НА СТОЙНОСТ СЛЕД ПОДОБРЕНИЯ НА АКТИВИ. 
С тази операция се извършва увеличение на счетоводната и данъчна амортизируема стойност на активите, в резултат на извършени разходи за 

ремонти, реконструкции и подобрения, които не могат да бъдат отчетени като текущи разходи, свързани с функционирането на актива.  
  

 
 
Подготовката за изпълнението на тази операция включва следните стъпки: 

 избор на активи с използването на познатите ви бутони в долната част на екрана (1) ; 
 въвеждане на данни за документа, с който се извършва промяната на стойността на актива (2). 

.След зареждането на активите в долната част на екрана се извежда информация за счетоводната и данъчна стойност, начислена амортизации 
и норма (3) на актива от текущия ред и се променя при преместване на следващия. 

 

 
 
Нейното използване е свързано с преизчисляването на тези стойности след въвеждането на разходите свързани с подобренията направени в 

актива. Самите разходи за подобрения се въвеждат колоните (4) „Счет. р-ди за подобрения”  (водещи до увеличаване на счетоводната балансова 
стойност)  и „Дан. р-ди за подобрения” ( с размера на признатите за данъчни цели разходи за подобрения, водещи до увеличаване на данъчната 
стойност  на актива). 

След тяхното въвеждане можете да видите до каква промяна ще доведе тази операция с помощта на бутона 

, подобно на следващия пример: 
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След въвеждането на данните за документа, с който се отразява промяна на стойностите на активите, с бутон , те се записват в 
базата данни, след което програмата извежда документа на екрана за евентуално  отпечатване на протокола. 

 

 
 

С бутон   се извежда списъка на документите, с които са направени промени на стойност. Работата с този екран вече би 
трябвало да ви е позната от предходното изложение. 

 

 
 



След избора на документ включените в него активи ще бъдат заредени в екрана. За анулирате промените в актив трябва да въведете  „0“ 
(нула) и в двете колони:  „Счет. р-ди за подобрения”  и „Дан. р-ди за подобрения”  и след това да отмените направените промени с бутона 

. Не се позволява директна корекция на въведените разходи. Ако желаете да направите това, най напред трябва да анулирате промяната 
и след това в нов документ да въведете желаната сума.  

ВНИМАНИЕ!  Не може да бъде отменена промяна на стойност направена през предходни активи и за активи с начислени 
амортизации след тази промяна. Най-напред трябва да сторнирате начислените амортизации и след това да отмените направените промени в 
стойността на активите. 

С бутон  по всяко време може да бъде отпечатан записан в базата данни документ за извършена промяна на стойността 
на  активи. 

4.4. СПИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ. 

 
Подготовката за изпълнението на тази операция включва следните стъпки: 

 избор на операция „ Спиране на амортизации“ (1) ; 
 избор на активи с използването на познатите ви бутони в долната част на екрана (2) ; 
 въвеждане на данни за документа, с който се извършва спиране на амортизациите и датата, от която се спира начисляването на 

амортизации (3). Тази дата трябва да бъде към първо число на месеца, от който спира начисляването. Например: 01.10.2011. 
Когато са включени и двете опции: „Счетоводни актив“ и „Данъчни активи“ (4), начисляването на амортизациите се спира, както за 

счетоводните, така и за данъчните актив. Изключването на едната от тях редуцира възможността за спиране на амортизациите само за счетоводните или 
само за данъчните активи т.е. в екрана за спиране на амортизации няма да бъде визуализирана съответната колона „Счетоводно“ или „Данъчно“. Тези 
правила се прилагат, както при спирането на амортизациите, така и при тяхното възобновяване. 

Над таблицата са разположени бутоните за навигация, за избор на всички активи и отмяна на направения избор. 
Отделни активи от таблицата избирате, като поставите отметка (с левия бутон на мишката) в колона „Счетоводно” и /или „Данъчно”. 
С поставянето на отметки се маркират активите, които се спира начисляването на амортизации и се определя за кои се отнася тази операция: 

счетоводни и /или данъчни активи.редовете с маркираните за отписване активи ще бъдат оцетени подобно на следващия екран: 

 
 

Премахването на отметките или използването на бутон  изчиства направения избор. 
След въвеждането на задължителните данни, 
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С бутон  за избраните активи се бъде спряно начисляването на амортизации от началото на месеца посочен в поле 

. 
След потвърждаване на операцията и успешното й изпълнение се отпечатва протокол за спиране на амортизациите на избраните активи. 
 

 
 

С бутон   се изчистват полетата свързани с въвеждането на характеристиките на документа: тип документ, номер на 
документи,  дата на документа, описание и дата на спиране на амортизациите.  

С бутон  се извежда списъка с документи, с които са спрени амортизации. 
 

 
 

В този екран с бутон    маркираният документ за спиране на амортизации може да бъде анулиран или избран за 
отпечатване на протокол, ако сте пропуснали неговото отпечатване при изптълнението на операцията.  

