
 ЕДИС СОФТУЕР ЕООД 
 

Пловдив,  тел. 0888-640825 
office@edis-bg.com, www.edis-bg.com 

 

 

ЕДИС-АСО 7.6 

 
Изменения и допълнения във връзка с промените на ЗДДС и 

Правилника за прилагане на ЗДДС в сила от 01.07.2020 год. 
 
 
Измененията и допълненията в този документ са свързани с въвеждането на ставка от 9% ДДС за 

определени стоки и услуги посочени в Правилника за прилагане за ЗДДС и свързаните с това промени при 
въвеждането на документи с различна ставка на ДДС и други функционални разширения : 

 Възможност за изчисляване на ДДС с различна ставка при въвеждането на документите; 
 Разпределяне на въведените документи според ставката на ДДС в съответните колони на Дневника 

на продажбите и Справката-декларация по ДДС;  
 Отпечатване на фактури, известия към с тях и проформи фактури с различна ставка по ДДС 

(Професионална версия); 
 Възможност за оцветяване и удебеляване на различни елементи в печатната форма на фактурите, 

известията и проформа фактурите; 
 В анализа на дневниците по ДДС е включена опция за автоматична корекция на ИН по ДДС в 

случаите, когато има разлика между номенклатурата на контрагентите и Дневника по ДДС; 
 Разширени възможности за импорт и осчетоводяване на документи (Професионална версия) с 

различна ставка по ДДС и правилното им осчетоводяване и попълване на Дневника на продажбите; 
 Възможност за включване на допълнителни изчислителни модули за предварително манипулиране 

на данните при подготовката на импорта за осчетоводяване. (Професионална версия); 
 Възможност за автоматична настройка на отчетните периоди при прехвърляне на бази данни от 

друга инсталация. 
Всички необходими актуализации се извършват от програмата автоматично при нейното стартиране и не 

изискват каквито и било действия от страна на клиента, освен при необичайни ситуации.  
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1. ПРОМЕНИ В МОДУЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И КОРЕКЦИЯ НА 
ДОКУМЕНТИ. 

 

1.1 Работа с различна ставка по ДДС при въвеждането на документи. 
С промяната на Закона за данък добавена стойност е въведена ставка от 9% за нов кръг от стоки и услуги, 

което изисква правилно и точно изчисляване на ДДС при въвеждането на документите.  
В предходните версии акцентът на автоматичното изчисляване на ДДС беше насочен към стандартната 

ставка от 20% и ЕДИС-АСО не предлагаше вариант за работа с друг % на ДДС. 
В екрана за въвеждане на документи (меню „Операции >>Въвеждане и корекция на единични 

документи“  е включено ново поле „%ДДС“, което ви позволява избор между двете ставки и избраният % 
ДДС се прилага при изчисляването на сумата за ДДС. 

 

 
 
Ако при влизането в тази функция, формата е празна, в това поле се установява избраният по подразбиране  

% ДДС от меню „Настройка >> Настройка на средата“ . Подразбиращият се % ДДС се установява от екрана, 
който се активира с бутон „ДДС-параметри“.  

 

 
 

 



 
 
За целите на нашия пример сме избрали операция „217 – Облагаеми доставки-9%“ . 
При влизането в операцията за въвеждане и корекция на единични документи автоматично се установява  

9% ДДС, защото няма въведен или зареден документ за редактиране. 
 

 
 
Да въведем фактура за продажба с 20% ДДС, без да я записваме в базата данни и след това да излезем от 

въвеждането. 



 
 
При повторното влизане в операцията за въвеждане на документи, незаписаният документ ще бъде зареден и 

установеният за него % ДДС ще бъде посочен в полето „%ДДС“ вместо заложеният стандартно от настройките 
9% ДДС. 

 

 
 
Ако е допусната техническа грешка и за  този вид стока трябва да се приложи 9% ДДС, неговата промяна на 

9% в полето „%ДДС“ води до преизчисляване на въведените суми в документа. 
 

 
 
 
 
 



1.2. Запис на документи с различна ставка по ДДС в Дневника на продажбите. 
При записването на документа в Дневника на продажбите зададеният в полето %ДДС се използва за  точно 

определяне на операцията, в случая - „217-Облагаеми доставки-9%“, както е видно на екрана по-долу:  
 

 
 
 
При въвеждане на документ за продажба с 20 % ДДС при избор на операция за Дневника на продажбите 

ЕДИС-АСО работи по следния начин: 
При условие, че операцията определена за продажби с начислен ДДС е 9% програмата приема операция 

„201-Облагаеми доставки-20%“. 
В обратния случай, използва определената по подразбиране операция по ДДС. 
Напомняме, че операцията по подразбиране за продажби с начислен ДДС се задава от меню „Настройка >> 

Настройка на средата“ с бутон „ДДС-параметри“. 
 
ПРИМЕР I –За операцията по подразбиране за продажби с начислен ДДС е определена: 217-Облагаеми 

доставки-9%. 
При въвеждане на документ с 20% ДДС: 



 
 
В екрана за въвеждане на документа в Дневника на продажбите се избира операция: „201-Облагаеми 

доставки-20%“ 
 

 
 
ПРИМЕР II - За операцията по подразбиране за продажби с начислен ДДС е определена: 202-

Дистанционни продажби-20%. 



 
 
При въвеждане на документ с 20% ДДС: 

 
 
В екрана за въвеждане на документа в Дневника на продажбите се избира операция: „202-Дистанционни 

доставки -20%“ 
 



 
 



2. ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ И ИЗВЕСТИЯ С РАЗЛИЧЕН % ДДС 
(Професионална версия). 

2.1. Връзка между % на ДДС използван при въвеждането на документа и % на ДДС при 
подготовката на фактурата. 

Избраният при въвеждането на документа % на ДДС се използва в екрана за издаване на фактури (известия) 
и при изчисляването на сумите в тях. 

 

 
 
При отпечатването на документа използваната ставка по ДДС се извежда в предвиденото за целта поле: 
 



 
 
В случай на промяна на %ДДС в документа ЕДИС-АСО изпълнява следните операции: 
При влизането в екрана за подготовка на фактурата зарежда променения % ДДС и преизчислява 

автоматично данните за начисленото ДДС във фактурата: 
 
 



 
 
 

2.2. Избор на елементи за оцветяване във фактурата. 
 
В ЕДИС-АСО версия 7.5 беше приложено оцветяване на важните елементи от печатната фактура, но тази 

опция не беше приета еднозначно от всички клиенти.  
Затова в ЕДИС-АСО  версия 7.6 е включена опция за избор на елементите от фактурата, върху които 

клиентът желае да акцентира с избран от него цвят. За да бъде активирана тази опция се използва новия бутон в 
екрана за подготовка на фактурата: „Избор на елементи за оцветяване във фактурата“.  

 



 
 
С активирането на този бутон се извежда екран за избор на параметрите от фактурата: 
 

 
 
На този екран има два параметъра, които се прилагат за избраните елементи: 

 удебеляване на избраните параметри; 
 Избор на цвят за маркираните елементи. 

 
Връзката между параметрите и елементите за оцветяване във фактурата е представена на следващата схема: 
 



 
 



 
 
Пример: 
 
За следната фактура: 
 

 
 
Маркираме следните елементи в екрана за избор на оцветяване: 
 



 
 
При отпечатването фактурата получаваме следния резултат: 
 

 
 
Можете лесно да забележите акцентираните елементи от фактурата. 



3. АНАЛИЗ НА ДНЕВНИЦИТЕ ПО ДДС. 
При импорт на документи от външни програми един от възможните случаи е подаването на данни за 

контрагент с регистрация по ДДС или с прекратена регистрация, за който тези данни не са актуални в 
номенклатурата на контрагентите на ЕДИС-АСО. Тъй като програмата не актуализира  данните за контрагента 
при импорта, тези разлики между регистрацията на контрагента в дневниците по ДДС и номенклатурата се 
запазват. Установяването на тези разлики се извършва при проверката на данните за контрагента от 
осчетоводяването и  генерираните дневници по ДДС. Тази проверка се извършва с бутона „Дневници и 
документи“ от меню „ДДС >> Анализ на дневниците по ДДС“. 

В тази версия е включена нова опция„Автоматична корекция на ИН по ДДС в номенклатурата на 
контрагентите при настъпила промяна в Дневниците по ДДС“. 