ВНИМАНИЕ! Могат да бъдат анулирани документи за спиране на амортизации само от текущата година. 
Ако списъкът с документи е значителен, можете да го ограничите с полетата 
 

 
 

и бутон „Филтър“. 
 
 
 



4.5. Възобновяване на амортизации 

 
 

Подготовката за изпълнението на тази операция включва следните стъпки: 
 избор на операция „ Възобновяване на амортизации“ (1) ; 
 избор на активи с използването на познатите ви бутони в долната част на екрана (2). Вземете под внимание, че  при избора се 

отчита само наличието на активи със спрени амортизации. Например, с бутон  се избират всикчи активи 
със спрени амортизации; 

 въвеждане на данни за документа, с който се извършва спиране на амортизациите и датата, от която се възобновява начисляването 
на амортизации (3). Тази дата трябва да бъде към първо число на месеца, от който спира начисляването. Например: 01.11.2011. 

Когато са включени и двете опции: „Счетоводни актив“ и „Данъчни активи“ (4), начисляването на амортизациите се възобновява, както за 
счетоводните, така и за данъчните актив.. Изключването на едната от тях редуцира възможността за спиране на амортизациите само за счетоводните или 
само за данъчните активи т.е. в екрана за възобновяване на амортизации няма да бъде визуализирана съответната колона „Счетоводно“ или „Данъчно“. 
Тези правила се прилагат, както при спирането на амортизациите, така и при тяхното възобновяване. 

Над таблицата са разположени бутоните за навигация, за избор на всички активи и отмяна на направения избор. 
Отделни активи от таблицата избирате, като поставите отметка (с левия бутон на мишката) в колона „Счетоводно” и /или „Данъчно”. 
С поставянето на отметки се маркират активите, които се възобновява  начисляването на амортизации и се определя за кои се отнася тази 

операция: счетоводни и /или данъчни активи.редовете с маркираните за отписване активи ще бъдат оцетени подобно на следващия екран: 

 
 

Забележете, че са достъпни за маркиране само колоните (счетоводни и /или данъчни), за които са спрени амортизациите.  
Например, за актив „5076 Полуремарке-шаси“ от горния екран е достъпно за маркиране само полето в колона „Данъчно“. Това е така, 

защото за този актив не са спрени счетоводните, а само данъчните амортизации.  

С бутон  за избраните активи се бъде възобновено  начисляването на амортизации от началото на месеца посочен в поле 

. 
 

След потвърждаване на операцията и успешното й изпълнение се отпечатва следния протокол:. 
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С бутон   се изчистват полетата свързани с въвеждането на характеристиките на документа: тип документ, номер на 
документи,  дата на документа, описание и дата на възобновяване на амортизациите.  

С бутон  се извежда списъка с документи, с които са възобновени  амортизации. 
 

 
 
Ако списъкът с документи е значителен, можете да го ограничите с полетата 

 
и бутон „Филтър“. 

В този екран с бутон    маркираният документ за възобновяване на амортизации може да бъде анулиран или 
избран за отпечатване на протокол, ако сте пропуснали неговото отпечатване при изпълнението на операцията.  

ВНИМАНИЕ! Могат да бъдат анулирани документи за възобновяване на амортизации само от текущата година. 

4.6. ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ. 

 
 
Натрупваните вече познания при използването на досега разгледаните операции може да бъде приложена и тук. Работата с тази операция е 

аналогична на тази, свързана с промяната на стойността ма активите, която беше разгледана по-горе. 
Подготовката за нейното изпълнение включва следните стъпки: 

 избор на активи с използването на познатите ви бутони в долната част на екрана (1) ; 
 въвеждане на данни за документа, с който се извършва обезценка  на актива (2). 

Сумата на обезценката се въвеждат в колона  „Обезценка” (3)  . 
След тяхното въвеждане можете да видите до каква промяна ще доведе тази операция с помощта на бутона 

, подобно на следващия пример: 
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След въвеждането на данните за документа, с който се отразява обезценката на активите, с бутон , те се записват в базата 
данни, след което програмата извежда документа на екрана за евентуално  отпечатване на протокола. 

 
 
 

С бутон   се извежда списъка на документите, с които е направена обезценка на активи. 
 

 
 
След избора на документ включените в него активи ще бъдат заредени в екрана. За анулирате обезценката на актив трябва да въведете  „0“ 

(нула) и в колона  „Обезценка ”и след това да отмените направената обезценка с бутона . Не се позволява директна корекция на 
въведентата обезценка. Ако желаете да направите това, най напред трябва да анулирате обезценката и след това в нов документ да въведете желаната 
сума.  

ВНИМАНИЕ!  Не може да бъде отменена обезценка при наличие на едно от следните условия: 
 обезценката е направена през предходни години; 
 след нея е направена друга обезценка или възстановяване от обезценка; 
 начислени са амортизации след обезценката. Най-напред трябва да сторнирате начислените амортизации и след това да 

отмените направената обезценка. 
 
С бутон  по всяко време може да бъде отпечатан записан в базата данни документ за извършена обезценка на  активи. 



4.7, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ 

 
 
Подготовката за възстановяване от обезценка включва следните стъпки: 

 избор на активи с използването на познатите ви бутони в долната част на екрана (1) ; 
 въвеждане на данни за документа, с който се извършва възстановяването от обезценка  на актива (2). 

Сумата на възстановяването се въвежда в колона „Възст. обезценка” и не може да надвишава сумата на направената обезценка посочена в 
колона   „Обезценка” (3)  . 

След тяхното въвеждане можете да видите до каква промяна ще доведе тази операция с помощта на бутона 

, подобно на следващия пример: 
 

 
 
 

След въвеждането на данните за документа, с който се отразява възстановяването от обезценка на активите, с бутон , те се 
записват в базата данни, след което програмата извежда документа на екрана за евентуално  отпечатване на протокола. 

 

 

С бутон   се извежда списъка на документите, с които е направено възстановяване от обезценка на активи. 
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След избора на документ включените в него активи ще бъдат заредени в екрана. За анулирате направеното възстановяване от обезценка, 

трябва да въведете  „0“ (нула) и в колона  „Възст. обезценка ”и след това да отмените направеното възстановяване от обезценка с бутона 

. Не се позволява директна корекция на въведената сума за възстановяване. Ако желаете да направите това, най напред трябва да 
анулирате възстановяването от обезценката и след това в нов документ да въведете желаната сума.  

 
ВНИМАНИЕ!  Не може да бъде отменено възстановяване от обезценка при наличие на едно от следните условия: 

 възстановяването от обезценката е направено през предходни години; 
 след него  е направена друга обезценка или възстановяване от обезценка; 
 начислени са амортизации след възстановяването от обезценка. Най-напред трябва да сторнирате начислените 

амортизации и след това да отмените направеното възстановяване от обезценка. 
 
С бутон  по всяко време може да бъде отпечатан записан в базата данни документ за извършено възстановяване от 

обезценка. 



5. НАЧИСЛЯВАНЕ, СТОРНИРАНЕ О ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ 

5.1. НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ 

 
 
Началото на периода за начисляване на амортизации се определя от програмата и не може да бъде променяно от  Потребителя.  Той може да 

определи само: 
 края на периода  - поле „до месец”; 
 режима на работа – какви амортизации да бъдат начислени.  

ВАЖНО! За разлика от версия 3.6 в тази реализация Потребителят не трябва да се грижи за правилната последователност при отписването на 
активи, спирането на амортизации и други задавания период за начисляване на амортизации.  Всички, които са работели с версия 3.6 знаят, че при 
отписването на активи трябваше да извършват следната последователност от операции: 1) да отпишат активите от ДАП; 2) да начислят амортизации за 
месеца; 3) да отпишат активите от САП. В новата версия това не е необходимо. Всички операции с активите могат да бъдат извършени преди 
начисляването на амортизациите. Програмата съобразява всички дати в промяната на състоянието на активите (отписване, промяна на стойност, 
преместване, спиране и възстановяване на начисляването на амортизации) и ги съобразява с текущия период начисляване на амортизации т.е. извършват 
се следните проверки: 

 
При начисляване на счетоводни амортизации. 
Преди начисляването на амортизации: 

 Пропуска неаморизируемите активи и активите невключени в САП 
 Проверява дали актива е в експлоатация през периода. 
 Проверява дали възобновяването на начисляването на амортизации  попада в периода 
 Установява месеца на отписване на актива, ако е отписан счетоводно 
 Установяване месеца, от който се спират счетоводните амортизации на актива 

 
При начисляването на амортизации; 

 Пропуска активите въведени в експлоатация след текущия месец на начисляване на амортизации 
 Пропуска отписаните преди текущия месец активи 
 Пропуска активите със спрени амортизации преди текущия месец; 
 Съобразява промяна на стойност, ако е направена през месеца предшестващ текущия; 
 Съобразява направена обезценка на актива, ако е направена през месеца предшестващ текущия; 
 Съобразява промяната в групата, местонахождението и МОЛ на актива  
 Съобразява начисляването на амортизации с датите на спиране и възобновяване на амортизации. 

 
При начисляване на данъчни  амортизации. 
Преди начисляването на амортизации: 

 Пропуска неаморизируемите активи и активите невключени в ДАП 
 Проверява дали актива е в експлоатация през периода. 
 Проверява дали възобновяването на начисляването на амортизации  попада в периода 
 Установява месеца на отписване на актива, ако е отписан данъчно 
 Установяване месеца, от който се спират данъчните амортизации на актива 

 
При начисляването на амортизации; 

 Пропуска активите въведени в експлоатация след текущия месец на начисляване на амортизации 
 Пропуска отписаните през текущия месец активи 
 Пропуска активите със спрени амортизации през текущия месец; 
 Съобразява промяна на стойност, ако е направена през текущия месец; 
 Съобразява промяната в групата на актива  
 Съобразява начисляването на амортизации с датите на спиране и възобновяване на амортизации. 



5.2. НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ПРОПУСНАТИ АКТИВИ. 

 
Тази функция се използва в случаите, когато: 

 по някаква причина след начисляването на амортизации за определен период, се установи, че има незаведени нови активи; 
 за този период по различни съображения не са начислени счетоводни или данъчни амортизации. 