 

 
 
Тази опция работи по следния начин. 
Когато тази опция е включена и се активира на проверката на контрагентите с бутона „Дневници и 

документи“ и бъдат открити контрагенти с разлика в ИН по ДДС от номенклатурата и Дневника по ДДС се 
активира съобщението: 

 

 
Можете лесно да забележите, че при изведените в списъка контрагенти са открити такива без регистрация 

по ДДС в номенклатурата (ред „Документ“) и Дневника по ДДС (ред „Дневник“). 
Това съобщение ви дава възможност да потвърдите опцията за корекция, след което се активира следващия 

екран, в който са заредени контрагентите с открита разлика в ИН по ДДС: 
 

 



 
Начинът на работа е елементарен. 
С бутон „Корекция“ или клавиш F2коригирате данните за контрагента от текущия ред. Резултатът е: запис 

ИН по ДДС в номенклатурата на контрагентите. 

 
 
С бутон „Премахване от списъка“ или клавиш F3премахвате избрания контрагент от списъка. Не го 

изтривате от номенклатурата. 
Пример: Искаме да отстраним „ПРОМО ПОЙНТ ООД“ от този списък. Отивате на реда и натискате бутона 

„Премахване от списъка“ или клавиш F3. Така се отказвате от прилагането на корекция за този контрагент. 
Това е удобно, когато искате да отстраните някои контргентиит списъка и да приложите корекцията за всички 
останали.  

Екран преди операцията: 

 
Екран след операцията: 



 
С бутон „Корекция на всички“ операцията се прилага за всички контрагенти като се пропускат тези, за 

които вече е изпълнена. 
След изпълнението на тази операция, резултатът ще бъде следният: 
 

 
 
След напускането на този екран ЕДИС-АСО предлага да повторите проверката: 
 

 
 

 



След нейното изпълнение  получаваме следния резултат: 
 

 
 
 
 
 
 



4.ИМПОРТ И ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 
(ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ). 

4.1. Входни полета и операции. 
При дефинирането на импорта е разширен списъка от операции, които могат да бъдат приложени върху 

входните преди подготовката на импортираните документи за осчетоводяване. 
 

 
 
Всички операции работят със съдържанието записани в полетата „Наименование на номенклатура“, „Поле 

1“ и „Поле 2“. При избора на операцията се извежда пояснително съобщение, което да ви ориентира кои полета 
трябва да бъдат попълнени и как. Например: 

 

 
 
Включени са нови предефинирани входни полета, които изпълняват следните функции: 

 @DDSOPER–В това поле се записва коданаоперацията съгласнономенклатурата на ДДС-
операциите дефинирани в ЕДИС-АСОот меню „ДДС >> ДДС Операции“. Посоченият в това поле 
код на операция се използва при определянето на колоната от Дневника по ДДС и клетката от 
Справката-декларация, в която попадат данните от документа. Заложените по подразбиране правила 
за определяне на операцията по ДДС се игнорират; 

 @DDSPROC - % ДДС при продажбите на стоки и услуги. При посочен % ДДС в това поле ЕДИС-
АСО приема следните правила: 
- 9% ДДС – операция „217 – Продажби с 9% начислен ДДС“. 
- 20% ДДС –използва се определената по подразбиране операция по ДДС. Напомняме, че 

операцията по подразбиране за продажби с начислен ДДС се задава от меню „Настройка >> 



Настройка на средата“ с бутон „ДДС-параметри“. 
 

4.2. Възможност за включване на допълнителни изчислителни модули за предварително 
манипулиране на данните при подготовката на импорта за осчетоводяване. (Професионална 
версия). 

 
В определени случаи включени в ЕДИС-АСО възможности за дефиниране на операции върху входните 

данни и формули за манипулация с тях при дефинирането на счетоводните статии могат да не бъдат 
достатъчни. 

От друга страна е възможно да се налага определянето на изключителни сложни и взаимно изключващи се 
условия за прилагането на счетоводните статии, което да доведе до неточни резултати. 

По тази причина в тази версия  е включена възможност за предварителна обработка на входните данни с 
външни модули, които трябва да са изпълними файлове (тип .exe) и чието име се задава по следните правила, 

например: „EDISASO_00100005.exe“. Цифрите „00100005“ в името определят следното: 
 „0010“ – пореден номер на фирмата в списъка от фирми, която се прилага тази предварителна 

обработка; 
 „0005“ –номер на схемата за осчетоводяване за тази фирма.  

Този външен модеул трябва да бъде регистриран в в ЕДИС-АСО с предвидената за целта функция от меню 
„Обмен >> Осчетоводяване на импорт“. Регистрацията включва името на модула без разширението “.exe“ и 
описание на неговите функции. За да подмогне тази процедура ЕДИС-АСО включва помощен списък с 
номерата на фирмите от конфигурацията на счетоводната система. 

В работната папка на ЕДИС-АСО на локалния компютър, това винаги е папката EDISTMP на системния 
диск, в повечето случаи „C:\EDISTMP“, се записва текстови файл с името на външния модул или в нашия 
пример това е файла: „EDISASO_00100005.txt“. За разделител между полетата се използва символа „|“ (vertical 
bar). 

Пример на част от ред на този файл: 
„20|Плащане|5000000888|05.05.2020|86|88|Банка Райфайзен|204930871|ВЪЛЕВИ ФРУТ 61 ЕООД“ 
След обработката външния модул трябва да върне файл с името на външната програма и с разширение 

„CSV”. 
В разглеждания пример това трябва да бъде файла „EDISASO_00100005.CSV“. За разделител между 

полетата се използва ‘;’ (точка и запетая). Външният модул има грижата в полетата на изходния файл да не се 
среща използваният разделител  ‘;’ (точка и запетая). 

Пример на част от ред на този файл: 
„20;Плащане;5000000888;05.05.2020;86;88;Банка Райфайзен;204930871;ВЪЛЕВИ ФРУТ 61 ЕООД“ 
Преработеният файл трябва съдържа същите входни полета и в същата последователно, както оригиналния  

преди преработката. Ако тази допълнителна обработка води до промяна на структурата на файла: отпаднали 
или нови полета, промяна на тяхната последователност и други, трябва да бъде дефинирана друга схема, към 
която потребителят  да превключи  след тази обработка.   

Например, Ако след обработката на входния файл дефиниран в схема за осчетоводяване 5 се генерира файл 
с друга структура на входните полета, може да бъде дефинирана схема 6, която да бъде използвана за неговата 
обработка. 

 
ПРИМЕР ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДУЛ. 
В примера ще разгледаме обработка на плащания постъпили от външна програма. При осчетоводяването на 

входните данни се използва специален код на плащане, но той е дефиниран само за особени случаи на 
трансфер, а за останалите видове постъпления и плащания са поставени общи условия. 

След зареждането на файла с плащанията обръщаме внимание на  три неща: 
 наличието на нов бутон „Подготовка“. Той се визуализира само е предвиден модул за допълнителна 

обработка към прилаганата схема за избрания  клиент; 
 колона „ЕИК“ с идентификационния код на доставчика или клиента; 
 колоната „Код плащане“ от входния файл, която определя възможните направления по счетоводни 

сметки на приходите и разходите. В тази колона им дефинирани кодове, но за всички операции. 
Включването на допълнителни условия за обработка на плащанията би означавало създаването на 
сложни дефиниции и допускането на много трудно откриваеми грешки. 



 
 
Тук възникват два проблема, единият от които не може да бъде решен от фирмата подготвила импорта, а 

именно: 
 ЕИК на контрагента не може да бъде използван директно, защото аналитичността на сметките за 

доставчици и клиенти включва фирмен код от номенклатурата на контрагентите; 
 Липсват кодове на платежни операции, което би довело до изключително сложни условия за тяхното 

прилагане. 
Решението е да бъде създаден допълнителен модул, който да обработи входните данни, да замени ЕИК с 

фирмения код  и да постави липсващи кодове за всички видове плащания. Този модул може да бъде разработен 
на произволен език за програмиране при условията за вида на програмата (изпълним файл), името и връщания 
резултат. 

В нашият пример  е подготвен такъв  модул с името EDISASO_00070005.exe, което определя, че модулът е 
приложим  за фирма 7 и схема за осчетоводяване 5 и той е регистриран  в ЕДИС-АСО 7.6. Това е причината да 
виждаме бутона „Подготовка“.  

След зареждането на файла с импорта с бутона „Преглед“, можем да използваме бутона „Подготовка“ за 
неговата допълнителна обработка. 

Ще бъде изведен екрана на допълнителния модул; 
 



 
 
На него има информация каква обработка ще бъде извършена и това е полезно за Потребителя, ако се 

наложи неговата функционалност да бъде променена или допълнена. 
С бутон „Изход“ излизате без да правите каквато и да било обработка на данните и ЕДИС-АСО ще ви 

уведоми, че не можете да продължите с импорта без тази предварителна обработка. 
С бутон „Продължи >>“ се  извършва необходимата обработка и програмата връща резултата обратно в 

ЕДИС-АСО.  
 