Началото на периода не може да бъде променяно от Потребителя, а края на периода е ограничен до месеца, за който са начислени 
амортизации с предходната функция. Условията за начисляване на амортизации са същите, както разгледаните по-горе. 

5.3. СЧЕТОВОДНА ВЕДОМОСТ ЗА ЕДИС-АСО 

 
Начисляването на амортизации не е пряко свързано и с тяхното осчетоводяване. С тази функция след изчисляването на амортизации за избран 

период може да бъде подготвена счетоводна ведомост за импорт в счетоводната система ЕДИС-АСО. 
При стартирането на това меню ЕДИС-АКТИВ подготвя почти всички необходими данни за създаването на счетоводната ведомост а именно: 

 зарежда последния месец (1), за който са начислени амортизации. Изхожда се от предположението за месечно осчетоводяване; 
 задава по подразбиране работната папка (2) на Потребителя, като място, където ще бъде съхранена  подготвената счетоводна 

ведомост, чието име се формира по подразбиране с текущата година и месеца за край на периода като АКТггггмм.WRK (3).. 
Например: AKT201104.WRK ; 

 за номер документ (4) използва формата: „ггггммдд”, където „гггг” е година, „мм” – месец, „дд” – ден; 
 установява за дата на документа и дата на осчетоводяване (5) последния ден от месеца, посочен в края на периода. Тези данни се 

установяват автоматично от програмата и не могат да бъдат променяни от Потребителя. При промяна на месеца за край на периода, 
програмата автоматично ги коригира;  

 по подразбира за архив се установява „Актив” (6); 
 за архивен номер (7) се използва номера на документа. 

Потребителят може да промени тези значения по подразбиране, с изключение на „Документ-дата” и „Осчетоводяване”. При първото 
стартиране на това меню трябва да изберете от списъка типа на документа (8),  

След създаването на счетоводната ведомост ЕДИС-АКТИВ запазва съдържанието на полетата за избраното изходно устройство (2), 
използвания  тип документ (8) и архив (6) и автоматично ги зарежда при всяко следващо стартиране на това меню, до тяхната промяна. 

Ако желаете можете да ограничите ведомостта до избрана група или счетоводна сметка, като изберете елементи от съответните полета (9).  
С бутон  преминавате към осчетоводяване на амортизациите и формиране на счетоводната ведомост. Прилагат се 

схемите за осчетоводяване дефинирани в меню „Настройка/ Схеми за осчетоводяване на амортизации”. 
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След подготовката на ведомостта стават активни  бутоните разположени горната дясна част на формата. 

 
С бутон  счетоводната ведомост  се записва в папката (1) под името (2). След това,  ако желаете може да отворите подготвения 

файл за преглед 

 
Би трябвало да получите нещо подобно на следващия екран. 

 
С бутон  счетоводната ведомост може да бъде разпечатана на принтер. 

 
С бутон  можете да запишете подготвения файл в различни формати: 

 
Създадената счетоводна ведомост се зарежда в ЕДИС-АСО  от меню „Обмен / Данни от ЕДИС-АКТИВ,ЕДИС-КОМЕРС и ЕДИС-

РЕСУРС” 
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5.4. СТОРНИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ 

 
 
С тази функция се сторнират всички начислени счетоводни и / или данъчни амортизации за избрания период. Началният месец на периода се 

управлява от програмата. Потребителят може да избира края на периода и вида на амортизациите за сторниране. Сторнирането върви  в обратен ред до 
месец януари на текущата година. Не могат да бъдат сторнирани амортизации от предходни години. 

 При сторниране на счетоводните и данъчни амортизации програмата автоматично променя началния маркер на периода до последния месец, 
за който са налични начислени амортизации.  Сторнирането само на счетоводни или данъчни амортизации се приема за частично сторнираане и не 
променя началото на периода.  

5.5. СТОРНИРАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ИЗБРАНИ АКТИВИ 

 
 
Тази операция се прилага, когато се налага да сторнирате начислените амортизации за активи за определен период. Пример за това може да 

бъде направена промяна на балансовата стойност на актив, която сте пропуснали да въведете преди да начислите амортизациите за следващия месец. 
За нейното изпълнение е необходимо да направите следното: 

 Да определите периода, за който искате да сторнирате амортизациите (1); 
 Да определите, кои амортизации искате да сторнирате (2); 
 Да изберете активите, като използвате  някои от познатите ви варианти за избор, които се активират с помощта на бутоните в 

долната част на екрана (3); 
 Да маркирате, активите, за които искате да сторнирате начислените амортизации (4). 

  

Самата операция се изпълнява с бутон  . След нейното успешно приключване ще бъде изведен протокол за печат. 
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6. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. 
Тази опция става достъпна едва след начисляването на счетоводните и данъчни амортизации за месец декември на текущата година, тяхното 

осчетоводяване и зареждане в счетоводната система ЕДИС-АСО. Получените резултати трябва да са окончателни и да не подлежат на корекция. 
Възстановяването на състоянието отпреди годишното приключване е свързано с изпълнението на редица процедури и в повечето случаи ще се изисква 
намеса на специалисти от ЕДИС СОФТУЕР и нейните представители. По тази причина не прибързвайте с тази операция, ако не сте сигурни, че няма да 
се наложат допълнителни корекции. 