 
 
След обработката на екрана се виждат няколко промени: 
 Името на входния файле променено на EDISASO_00070005.csv. Това е резултата от обработката с 

модула; 



 Бутона „Подготовка“ е дезактивиран и е активен бутона „Импорт“; 
 Има промяна на разделителя между полетата (точка и запетая)  и вида на файла „Windows”, а не 

„Excel“;   
 ЕИК на контрагента е заменен от фирмения код; 
 Всички платежни операции имат код. 
 
Сега вече подготвения импорт може да бъде импортиран и осчетоводен по обичайния начин. 
 



5. НАСТРОЙКА НА ОТЧЕТНИТЕ ПЕРИОДИ ПРИ ИМПОРТ НА БАЗИ 
ДАННИ ОТ ДРУГА ИНСТАЛАЦИЯ. 

 
При прехвърлянето на бази данни от една инсталация в друга е необходимо да се направи следното: 
1. Да се копира на външен носител (флашка, преносим диск) папката с базата данни и всички подпапки с 

приключени отчетни периоди. 
2. Да се създаден папка в новата инсталация, в която да се копира вече записаната база данни. 
3. От меню „Конфигурация >> Фирми, работни места  и права за достъп“ да се извърши настройка на 

отчетните периоди за прехвърлената база данни. 
 

Да разгледаме следния пример. 
Да предположим, че в конфигурацията на старата инсталация за фирмата имаме следната структура на 

базите данни: 
 

 
 
В папката „D:\EDISDDS\DAT” се намира базата данни на фирмата за 2020 год. в подпапки към нея с имена 

от „2007“ до „2019“ – приключените отчетни периоди. Следователно в изпълнение на т.1 на външен носител 
трябва да се копира папката “DAT” и всички подпапки към нея.е 

 

 
 



След това се прехвърляме в другата инсталация на ЕДИС-АСО 7.6, и решаваме, че  записаните бази 
данни ще бъдат копирани в папката “D:\EDISASO7\DAT6” на фирма 6 в новата инсталация. 
 

 
 
Използваме Windows Explorer икопираме записаните бази данни в тази папка. 
 

 
 
Връщаме се на екрана на ЕДИС-АСО в меню „Конфигурация >> Фирми, работни места и права за 
достъп“, където трябва да добавим липсващите отчетни периоди, защото в момента имаме само „2020 
текуща“.  Тази операция може да бъде извършена ръчно като въвеждаме година и избирам статус 
„Приключена“. Напомняме, че можете да имате само една отчетна година  със статус „Текуща“ и тази 
преди нея със статус „Междинна“. Всички останали трябва да имат статус „Приключена“. 
В ЕДИС-АСО 7.6 е включен по-лесен начин. 
Трябва да въведем началната и крайната година на период или в случая въвеждаме само „2007“.  
Екранът ще изглежда така: 
 



 
Сега шракваме с десния бутон на мишката в полето с отчетните периоди и избираме „Допълни липсващите 

отчетни години“. 

 
Като резултат ЕДИС-АСО автоматично ще зареди липсващите години между зададените начален (2007)  

краен (2020) период. 

 
 
Последното, което трябва да се направи, за да бъде приключено прехвърлянето на базите данни е да въведем 

името на фирмата. Това може да стане по два начина: 
 
1. Като изберете „Зареждане на данните за клиента от БД“ (базата данни)    

= 



2. Като преместите курсора върху името на фирмата („Фирма 6“), щракнете с десния бутон на 
мишката и изберете „Зареждане на данните за клиента от свързаната база данни“. 

 

 
 
И в двата случая ЕДИС-АСО  ще реагира със съобщението: 
 

 
 
След като потвърдите името и ЕИК на фирма 6 ще бъдат в конфигурацията с тези на ЕДИС СОФТУЕР 
ЕООД, с което приключва и прехвърлянето на базите данни в новата инсталация. 
 

 
 



6. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.1 ОТ 
29.07.2020 

6.1. Автоматична корекция на операцията по ДДС. 
При смяна на вида на доставката (продажбата) ЕДИС-АСО автоматично прехвърля сумите на данъчната 

основа и начисленото ДДС към новата ДДС Операция и нулира данните в предходната ДДС операция.  
Например, при промяна на ставката по ДДС за вече записан документ от 20% на 9%, ЕДИС-АСО прехвърля 

сумите на данъчната основа и начисленото ДДС от операция 201 към операция 217.  
Това действие не се прилага за комбинирани доставки, например при наличие на продажби с 9% и 20% ДДС 

в един документ. При такива операции е необходимо Потребителят да извърши корекциите ръчно в екрана за 
запис на документа в Дневниците по ДДС; 

 

6.2. Корекция на сортирането в справките за издадени фактури, протоколи и проформи 
фактури. 

Коригиран е установен проблем при сортирането на справката за издадените фактури, протоколи по ДДС и 
проформи фактури „Справки“ (Професионална версия). 

 

6.3. Корекция на в модула за импорт и осчетоводяване на документи. 
Отстранени са установени технически проблеми при импорта и осчетоводяване на документи по схеми 

използвани в ЕДИС-АСО 7.5. 
 

6.4. Архивиране на всички бази данни в инсталацията на ЕДИС-АСО 7.6. 
В тази версия е включен е нов модул за архивиране на базите данни в инсталацията на ЕДИС-АСО 7.6. Той 

се използва като самостоятелна програма „EDISASO76_ARC.exe”. След инсталирането на актуализацията той 
се намира в папката, от която стартира ЕДИС-АСО 7.6. 

Ако няма установени някакви забрани или намеса на антивирусен софтуер,  на екрана (десктопа) на 
компютъра ще бъде създадена икона за стартиране на програмата. 

Модулът за архивиране представлява графична обвивка с помощта на която се задават необходимите 
параметри за работа на архиватора 7z.exe, който се използва на ниво команден ред. 

След неговото стартиране трябва да изберете няколко опции: 
 

 
 

1) „Папка съдържаща базите данни“. При стандартна инсталация на ЕДИС-АСО папките с базите 
данни са разположени като подпапки към тази, в която е инсталирана програмата. Затова в този 
параметър по подразбиране се установява папката, от която се стартирали модула. При клиентите с 
локална инсталация и тези, които използват сървъра на мрежовата инсталация като работно място 
този параметър не трябва да бъде променян. Ако базите данни са разположени в друга папка или 
използвате модула от работно място в мрежата с бутона в края на полето можете да изберете 
правилната папка; 

2) „Папка за запис на архива“. По подразбиране се създава папка „Archive“ към папката, откъдето 
стартира програмата. И тук с помощта на бутона в края на полето можете да изберете друга папка 
или устройство за запис на архива. 



3) И двата параметъра са ви познати от функцията за архивиране включена в ЕДИС-АСО. 
4) „Име на архива“. Модулът приема по подразбиране името „EDISASO_FDB” допълнено с датата на 

създаване на архива. В случая, ще бъде създаден архив „EDISASO_FDB_29.07.2020.zip.“. 
С бутон „Архивирай“ стартирането на процеса. Операцията ще бъде изпълнена в команден прозорец, 

където може да проследено протичането на архивирането.  

 
След неговото приключване трябва да натиснете клавиш „Интервал“, за да напуснете този прозорец. 
С това архивирането приключва. 
Обърнете внимание, които ви информират, че е създаден архив включващ 53 файла („Files read from disk: 

53”) с общ размер 52546272 байта (“Archive size: 52546272 bytes”) и че архивът е създаден успешно 
(“Everything is OK”). Разбира се, броят на файловете и размерът на архива ще варират в зависимост от броя на 
архивираните бази данни, но съобщението ще изглежда по аналогичен начин.  

 

 
 
Ако сте избрали за архивиране папка, в която няма бази данни на ЕДИС-АСО тези  параметри ще изглеждат 

така: 
 

 
 



 
Създаден е архив, но той е празен, защото параметър „Files read from disk: 0” показва, че не са намерени бази 

данни на ЕДИС-АСО за архивиране.  
В заключение, препоръчваме преди да затворите прозореца да прегледате резултата от архивирането, за да 

сте сигурни, че наистина имате архив с базите данни, а не празен такъв.  
В случай, че повторите архивирането този екран ще има малко по-различен вид, защото архивът  ще бъде 

само обновен, ако са настъпили промени в някоя от базите данни. 

 
 
С бутон „Изход“ излизате от модула за архивиране. 
 

 



Допълнителни бележки. 
Създаденият с този модул архив не може да бъде използван директно от ЕДИС-АСО за разархивиране и 

възстановяване на бази данни от него. 
Ако отворите архива с използвания от вас архиватор ще видите следното: 

 
На най-горното ниво е посочен диска, от който е направен архива, в случая „D:” 
Щракнете с мишката върху него, за да го отворите. 