След нейното стартиране няма какво толкова да се избира. ЕДИС-АКТИВ ще извърши автоматично всички свързани с нейното изпълнение 
действия. 

Моля да спазите изискванията, които ще бъдат показани при нейното стартиране: 

 
След като потвърдите съгласието да продължите ще се появи основния екран: 

 
 
Единствената опция за избор е дали при годишното приключване да бъдат изтрити отписаните активи от базата данни. Тук трябва да 

направим някои пояснения. Изтриването на отписаните активи означава, че те няма да присъстват в базата данни на НОВАТА ОТЧЕТНА ГОДИНА, но 
всички техни данни ще бъдат достъпни в справките за приключената година. Целта на тази операция е да се намали обема на базата данни за новия 
отчетен период. По тази причина решението е оставено на потребителя, защото само той може да прецени дали трябва да направи това в зависимост от 
обема на използваната база данни и техническите възможности на системата, на която се експлоатира програмата. 

След годишното приключване по подобие на счетоводната система ЕДИС-АСО данните за предходни периоди ще бъдат достъпни чрез избор 
на отчетния период при влизането в избраната фирма. 

 
 

Годишно приключване в мрежови инсталации 
1. При мрежови инсталации, в които единият компютър изпълнява ролята на сървър и работно място 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 AKTIV.FDB).  Този файла трябва да бъде копиран в новосъздадената папка.   Да разгледаме следния фрагмент от 
структурата на инсталацията на ЕДИС-АКТИВ: 



  
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.  

AKTIV.FDB 
Следващата стъпка включва копирането на файла AKTIV.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 годишното приключване на може да бъде осъществено поради липса на права за достъп. 

След приключването на тази подготовка 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.  
 



7. СПРАВКИ 
В справките се прилагат разгледани вече стандартни техники за избор на активи, задаване на параметри, експорт на данни и други. По тази 

причина ще насочим вниманието си само към някои техни особености, които не са обсъждани до момента. 

7.1. Амортизационен план 

 
Подготовката за справката започва със задаването на ограничителни параметри :  група, местонахождение, МОЛ, условия за избор (2) и вида 

на амортизационен план (3). 

С бутон  се извежда на екран и може да бъде отпечатана с бутон  или записана във файл с различен формат с 
помощта на бутона . 

След подготовката на справката се активират и бутоните: 

 за извеждане на детайлна информация за актива от текущия ред. Тази опция на програмата беше вече разгледана в 
предходното изложение. 

  след поставянето на отметка в това поле с бутон  можете да получите сумарна амортизационен план  
по групи активи. 

Трябва да отбележим, че амортизационния  план проиграва текущата реална ситуация. При неговата подготовка се вземат под внимание 
следните обстоятелства: 

 Начислените до момента амортизации; 
 Изчисляване на амортизациите до края на година като се отчитат въведените документи за нововъведени активи,  отписване, 

преместване, промяна на стойности и обезценка на активи, спиране и възобновяване на начисляването на амортизации на активи. 
Или казано по друг начин в амортизационния план се симулира ситуацията с начисляването на амортизации до края на годината  при 

текущото състояние на базата данни.  
ЗАБЕЛЕЖКА: Извеждането на сумарна справка е достъпно само след подготовката на детайлна такава. 

7.2. ИНВЕНТАРИЗАЦИОНЕН ОПИС. 

 
 
След направения избор на активи справката се извежда подредена по групи. Местонахождения, МОЛ и инвентарни номера.  
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Можете да промените подреждането по наименования като промените избора в секцията „Сортиране” (1). 
Ако желаете да промените подреждането и да включите в справката само интересуващи в полета, можете да използвате бутон  

 След неговото активиране ще бъде изведен списък за избор на полета. 
 

 
В левия панел (1) се прехвърлят полетата (колоните), които не желаете да бъдат извеждани в справката. В десният панел (2) са активните 

полета (видими колони) от справката, при това тяхната последователност определя и нейното подреждане. За прехвърляне на полета (колони)  от единия 
панел в другия се използват бутоните с средата на формата за избор (2). 

Бутон  прехвърля всички полета от единия панел в другия. 

Бутон  прехвърля само текущото поле (оцветено в синьо) от единия панел в другия. 
Например, ако  решим да изключим полетата за местонахождение,  МОЛ и данните за покупката от справката, трябва да направим следното 

подреждане: 
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На следващият етап можем да подредим справката по наименованието на актива. За целта натиснете и задръжте левия бутон на мишката 
върху полето „Наименование на актива” и след това го преместете на първа позиция. Направете същото и с полето „Инвентарен номер” като 
разположите на втора позиция. Крайният резултат трябва да изглежда така: 

 
Натиснете бутон  и вижте резултата. Би трябвало да изглежда по този начин. 