 
Ще бъде показана папката, която е архивирана, в случая „EDISDDS”. 
Отворете я и ще видите структурата от бази данни, която са архивирани. 

 
Всяка папка от тази структура съдържа базите данни за отчетните години свързани с тази фирма. 



Ако отворим папката „DAT” ще видим следното: 

 
В тази папка са архивирани бази данни от 2007 до 2020 год. 
За да бъде използван за възстановяване на определена база данни трябва да се направи следното: 

1) Архивът да бъде разархивиран в работна папка, например „D:\TEMP7”. 
2) От меню „Конфигурация >> Фирми, работни места и права за достъп“ трябва да разберете, в коя 

папка се намират базите данни на фирмата, която ви интересува. 

 



Виждаме, че базите данни на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД се намират в папка „D:\EDISDDS\DAT” 
Папката и нейното съдържание отговарят напълно на структурата в създадения архив. 
Следователно, ако трябва да възстановим база данни за 2018 год. трябва да копираме файла 

„EDISASO.FDB”от папката “D:\TEMP7\D_\EDISDDS\DAT\2018”, в която сте разархивирали архив в папката 
„D:\EDISDDS\DAT\2018” 

 

 
 
ВНИМНИЕ! 
Никога не копирайте или разархивирайте бази данни без да сте направили архив на текущата база данни 

преди да я замените. В случай на грешка унищожената база данни не може да бъде възстановена! 
 
 



7. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.2 ОТ 
21.08.2020. 

 

7.1. Въвеждане на документи. 
1) Коригиран е проблем с изчисляването на 9% ДДС при запис на документа в Дневника на покупките. ЕДИС-

АСО 7.6.1изчисляваше сумата на ДДС с 20% ставка, независимо че се използва 9% ДДС. Например: При 
доставка с данъчна основа 100.00 лв. и 9% ДДС  в екрана за въвеждане на документа всичко е точно, но при 
записа на документа в Дневника на покупките ЕДИС-АСО изчисляваше, че ДДС трябва да бъде 20.00 лв., а 
не 9.00 лв.  

 

 



В резултат на това се извеждаше съобщение: 

 
 
 

2) Прилага се нов вариант за изчисляване на данъчната основа. От нея се изключват сумите отсчетоводни 
статии свързани с прехвърляне на суми в рамките на една и съща сметка.  

Например:  
дт 401, доставчик 1 / кт 401, доставчик 2 
или   
дт 411, клиент 1 / кт 411, клиент2  
Например, В следващия пример от данъчната основа е изключена сумата от 50.00 лв. между 
аналитичностите на сметка 411.  
 

 
В ЕДИС-АСО 7.6.1 се получаваше следния резултат: 

 
   

3) При зареждане на записан документ се прилага новата схема за изчисляване на данъчната  основа, което 
води до по-точно определяне на използвания за документа % на ДДС.  В предходната версия при много 
сложни счетоводни статии се достигаше до неточности в определянето на данъчната основа и до 
установяване на 9% на ДДС, вместо реално използвания за документа - 20% ДДС; 

Например:  Зареденият с ЕДИС-АСО 7.6 1 показва 9% ДДС, а всъщност той е 20%. Причината е, че в 
данъчната основа е включена и счетоводната статия „дт 601 /кт  302”. 



 
 

 
 
В ЕДИС-АСО 7.6.2 след зареждането на документа изчисленият от програмата % на ДДС е „20”. 

 
 

4) Коригирана е грешка свързана с издаване на фактура на база въведените продадени стоки   по кт сметка 
702, която се дължеше на това, че в екрана за издаване на фактурата % на ДДС оставаше неопределен. 

Например, в ЕДИС 7.6.1 при продажба на стоки по сметка 702 се преход към издаване на фактура се 
получаваше следната ситуация: 



 
 
С бутон „Печат” се активира модула за издаване на фактура, но се вижда, че в полето „Ставка”  не 
зададен % на ДДС. 

 При опит за запис ЕДИС-АСО 7.6.1 извеждаше объркващото съобщение: 

 
Ако промените ставката на 20%, проблемът се оправя и фактурата се записва в базата данни.  
В ЕДИС-АСО 7.6.2 този проблем е решен. 
 

5) В ЕДИС-АСО 7.6.1 не можеше да бъдат избрани повече от един контрагент  от списъка със задължения от 
меню „Операции >> Разчети с контрагенти в лева (валута)“. Този проблем е коригиран в ЕДИС-АСО 
7.6.2, 

 
6) При смяна на сметка се запазва въведената стойност, която се изтриваше в предходните версии. Това се 

случваше при следната ситуация. След избор на доставчици, към които има непокрити задължения от меню 



„Операции >> Разчети с контрагенти в лева (валута)“ със заплащане по банков път, ЕДИС-АСО 
генерираше счетоводни статии, в които се използваше по подразбиране кредитна  сметка „503“. В случай, 
че към тази сметка има подсметки ЕДИС-АСО изискваше промяна на сметката и избор на съответната 
подсметка. При промяната на сметката генерираната по нея сума се нулираше и трябваше да бъде въведена 
ръчно. 

Например: В меню „Операции  >> Разчети с контрагенти в лева” избираме доставчици, на които 
трябва бъде заплатено по банков път.   

 
 
С бутон „Плащане” зареждаме счетоводните статии в екрана за въвеждане и корекция на единични 
документи. Използваната в ЕДИС-АСО сметка „503” е дефинирана в сметкоплана с подсметки и по тази 
причина не може да бъде използвана в счетоводната статия и трябва да бъде променена. 

 
След затварянето на съобщението сметка „503” се изтрива и сумата от 480.00 се нулира.  

 
 
След смяната сметката с подсметка „503/1” сумата от 480.00 лв. трябва да бъде въведена ръчно. 
Този проблем е решен в ЕДИС-АСО 7.6.2. 
Продължавайки с горния  пример да приемем, че въвеждаме данните за документа и опитваме да го 
запишем без да преминаваме през счетоводната статия т.е. оставяме сметка „503”.   
ЕДИС-АСО 7.6.1 позволява записа и задължението към доставчика изчезва от списъка, но няма да го 
намерите в оборотната ведомост, аналитичните справки, а само в хронологията на документите. Така се 
достига до една трудна за откриване грешка. 



 
 
При същата ситуация при опит за запис на този документ в ЕДИС-АСО 7.6.2 ще получите следното 
съобщение: 

 
В новата актуализация ще бъдете предпазени от възникването на този проблемен казус. Освен това 
можете да изберете или да въведете ръчно друга сметка без да загубите сумата. 
 

7. Преди запис на документа в ЕДИС-АСО 7.6.2 е включена допълнителна проверка дали в счетоводните 
статии не се  използва счетоводна сметка, към която има дефинирани подсметки. В случаи, че това е така, 
ЕДИС-АСО изисква да се направи промяна на тази сметка и да се избере подсметка дефинирана към нея. 

 

7.2. Запис на документ в Дневниците по ДДС 
1) Автоматична корекция на сумата по ДДС в дневника на покупките при промяна на % ДДС от 20% на 9% и 

обратно за операции 102 (Доставки с право на пълен данъчен кредит) и 103 (Доставки с право на 
частичен данъчен кредит) при условие, че покупката е с ДДС операция 102 или 103. Данните въведени са 
други ДДС операции или комбинирани доставки при необходимост трябва да коригират ръчно от 
потребителя. 

2) Автоматична корекция на операцията по ДДС в дневника на продажбите от  201 (Продажби с 20% ДДС) 
на 217 (Продажби с 9% ДДС) при промяна на % ДДС от 20% на 9%. Тази промяна се прилага и в обратния 
вариант от 217 на 201 при промяна % начислено ДДС от 9% на 20%. Тези автоматични корекции се 
прилагат само за тези две операции. Корекцията на въведените данни по други операции трябва да бъдат 
направени от Потребителя. 
3) Отстранен е нежален страничен ефект свързан със записа на документа в Дневника по ДДС, който 
водеше до автоматична корекция на въведени данни в записан документ, който е зареден за преглед, като 
прилагаше автоматично операциите по подразбиране. 
Например, въвели сте фактура за извършени услуги по чл. 21, ал.2 на клиенти от ЕС, правилно сте отразили 
стойността на услугата в операция 210 (Услуги по чл.21, ал.2) и сте записали документа в базата данни. 

 
 
 



 
 
 

 
 
След повторно зареждане на документа за преглед при преход в екрана за въвеждане на данните в Дневника на 
покупките виждате, че операция е сменена на „213 (Освободени доставки)” и сумата е прехвърлена на тази 



операция. Причината е, че операция 213 (Освободени доставки) е зададена по подразбиране за продажби без 
начислено ДДС. 
 