 
 
Забележете, че секцията „Сортиране” не е активна. Използването на  бутона за подреждане я изключва. Можете да върнете нещата в 

първоначалния им вид с бутона  , който става достъпен след  прилагането на потребителското подреждане на 
полетата. 

Ако желаете да преминете към сумарна справка, поставете отметка в полето   . Ще бъде активиран нов екран за 
избор, кои показатели да бъдат включени в справката и как да бъдат подредени.  

 
 
Ако направим следния избор и подреждане: 



 
Ще получим следната справка: 
 

 
 

С десният бутон на мишката, когато е позиционирана върху ред от таблицата се отваря допълнително меню 
 

 
което позволява  търсене в активната колона от таблицата и подробна справка за актива от текущия ред. 

При избор на „Търсене…” се активира екран, в които трябва да въведете част от текст, например: 
 

   
След потвърждаване с бутон  програмата ще позиционира на първия актив, в чието наименование ( в случая) съдържа въведения 

текст: 
 

 
 
Извеждането на подробна справка за текущия актив беше вече разгледана.  Тук трябва да се отбележи, че по разбираеми причини в сумарните 

справки тази опция не е активна. 
Разпечатването и експорта на справката в различни формати бяха вече разгледани. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Извеждането на сумарна справка е достъпно само след подготовката на детайлна такава. 



7.3. ДВИЖЕНИЕ НА АКТИВИТЕ. 
Използваните в тази справка елементи са вече познати. 
 

 
 
В нея е включен и допълнителен филтър „Причина за отписване”, което позволява при избор на отписани активи да се конкретизира 

причината за отписване при подготовката на справката. 

 
 

Другата различна опция е избора между двата вида печат:   
 
Във вариант основен печат се извежда само справка са избрания вид актив: 

 
 
При избор на разширен печат в справката се включва и информация за документа, с които е придобит, отписан или преместен актива: 



 

7.4. НОВИ СТОЙНОСТИ И ОБЕЗЦЕНКИ. 

 
 
Работата с тази справка не включва непознати елементи. 

7.5. НАЧИСЛЕНИ АМОРТИЗАЦИИ  

 
 
Единственото ново нещо в тази справка е възможността за допълнителен филтър по сметка. Тази сметка беше въведена при определянето на 

групите на дълготрайните активи и това е сметката, по която се отчита актива в счетоводната система. 



 
 
Във връзка с нейното използване е добра идея да бъде въведена тази част от сметкоплана, която касае счетоводните сметки за отчитане на 

активи и начисления амортизации. Това се прави в меню „Настройка / Сметкоплан” на ЕДИС-АКТИВ.  
 

 
 

Това не е задължително, но ако бъде направено, в полето „Сметка” списъкът на сметките ще съдържа шифър и наименование. 

 

7.6. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА АКТИВИТЕ. 

 
 
Таи справка е много ценна, защото дава пълна информация за счетоводното и данъчно състояние на активите и позволява лесна съпоставка 

между основните показатели: стойност, начислени амортизации, начислени амортизации за текущата година и балансова  стойност.  Тя позволява лесно 
откриване на допуснати технически грешки при въвеждането на активите. За тази цел могат да се използват мощните инструменти за филтриране 
включени в секцията „Вид актив” 

 
и пълна проверка на състоянието на актива с бутон . 



7.7. ОТЧЕТ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. 
Едно от приложенията необходими при изготвянето на Годишните счетоводни отчети на фирмата е Справката за дълготрайните активи. Целта 

на този отчет е да предостави една част от информацията необходима за нейното изготвяне. 
За неготово изготвяне трябва да определите: 

 отчетния период от месец до месец; 
 вида на отчета: по групи дълготрайни активи или счетоводни сметки за отчитане; 
 желаната точност: в хиляди лева, в лева или в лева и стотинки. 

и да използвате бутон  за подготовка на отчета. 
 

 
 
Отчетът може да разпечатан с бутон  или експортиран в различни формати с бутон  

7.8. СПРАВКА ЗА АКТИВИТЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ. 
При годишното приключване, ще бъде разгледано по-долу, се съхранява основна информация за състоянието на активите в края на годината, 

от което може да бъде направена бърза справка с тази функция. В полето „Година” се зареждат отчетните периоди, за които има съхранена такава 
информация. При необходимост могат да се използват познатите допълнителните филтри  включени в справката: 

 избор на отделни активи от списък с бутон   
 избор ка активи за определена група (1) и /или видове активи (2). 

 

 
 

Подготвената справка  може да разпечатана с бутон  или експортирана в различни формати с бутон  
 
В ЕДИС-АКТИВ е достъпна и пълна информация за приключените с програмата  години, която позволява извеждането на всички досега 

разгледани справки, но за целта трябва да напуснете текущата година и да „превключите” към желаната приключена година. В редица случаи е по-
целесъобразно за бърза справка да използвате тази справка, особено ако ви интересуват обобщени данни. 