 
 

В ЕДИС-АСО 7.6.2 автоматичната промяна на ДДС-операцията се прави само при корекция на % ДДС в 
документа от 20% на 9% или обратно и само за изброените в т.1 и т.2 ДДС операции. Във всички останали 
случаи се запазва вече въведената от Потребителя сума и ДДС операция. В тези случи необходимите промени 
за вече записани документи трябва да бъдат направени ръчно от Потребителя. 

 

7.3. Справка за издадени фактури. 
В ЕДИС-АСО 7.6.1 при избор на фактура за преглед от справката в екрана липсваха данни за начисленото 

ДДС и това водеше до отпечатване на фактурата с некоректни данни. 
 



 
В ЕДИС-АСО 7.6.2 този проблем е коригиран. 
 

7.4. Други корекции. 
Коригиран е проблем с отпечатването на международни фактури.  

7.5. Независимост на работата на ЕДИС-АСО 7.6.2 от регионалните настройки на Windows.  
Постигната е независимост от ЕДИС-АСО 7.6 от регионалните настройки на Windows. Това означава, че 

регионалните настройки могат да бъдат установени за английски, немски или друг език без това да влияе на 
счетоводната система. Единственото условие за коректната работа на ЕДИС-АСО е текущият език за не-
Unicode програмите да бъде установен на „България“. 

 



 
Тази промяна рефлектира и върху издаването на фактури и известия за клиентите регистрирани по ДДС. 

Досега при регионални настройки различни от български език в сумата за плащане във фактурите се появяваше 
символът за валута за избраната регионална настройка.Например, при регионални настройки установени на 
английски език (САЩ) в сумата за плащане се повяваше „$“ или тя изглеждаше така:  
„$1024.40“. 
 
 



8. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.3 ОТ 
10.10.2020. 

8.1. Въвеждане на документи. 
   При изчисляването на данъчната основа са включени сумите от свързани с доставчици и клиенти по 

аванси. С тяхното включване се активира опцията за динамично изчисляване на ДДС, която до този момент не 
работеше при счетоводни статии от вида: 

   дт 411 / кт 412 
   дт 411 / кт 4532 
 
В екрана за въвеждане и корекция на единични документи е включен нов бутон "ДДС". С него може да бъде 

преизчислявано начисленото ДДС за вече записан документ след промяна на данъчната основа. 
 

 
 

8.2. Анализ на дневниците по ДДС. 
В анализа на Дневника на продажбите по ДДС е разграничено наличието на дублирани документи за ДДС-

КА (Касов отчет) от дублирани документи за издадени фактури, известия и протоколи. 
Досега дублираните документи за ДДС-КА се третираха като фатални грешки. С направената корекция тези 

съобщения са вече предупредителни. 
 

8.3. Импорт и осчетоводяване на документи от външни програми. 
1) Направена е оптимизация за процедурата за автоматично зареждане на нови контрагенти. С тази 

промяна се постигат две неща: 
 По-прецизна проверка за наличие на контрагент, за да не се допуска дублиране на контрагенти, 

което беше възможно досега при определени специфични условия; 
 Ако в номенклатурата на контрагентите има дублирани документи, изборът се прави на база името 

на контрагента, като се избира този, който най-точно съвпада с името подавано от импорта. Ако 
такова съвпадение не бъде открито се избира последния въведен фирмен код.  

2) Включени са възможности за допълнителни автоматично корекции на ЕИК и ИН по ДДС във функцията 
за импорт и осчетоводяване на документи: 
 Ако полето за ЕИК е празно, а контрагента има регистрация по ДДС в България, то се попълва с 

частта след префикса "BG"; 
 Ако в полето за идентификационен номер по ДДС има само цифрово съдържание, а полето за ЕИК е 

празно, се приема че в него е записан ЕИК на контрагента. В този случай съдържанието на полето за 
идентификационен номер по ДДС се прехвърля в полето за ЕИК (Булстат) и се изчиства; 

 Ако полето за ЕИК съдържа по-малко от 9 цифри, то се допълва с нули отпред. 
Тези корекции се извършват само с разрешението на Потребителя след поставянето на отметка в полето 
"Автоматично коригирай неправилни ЕИК и ИН по ДДС". 
 
 



 
 

3) Направена е корекция, с която се допуска в номенклатурата на контрагентите и  дневниците по ДДС да 
се зарежда ЕИК, който се различава от цифровата част след префикса "BG" в идентификационния номер 
по ДДС. Такъв вид регистрация е характерен за нотариуси и частни земеделски производители, които са 
регистрирани по ДДС.  
 

8.4. Справка „Касова книга“ 
Направена промяна на сортирането на издадените касови ордери в справката „Касова книга“. Сега вече 
сортирането е цифрово по номер на ордера, а не като беше досега - символно, което водеше до това, че ордер с 
номер 11 се подреждаше преди ордер с номер 2. 
 

8.5. Справка „Извлечение за каса/банка“. 
В справката "Извлечение каса /банка" е добавена колона за датата на документа и е направена промяна в 
подреждането на документите в справката в следния ред:  

 дата на осчетоводяване;  
 дата на издаване на документа; 
 номер на документа.  

Направена е промяна в подреждането номера на документите във възходящ ред. Тази промяна води до по-точно 
сортиране на включените в справката документи. 
 

8.6. Други промени. 
1) При въвеждане на контрагенти и импорт на документи от външни програми се правят следните  

проверки на ИН по ДДС: 
 Наличие на две латински букви в началото на ИН по ДДС; 
 Проверка дали префикса в ИН на ДДС отговоря на индекса по ДДС на страна-членка на ЕС от 

таблицата със ставките по ДДС, която може да бъде допълвана и коригирана от меню „Обща база 
>> Ставки по ДДС в ЕС“; 

 Наличие само на цифрова част след префикса "BG" за контрагентите регистрирани по ДДС в 
България. 

2) При печат в CSV-формат заглавията на колоните се подреждат на правилните позиции и се премахват 
хоризонталните линии в антетката и в края на файла.      

3) Направена е корекция на неточни съобщения за недостатъчно място на диска при възникване на грешка 
свързана със създаването на работни файлове. 

4) Направена е корекция в съобщенията за въвеждане на нови елементи в номенклатурите в текущата или 
предходна година с по-точно определяне на годината (предходна или текуща), в която възниква 
проблема със вече съществуващ код.   

5) Включена е актуална информация за софтуерния абонамент за 2021 год. 
 
 



9. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.4 ОТ 
27.11.2020. 

9.1. Въвеждане на документи. 
 
1) При издаването на проформи фактури е включена възможност за промяна  на имейла на клиента или     

неговото изтриване, което досега беше невъзможно. За търсенето на данни за имейл на клиента се използва    
неговия фирмен код, който се извлича на база на данните от ЕИК или ИН по ДДС. 

2) Отстранена е грешка при зареждане на плащания към доставчици или  постъпления от клиенти  от меню   
"Операции >> Разчети с контрагенти в лева (валута)". При зареждането на плащанията ЕДИС-АСО 
използваше    код в аналитичните сметки вместо наименования дори при изключена опция "Аналитични 
сметки по код".  

Пример: 
Aко опцията "Аналитични сметки по код" е изключена съдържанието на генерираните счетоводните 
статии трябва да изглежда така: 

дт 503 /  кт 411, ЕДИС СОФТУЕР ЕООД 
вместо това програмата зареждаше: 
дт 503 /  кт 411, 100 

Това водеше до грешка и отхвърляне на записа на документа. В тази актуализация този проблем е 
коригиран.  

3) Направена е промяна в програмата за въвеждане на документи при избора на контрагент. Сега сортирането 
на контрагентите е съобразено с настройката "Аналитични сметки по код". Ако тази настройка е 
включена,  сортирането на контрагентите е по-код, в другия случай по име. Изключение от това правило е 
въвеждането на ЕИК при включена опция "Аналитични сметки по код". Тогава сортирането на 
контрагентите е по ЕИК. 

4) В екрана за избор на контрагент при смяна на сортирането по код, ЕИК или име се запазва позицията върху    
текущия контрагент, а не както беше досега след смяна на сортирането текущата позиция се установяваше    
върху първия контрагент. 

5) В екрана за въвеждане на данни в Дневника по ДДС при преход в екрана за избор на контрагент от полето    
"ЕИК" сортирането се прави по ЕИК, а при избор от полето "ИН по ДДС" подреждането е по ИН по ДДС, 
като    съдържанието на съответното поле се използва за филтър. 

6) Екранът за текущите задължения или вземания, който се активира от бутона "Плащане" при въвеждането 
на документите, е компресиран до определен размер, така че да не излиза от видимата област на екрана. 

7) При въвеждането на документи е включена допълнителна възможност програмата да съхранява кода и 
името    на избраните контрагенти и да ги използва при превключването на аналитичните сметки между код 
и наименование. Досега съществуваше възможност при работа по наименование на аналитичните сметки 
избраният по име контрагент да има фирмен код различен от този направен при избора. Това можеше да се 
получи при наличие на дублирани контрагенти в номенклатурата. При преминаването от име към код на 
аналитичните сметка ЕДИС-АСО избираше първия намерен код отговарящ на името на контрагента. 

Например, ако в номенклатурата има следния дублиран контрагент: 
Код  ЕИК  Име 
------  ------------ ---------------------- 
122  160026043 ЕДИС СОФТУЕР 
325  160026043 ЕДИС СОФТУЕР 
При избора на контрагент по име вземаме втория запис и се очаква при преминаването към режим 
"Аналитични сметки по код“ ЕДИС-АСО да ни покаже "325". Вместо е възможно в някои случаи да 
бъде показан код "122". С направената корекция този  проблем е отстранен. 

8) Полето за текстово описание в международните фактури е разширено до 240 символа на ред и съвпада по 
размер с описанието в българските фактури. Досега размера описанието на предмета на сделката в 
международните фактури беше ограничено до 60 символа на ред и това не позволяваше английския превод 
да бъде въведен изцяло в случите, когато предмета на доставката във фактурите на български език 
превишаваше 60 символа на ред. 

 

9.2. Импорт и осчетоводяване на документи. 
 
Коригирани са проблеми контрола на заложен в ЕДИС-АСО 7.6 при импорта и осчетоводяването на документи 
от външни програми установени от клиенти. 
Обобщено те се изразяваха в следното: 

 съобщения за невалидни ИН по ДДС, в случаите, когато осчетоводяваните документи са от лице 
нерегистрирано по ДДС; 



 съобщения за невалидни ЕИК, ако е подадено ЕГН на лицето и обратно; 
 неточни съобщения за отхвърлен достъп до файла за импорт, когато броят полетата в него надхвърля 

броя на     дефинираните в импорта полета. Това се срещаше при импорти с използване на разделител 
между полетата     вместо фиксиран формат на Дневниците по ДДС;  

 проверката дали във файла са подадени ЕИК и ИН по ДДС в отделни колони; 
 наличието на полета за % ДДС  или код на ДДС - операция в импорта; 
 съобщения за невалиден тип документ при трансформацията им към поддържаните от ЕДИС-АСО 

типове документи; 
 направени са и редица други оптимизации на контрола на импорта, за да не се допускат невалидни 

документи. 
 
 
 



10. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.5 ОТ 
12.12.2020. 

 
1. Направени са някои оптимизации свързани с дефинирането на схемите на счетоводните отчети и 

въвеждането на валутни курсове. 
2. Оптимизрано е разположението на екраните на програмата, така че да бъдат съобразени с разположението 

на стартиращия екран на ЕДИС-АСО 7.6 - вляво, централно или вдясно. 
3. Отстранена е грешка при изчисляването на % ДДС водеща до деление на нула, ако начисленото ДДС и 

данъчната основа са нули. 
4. Коригиран е проблем свързан с пропускането на контрагенти без регистрация по ДДС про импорта и 

осчетоводяването на документи в меню „Обмен >> Осчетоводяване на  импорт“. 

 



11. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.6 ОТ 
19.02.2021. 

 
1. Направени са оптимизации свързани с визуализацията на екраните и тяхното разположение в зависимост от    

позицията на основния екран на програмата. 
2. Направена е корекция в импорта и осчетоводяването на документи от външни програми свързана с 

пропускането на документи за контрагенти без регистрация по ДДС в Дневниците по ДДС. 
3. В меню "Операции >> Въвеждане и корекция на единични документи" е включена е възможност за 

едновременно използване на шаблони за дата и падеж в аналитичността на една и съща сметка. 
4. При импорт на документи за начислените амортизации от ЕДИС-АКТИВ програмата разпознава месеца за   

осчетеводяване, използвания архив и архивен номер.  
5. Направена промяна във формата за визуализация на количествата на материалните запаси в справките. С 

тази промяна количество по-малко единица се показва като "0.123" вместо ".123", както беше досега. 
6. Направена е корекция в отчитането на доставките и продажбите по чл. 163а от ЗДДС отчитани в колона 8а   

на дневниците по ДДС.     
 

 



12. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.7 ОТ 
21.03.2021. 

 

12.1. Въвеждане и корекция на единични документи. 
1) Включена възможност за изключване на съобщенията за незаписан документ при преминаване към нов 

документ, избор на друг документ или напускане на менюто. Тази опция "Изключване на 
съобщенията за незаписан документ" се включва от менюто, което се появява след натискането на 
десния бутон на мишката в полето за въвеждане на счетоводни статии.  

 
Състоянието на опцията не се променя докато не бъде напусната програмата или докато не бъде променена 
от Потребителя и не се запазва след затварянето на ЕДИС-АСО. След ново стартиране на програмата трябва 
да бъде отново променена ръчно. 
При изключването на тези съобщения потребителят трябва да бъде внимателен, за да не загуби въведения, 
но незаписан в базата данни документ. Например, ако сте изключили предупредителните съобщения за 
незаписан документ, въвели сте документ с много счетоводни статии без да го запишете в базата данни и 
натиснете бутона "Нов" или "Документи" програмата ще изчисти от работните файлове незаписания 
документ без да ви пита. 
 

2) При зареждане на документ със смесено отчитане на ДДС (9% и 20%) ЕДИС-АСО изчислява % ДДС и го 
зарежда в полето "ДДС". Неговата промяна водеше до автоматично преизчисляване на ДДС и промяна на 
неговата стойност в заредения документ. В тази версия независимо от изчисления % на ДДС ЕДИС-АСО не 
променя неговата стойност и трябва да направите това ръчно или да натиснете бутон "ДДС" за неговото 
преизчисляване. 
Пример:    Зареждаме документ със следните счетоводни статии: 
дт 601 / кт 401: 100 лв.  
дт 4531 / кт 401: 9.33 лв. (9% ДДС от 97 лв. = 8.73) и (20% ДДС от 3 лв. =  0.60 лв.)   9.55 
След зареждането на документа ЕДИС-АСО изчислява ДДС: 9.33 и избира в поле "%ДДС": 9 вместо 20. 
В предходните версии това водеше до автоматичното преизчисляване на счетоводната статия:    
"дт 4531 / кт 401" от 9.33 на 9.00 и се налагаше Потребителят да върне ръчно първоначалната стойност. 



3) При зареждане на документ с отчитане счетоводна операция във валута, осчетоводена на 20.02.202, 
например:   
"дт 402 / кт 504" за 100 долара въведени при курс 1.5566 лева за долар. 
Въведен фиксинг на банката за тази дата: 1.6677  
В досегашната версия след излизане от екрана за въвеждането на валутата по дебита на сметка 402 
ЕДИС-АСО автоматично преизчисляваше левовата равностойност по въведения фиксинг на БНБ за 
сметка 504 и правеше корекция на левовата равностойност.  
В новата версия програмата не прави никакви преизчисления и те могат активирани само от 
Потребителя с новия бутон "Преизчисляване" в екрана за въвеждане и редактиране на валутата.

 
 

4) Коригиран е проблем свързан с това, че при промяната на параметрите за автоматично състояние тази 
промяна не се отразяваше във вече генерираните счетоводни статии.   

 
 

 



12.2. Други промени. 
 

1) При генериране на документ от меню "Операции >> Разчети с контрагенти в лева / Разчети с 
контрагенти във валута" и "Преоценка на валута, задължения и вземания във валута" програмата 
съобразява установения от Потребителя режим на работа по код или наименование за аналитичностите по 
сметките. 

2) Във функцията "Осчетоводяване на импорт" от меню "Обмен" са разширени възможностите за зареждане 
на документи от   Excel таблици с повече от 26 колони. В тази версия се поддържат таблици до 68 колони. 

3) При влизането във фирма се прави проверка за коректност на работните файлове и в случай на установен 
проблем  ЕДИС-АСО се опитва да зареди коректна версия на проблемната таблица от специален архив 
създаден към папката, откъдето стартира програмата без да изисква Потребителя да преминава през меню 
"Сервиз >> Корекция на работни файлове". Към това меню се преминава само, ако програмата не може 
да отстрани установения проблем автоматично. 

4) Отстранена е възможността за превишаване на размера на кода на материалните запаси, който е ограничен 
до 20 символа. 

5) Коригиране е установения в предходната версия 7.6.6 проблем с разархивирането на създаден от ЕДИС-
АСО архив. Включена в възможност ЕДИС-АСО да се опитва да направи архив на текущата база данни 
преди разархивирането. 