1 
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8. ОБМЕН 

8.1. ЕКСПОРТ ОТ БАЗАТА ДАННИ 
 

Функциите за експорт осигуряват записването във файл на различни елементи от базата данни или цялата база данни. 
Желаният експорт се избира от списъка (1)  В поле „Изх.устройство (папка)” (2) трябва да бъде определено мястото, където ще бъдат записани данните 

С бутон    ще можете да направите справка за прехвърлената информация (3). С бутон  данните се записват на избраното 
устройство или папка (директория). Файловете са в XML- формат с разширение „XML”. Тяхното редактиране не е желателно, поради възможността да 
бъде объркана тяхната структура. Специален случай е експорта на цялата база данни, с което на избраното изходно устройство се записват всички 

таблици от базата данни и могат да бъдат заредени с обратната функция за импорт. При избора  на тази опция се дезактивира бутона . 
 

 

8.2. ИМПОРТ В БАЗАТА ДАННИ. 
С тази програма подготвените с функцията за експорт данни се зареждат в приемащата база от данни.  

При импорта трябва да се определят: 
 вида на импорта (1) 
 Входното устройство (папка) (2), от където ще бъдат заредени данните; 
 режима на работа при зареждане: добавяне на нови записи и/или актуализация на съществуващите (3). 

 

С бутон  данните ще бъдат заредени в таблицата и ще можете да направите справка за прехвърлената информация (4). След 

успешното зареждане ще бъда достъпен бутон , с който ще можете да запишете данните директно в базата данни на ЕДИС-АКТИВ.  
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ВНИМАНИЕ! За разлика от останалите опции за импорт, които позволяват импортираните данни да се добавят към съществуващата  база 

данни при условията определени в режима на работа, при импорта на цялата база данни текущата база данни се изтрива и замества от 
импортираната. 

 

 
 
Като предпазна мярка програмата се опитва да направи архив на текущата база данни преди импорта, но въпреки това обмисляйте внимателно 

този импорт преди да го приложите.  

8.3. ЗАРЕЖДАНЕ НА ДАННИ ОТ ЕДИС-АКТИВ 3. 
8.3.1. Подготовка на данните на ЕДИС-АКТИВ 3.6. 

С тази функция се осигурява конвертирането на текущата база данни на ЕДИС-АКТИВ 3.6 към новата версия. 
Прехвърлянето на данните се предхожда от подготовката на базата данни за ЕДИС-АКТИВ 3.6 за конвертиране. За целта се използва 

специална програма работеща под ДОС - CONV34.EXE.  За по-голямо удобство подготовката на базата данни за конвертиране се управлява от графичен 
интерфейс.  За да се възползвате от него трябва да копирате саморазархивиращия се файл AKTCONV34.EXE в основната папка на ЕДИС-АКТИВ 3.6 и 
да го стартирате. За да се ориентирате коя е основната папка на ЕДИС-АКТИВ 3.6, намерете програмата AKTIV3.EXE или разгледайте свойствата  
(properties) на иконата на програмата, ако в изведена на десктопа на компютъра. 

След  стартирането на AKTCONV34.EXE  ще бъде изведен екран, изискващ потвърждаване разархивирането на включените в пакета 
файлове. 
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След успешното разархивиране би трябвало да стартира графичния интерфейс на програмата за конвертиране. Ако това не стане потърсете в 
папката файла ConvAkt3.exe и го стартирайте. 

Ще бъде изведен екран подобен на следващия: 
 

 
 
 ВАЖНО! Преди конвертирането на базата данни, тя трябва да бъде проверена за коректност. Затова преди да пристъпите към тази операция, 

използвайте бутон . Успешното изпълнение на тази операция до голяма степен гарантира коректността на базата данни.  
Съобщението 

 
ще ви информира за неговото успешно приключване.  
Сега можете с бутон  да преминете към подготовка на базата данни за импорт в ЕДИС-АКТИВ 4.  
Ако операцията приключи следното съобщение, значи всичко е наред, поне по отношение на работата на програмата: 

 
 

ВНИМАНИЕ! Обърнете внимание на реда . Запишете този път. Тази папка трябва да изберете при импорта на 
базата данни за тази фирма в ЕДИС-АКТИВ 4. Ако пропуснете да си го отбележите, повторете операцията. Колкото и пъти да я повторите, програмата 
винаги ще създава едни и същи файлове, освен ако не промените базата данни за избраната фирма.  

Повторете двете описани процедури за всички фирми, които желаете да импортирате в ЕДИС-АКТИВ 4. Записвайте си за всяка пътя за достъп 
до подготвените данни. 