 



13. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.8 ОТ 
21.05.2021. 

 
1. Промени свързани с работните папки на ЕДИС-АСО: 

 Не се изисква работната база за избраната фирма и работно място в бъде създадена предварително.        
ЕДИС-АСО я създава автоматично от включения в тази актуализация шаблон като подпапка към 
работна папка       EDISASO7W, която също се създава пто програмата, ако липсва. 

 В случай, че при проверката на работната база бъде установена повреда в работен файл ЕДИС-АСО 
се опитва да възстанови файла, Ако възстановяването е неуспешно  или файлът липсва се създава 
нов от включения в тази актуализация шаблон. 

2. В екрана за експорт на справките в различни формати е включена лента, в която се визуализира 
протичането на процеса на генерирането на справката. Това е особено полезно при експортирането на 
значителни по обем справки, за които се изисква повече време и се създава впечатление, че програмата е 
"увиснала".  

3. Оптимизирано е разположението на опциите в панела за избор на полетата за импорт в екрана за импорт 
на  материални запаси за по-добра визуализация. 

4. Изключена е проверката на работните файлове при въвеждането на единични документи, което забавяше    
стартирането на тази функция. Тази проверка сега се извършва при влизането във фирмата. 

5. Коригиран е проблем с извеждането на хронологични ведомости при използването на името на архива за 
филтър, в случите, когато името на архива надвишава 6 символа. 

6. Коригиран е проблем в операциите за въвеждане на начални салда и обороти, когато сметката не се 
избира от падащия списък, а се въвежда ръчно от Потребителя. При ръчно въвеждане на сметката, ЕДИС-АСО 
не зареждаше въведеното вече начално състояние на салдата или оборотите. 

7. В немрежовите инсталации на ЕДИС-АСО се допуска влизането във фирмите обслужвани от 
счетоводната система да се влиза без парола и персонален код.  

8. В печатните форми свързани с материални запаси е коригирано форматирането на полето за количество, 
така че количества от вида на "0.123" да се отпечатват нула в цялата част, а не, както беше досега ".123". 

9. Коригиран е проблем с липсващо поле "ID" при влизането в функция Въвеждане и корекция на 
единични документи" от меню "Операции“. 

10. Направена е актуализация на модула за дистанционно обслужване в съответствие с последната версия на 
програмата Team Viewer.  

11.Във функцията "Счетоводни отчети след 2008 година" от меню "Отчети" е направен подобрен вариант на 
таблицата, в която се записват данните за съставителя на отчети и името на лицето подписващо лицето. Тази 
оптимизация подобрява конкурентния достъп до тази таблица в мрежова среда, в която повече от един 
потребителя подготвят различни счетоводни  отчети за една и съща фирма. 

 



14. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.9 ОТ 
12.07.2021. 

1. Коригирана е техническа грешка във формуляра на международните фактури (Професионална версия).   
Вместо "RECIPIENT" в панела с данните за клиента беше записано "RECEPIENT". 

2. В екрана със системните параметри от меню "Настройка >> Настройка на средата" в поле "IBAN 
сметка" може да бъде въведена цялата банкова сметка заедно с префикса "BG". Досега поради 
ограничение на  броя символи в това поле IBAN трябваше да се въведе без префикса "BG", което 
водеше до объркване при нови клиенти. 

3. В печатната форма на Дневника на продажбите е включено и името на клиента. 
4. В меню "ДДС >> Анализ на дневниците по ДДС" документите (фактури и известия) с нулева 

стойност и ДДС вече са посочени с текста: "Документ без стойност и ДДС!" вместо "АНУЛИРАН 
ДОКУМЕНТ", както беше досега и това водеше до объркване, ако в Дневника по ДДС са записани 
нулеви фактури. 

5. В меню "Конфигурация >> Фирми, работни места и права за достъп" с бутон "Права за достъп до 
обслужваните фирми" се активира форма, в която можете да: 
 да зададете или отмените достъпа на определени потребители до обслужваните фирми;   
 да установите имена или промените имената на работните места, паролите за достъп и 

персоналните кодове за достъп до функциите на програмата. 

 
6. Направена е известна оптимизация на екранните форми с оглед на по-бързото им зареждане. 
7. Направена е оптимизация за ускорено затваряне на програмата при изход от нея. 
8. Изпълнимите файлове EDISASO76.PRO.EXE (Професионална версия) и EDISASO76_STD.EXE 

(Стандартна версия) са компресирани, с което се ускорява тяхното зареждане в мрежови инсталации. В 
резултат на това компресиране е възможно някои антивирусни програми да реагират за потенциално 
опасно приложение, което ще изисква потребителите да включат програмата като изключение, за да 
могат да я стартират. 

 



15. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.10 ОТ 
06.10.2021. 

 
1. Във функцията за въвеждане и корекция на единични документи от меню "Операции" е оптимизирана 

визуализацията на таблицата със счетоводните статии, което ускорява работата с тази функция. 
2. Направена е корекция на точността при работа с валута при въвеждане на данни за доставка или 

продажба на материални запаси от меню "Операции >> Въвеждане и корекция на единични 
документи". Досега беше установената точност от 4 знака след десетичната точка е променено на 6 
знака. По този начин не се губи точност при валутни курсове с повече от 4 знака след десетичната 
точка. Например, валутния курс в евро от 1.95583 се закръгляваше на 1.9558. Това е коригирано. 

3. Във функцията "Осчетоводяване на импорт" от меню "Обмен" са направени следните промени: 
1) Осигурено е аварийно излизане от функцията за подготовка на импорта, която се активира с бутон 

"Импорт". То се прилага в случаите: 
 когато в схемата за осчетоводяване или условията за калкулиране на стойности е намерено 

недефинирано поле; 
 когато дефиницията за използване на част от поле е неправилна. 
Тези два случая водеха до повтаряне на съобщението за грешка, докато не бъдат сканирани всички 
записи от импорта. 

2) Съобщенията за изискванията към формата на файл и начина на дефиниране полетата е в него при 
импорт от Excel-таблици, XML или HTML файлове се показват само веднъж. 

3) Включена е опция за корекция на данните за доставчика, с която при зададен ЕИК се генерира 
идентификационен номер по ДДС при следните условия: 
o ЕИК трябва да е валиден; 
o във фактурата за доставка има сума за начислено ДДС. 

4. В печатните форми свързани с материални запаси е коригирано форматирането на полето при наличие 
на отрицателни количества в документа. 

5. В печатните форми свързани с валутните справки е оптимизирано форматирането на полетата за 
валутните стойности, валутните курсове и стойностите в лева. 

6. Полето за банкова сметка при издаване на фактури е разширено до 30 символа. Това позволява да    бъде 
използван IBAN  от чужди банки, който превишава IBAN на българските банки, който е в размер на 22 
символа. Правилата за използване на банкови сметки са следните: 
 в меню "Настройка >> Настройка на средата" се подават данните само за основната банкова 

сметка (IBAN) от българска банка;  
 в меню "Обща база >> Банкови сметки" се въвеждат данни за останалите банковите сметки в 

български и чуждестранни банки. 
При издаването на фактурите се избира желаната банкова сметка  от списъка. 

7. Направена е корекция във функцията "Преизчисляване на отчетна стойност" от меню "Операции", която 
поради допусната техническа грешка не работеше. 

8. Не се преминава към екраните за избор на аналитичности по сметки и кореспонденции между сметки в 
структурите на отчети, ако сметката не е посочена т.е полето за сметка  или кореспонденция между 
сметки е празно. 



15. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.11 ОТ 
21.10.2021. 

 
1. Включена е помощната програма PrintesInfo. Тя се стартира самостоятелно от папката, в която е 

инсталирана счетоводната система  ЕДИС-АСО и ви дава информация за: 
1) Инсталираните принтери в Windows инсталацията; 
2) Установения по подразбиране принтер; 
3) Възможност за промяна на принтера по подразбиране. 