В по-стари инсталации на ЕДИС-АКТИВ 3.6, които не са актуализирани редовно, е възможно да имате проблеми с използването на този 
интерфейс. Имате две възможни решения: 

1) Да обновите вашата инсталация и да използвате графичния интерфейс на ЕДИС-АКТИВ 3.6 – AKTIV3.EXE, за да проверите дали  можете 
да влизате нормално във всяка фирма и след това да приложите разгледаното до тук конвертиране; 

2) Да копирате програмата CONV34.EXE в работната папка на всяка фирма и да я стартирате от там, за да конвертирате базата данни. 
разположението на работните папки можете да разберете като стартирате програмата USERS.EXE и с клавиш F10 разгледате структурата от папки на 
ЕДИС-АКТИВ 3.6: На следващият екран е показана примерна такава: 



 
 
Всеки втори ред за отделното работно място (маркиран на горния екран в червено) показва работната папка на потребителя, в която трябва да 

бъде копирана и от където трябва да се стартира програмата CONV34.EXE. Тази възможност за използване на програмата за конвертиране е 
единствената за инсталации на ЕДИС-АКТИВ 3.6, работещи само под ДОС или такива, за които графичния интерфейс е неприложим.  

След като данните са подготвени за импорт по един или друг начин можете да преминете към тяхното зареждане в ЕДИС-АКТИВ 4 

8.3.2. Импорт на данните в ЕДИС-АКТИВ 4 
Подготвените данни за импорт от ЕДИС-АКТИВ 3.6 се зареждат от  меню „Обмен / Зареждане на данни от ЕДИС-АКТИВ 3”. 
 

 
 
След неговото стартиране и потвърждаване на желанието да направите импорт и евентуално архив на текущото състояние,  ще се появи 

следния екран: 
 

 
 
Най-напред трябва да изберете „Изх. устройство (директория)” , откъдето ще бъдат импортирани данните.  Това е същата папка, която 

трябваше да запишете при подготовката на базата данни на ЕДИС-АКТИВ 3.6 



С бутон  се проверява дали в избраната папка съществуват файлове за импорт. В случай, че не, ще получите 
съобщение от вида на: 

 
 
Програмата изисква да са налични всички файлове с данни. Дори един да липсва импорта не може да бъде продължен. 

Ако всичко е наред, ще стане достъпен бутона , с който можете да заредите данните в ЕДИС-АКТИВ 4. 
По време на този процес програмата проследява състоянието на импорта и ви предупреждава при евентуални проблеми, ако установи такива. 
. 

 

 
 

След приключването на операцията с бутон  можете да отпечатате журнал за нейното изпълнение. 
 

 
 
 
Наличието само на информационни съобщения в него е основание а да се приеме, че данните от ЕДИС-АКТИВ 3.6 са заредени коректно. 
 
ВНИМАНИЕ! Преди направите импорта разрешете на програмата да направи архив на текущото състояние на базата данни. Това ще 

ви спести много главоболия, ако сте объркали фирмата, в която искате да направите импорт.  
ИМПОРТЪТ УНИЩОЖАВА ТЕКУЩАТА БАЗА ДАННИ И Я ПОДМЕНЯ С ИМПОРТИРАНАТА!  
 



9. СЕРВИЗ  

9.1. АРХИВИРАНЕ 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. По подразбиране ЕДИС-АКТИВ предлага следната конвенция за името на архивния файл „ггммдд”, 
където гг (година). мм (месец), дд (ден). На примера от следващия екран името на архивния файл е формирано така: 2011(11),месец ноември (11) и ден 
(22). Можете да го промените свободно, но не трябва да използвате забранени от Windows символи в името на файла, например „\”.  

 

  
 
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.    

9.2. ДЕЗАРХИВИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ. 
Обратният процес на разархивиране на данните протича по аналогичен начин с тази разлика, че тук трябва да изберете само директорията 

(папката, устройството), на което се намира архива. 

  
 

ЕДИС-АКТИВ претърсва указаното място и ще ви предложи списък на архивите за избор. Архивите са подредени по дати в низходящ ред. В 
началото на всеки архив е посочена датата, следва тире и името на архивния файл. 



 
 

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.  

 
 

9.3. ПРОВЕРКА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ. 
При наличие на активен Интернет  достъп  от меню „Сервиз” ЕДИС-АКТИВ предлага възможност за проверка за нови актуализации. След 

стартирането на тази функция ще се появи следния екран: 

 
След натискането на бутон    ЕДИС-АКТИВ 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  .  Щракнете 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. 

 
В случай, че връзката със сайта е неуспешна или изтеглянето е неуспешно, можете да извършите процедурата ръчно следвайки следните 

стъпки: 
Натиснете бутона  . Програмата ще стартира установения по подразбиране браузер и ще ви прехвърли 

на сайта на ЕДИС СОФТУЕР. Вляво се намира секцията „Актуални версии” . 

 
Стартирайте ЕДИС-АКТИВ преминете в меню „Инфо”. 

 
 

Сравнете дата на вашата версия „11.11.22” (формата е „година.месец.ден”) с тази от сайта „10/12/2011”. Както се вижда  в разглеждания 
случай, на сайта се предлага по-нова версия. Щракнете  върху линка „ЕДИС-АКТИВ 4.0” 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:  

 Винаги изтегляйте актуализациите в инсталационната папка на ЕДИС-АКТИВ. Това е мястото, където се намира програмата 
AKTIV4.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.  

 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. 

 Ако компютърът, на който е инсталирана програмата ЕДИС-АКТИВ няма достъп до Интернет, използвайте линка: http://www.edis-bg.com за 
проверка за актуализации.    
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