 
2. Направени са промени във функцията за издаване на фактури (Професионална версия): 

1) При избор на клиент с ДДС-номер 15-девятки, автоматично се установява "Износ" и 0% ДДС; 
2) Текстът "Oбратно начисляване" се появява само след избор на клиент с ДДС-регистрация в ЕС; 
3) Бутонът проверка на ИН по ДДС е достъпен и проверка се прави само за клиенти с ДДС-

регистрация в ЕС; 
4) При избор на "Износ" в полето "Страна" програмата автоматично изчиства съдържанието на 

полето  "ЕИK", зарежда 15-девятки в полето "ИН по ДДС" и установява 0% ДДС; 
5) В екрана за издаване на международна фактура е премахнат появяващия  текст "Износ" пред 

населеното място в полето "Location". Тъй като в преходната версия тази добавка беше предвидена 
да включва името на страната пред населеното място в това поле, сега трябва в него да подавате 
името на страната и населеното място; 

6) В панела за текст под полето "TotalAmount" се появява "Reverse change" само в случаите, когато 
клиентът има регистрация по ДДС в ЕС и начисленият ДДС е нула. В това поле можете да включите 
при необходимост и допълнителен текст, ако е необходимо. При наличие на  текста "Reverse 
change" в това поле при печат на фактурата той се заменя с "Reverse charge: VAT-номер на 
клиента (код на валута)". Останалата част от текста в полето се отпечатва под него; 

7) Съдържанието на клетката "Ship To" се отпечатва под текста от в полето посочен в т. 6); 
8) Размерът на полето съдържащо текстовете от т.5 и т.6 се регулира, за да обхване цялото 

съдържание, но без да оставя излишно свободно място; 
9) В печатните формуляри на фактурите на български език текста "Идент.No:" е заменен с "ЕИК:".  
10) Динамично се намалява шрифта в полето с детайлното описание на стоките и услуги и сумарния ред 

на печатните формуляри, когато стойността на начисленото ДДС или общата стойност в реда със 
стоката (услугата) превишава определена стойност, което би довело до загуба на съдържание при 
печата на фактурата. 

 



16. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.12 ОТ 
06.12.2021. 

 
1. Проверката за разлика между контрагентите записани в Дневника по ДДС и архива с осчетоводените   

документи вече може да бъде приложена за всеки избран месец, а не само за текущия. 
2. Обработката на месечните аналитичните ведомости е значително ускорена. 
3. При издаването на протокол по ДДС е включена възможност за смяна на местата на доставчика и 

получателя, в случаите на чл.7, ал.1 от ЗДДС за отчитане на ВОД. При поставяне на отметка в полето   
"Протокол за ВОД по чл.7, ал.1 от ЗДДС" ЕДИС-АСО се изисква подаване на oснование за 
неначисляване на данък, като променя и съответните текстове в екрана за издаване на протокол. В полето 
за основание ЕДИС-АСО автоматично зарежда текста "ВОД по чл.7,ал.1 от ЗДДС", който може да бъде 
променен от потребителя, но за да бъде разпознавана тази ситуация, задължително в текста трябва да 
съществува думата "ВОД". 

4. При издаване на нова фактури (Професионална версия) е възстановена нарушената функционалност, да 
бъде   генериран автоматично номер 1 за първата позиция от фактурата и курсора да бъде позициониран в 
полето за въвеждане на наименование. В случай, че се активира някой от бутоните за копиране на фактура 
или избор на проформа фактура тази излишна първа позиция се изтрива. Добавена е нова функционалност:    
след зареждане на данни от вече записана фактура или издадена проформа ЕДИС-АСО се позиционира на   
последния ред, в колона "Пореден номер" и по този начин може да се премине лесно към въвеждане на    
нови позиции във фактурата.       

 
 



17. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.13 ОТ 
13.02.2022. 

 1. Направена е корекция при свързването на записаните в базата данни документи с документите в    
Дневника по ДДС при използване на номера на документа като архивен номер. При формиране на архивния 
номер за Дневника по ДДС се контролира запазването на водещите нули от номера на документа при 
формирането на архивния номер. Например, документ с номер: "0000012345" при свързването на документите 
се интерпретираше като "12345" за Дневника по ДДС и по тази причина документът не можеше да бъде открит 
в базата данни, в която има архивен номер: "0000012345". 

2. Направена е корекция във функцията за импорт на документи във формата ползван от ЕДИС-АКТИВ в 
меню "Обмен >> Данни от ЕДИС-АКТИВ, ЕДИС-КОМЕРС и ЕДИС-РЕСУРС". Корекцията позволява импорта    
на кредитни известия. При импорта на документи автоматично се установява да се използва номера на 
документа за архивен номер. 

3. В програмата за архивиране на базите данни EDISASO_ARC.EXE (ЕДИС-АСО Архивaтор) е включена 
възможност за архивиране и на конфигурационните файлове. 

4. При импорт на материални запаси и контрагенти от меню "Обща база >> Материални 
запаси/Контрагенти" се контролира размера на името на артикулите и контрагентите. Записите, за които 
наименованието надвишава максимално допустимия размер от 40 символа се записват във файл 
"MATNOM_LONG.csv" (за материалните запаси) и "KONTR_LONG.csv"(контрагенти). Тези файлове могат да 
бъдат отворени с произволен офис пакет и да бъдат използвани за корекция на неподходящо съкратените 
наименования след импорта на материалните запаси или контрагентите. 

5. Във функцията за импорт и осчетоводяване на документи от меню "Сервиз >> Осчетоводяване на импорт" 
са направени следните корекции: 

 включване на проверка полетата "SUMA" и "DDS" от импорта. Ако са празни, се поставя стойност "0" 
(нула). Тези полета се използват за определяне на данъчната основа и начисленото ДДС при записа на 
документите за отчитане на ДДС в Дневниците по ДДС; 

 полето за ДДС номер не се изчиства при цифрово съдържание, ако съдържа 15 деветки; 
 при зареждане на нов контрагент в номенклатурата, за който са подадени 15 деветки в ИН по ДДС, но 

има и зададено съдържание за полето ЕИК, най-напред се прави проверка за наличие на контрагента по 
ЕИК и ако не бъде намерен номенклатурата се допълва с нов контрагент. ИН по ДДС в този случай не 
се взема под внимание. 

6. Промяна в шаблона за автоматично приключване на сметки и компресиране на счетоводните статии след 
зареждането на счетоводните статии при приключване. Случва се след импорт на документи по сметка с по-
малка аналитичност. 

   Например:  
   В инсталацията на компютър 1 сметка 704 се отчита с аналитичности: 
     1) дистрибутори 
     2) клиенти 
   В инсталацията на компютър 2 сметка 704 не е необходимо отчитането по клиенти и аналитичността 
   е ограничена само до първо ниво: 
     1) дистрибутори 
   След прехвърлянето на данните от компютър 1 към компютър 2 аналитичността на сметка 704 по клиенти 

остава висяща. 
   При приключването на сметка 704 към сметка 703 за компютър 2 аналитичност "клиенти" трябва да бъде 

игнорирана и салдата да бъдат компресирани само по аналитичност "дистрибутори". 
   С тази промяна данните за аналитичност "клиенти" се обединяват и се генерират само счетоводни статии 

от вида на: 
   дт 704, аналитичност "дистрибутори" / кт 703, аналитичност "дистрибутори" 
   Без тази корекция при приключването на сметка 704 на компютър 2 се генерират огромен брой статии от 

вида:   
   дт 704, аналитичност "дистрибутори", аналитичност "?" (непозната) / кт 703, аналитичност "дистрибутори" 

7. При филтър на документите от Дневника по ДДС по архивен номер, той не се преобразува само към главни 
букви, защото архив "Приходи" в този случай не може да бъде намерен и наред с това този архив е 
различен от архив с името "ПРИХОДИ". 
 



18. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.14 ОТ 
22.02.2022. 

Премахната е промяната в шаблона за автоматично приключване на сметки и компресиране на 
счетоводните статии след тяхното зареждането. Създаваше проблеми при приключването с използване на 
съществуващите шаблони.  
 



19. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.15 ОТ 
25.03.2022. 

 
1. Разширения и подобрения при работа с лица без регистрация по ДДС от ЕС или трети страни и    

издаването на международни фактури (Професионална версия): 
   - За лица без регистрация по ДДС от ЕС и фирми или лица извън ЕС се допуска въвеждането на     
уникален идентификатор (национален данъчен номер (TAX number), вътрешен фирмен номер или  друг 
код) в полето "ЕИК", които да идентифицира тези лица за целите на отчитане на задълженията и 
плащанията и 15 деветки в полето за ИН по ДДС, който се използва при подаването на Дневниците към 
НАП.  ЕДИС-АСО използва този номер за да свързва еднозначно тези лица с издадените за тях документи; 
 
   - При отпечатването на международни фактури за тези контрагенти полето "TAX ID / VAT ID" не     се 
извежда в печатната форма. Ако все пак Потребителя желае да посочи някакъв данъчен номер издаден на 
лицето от неговата страна, може да го постави в полето "Company" или  "Contact Name""; 

 
 

 
 
   - За полето "Ship To" е направена промяна, която позволява да бъде въвеждана допълнителна     
информация в печатната форма на фактурата. Тази информация се въвежда в това поле в свободен текст. 
Неговото разположение в полето ще бъде изведено в точно същия вид и в печатната форма на фактурата. 
Ако в това желаете да включите и информация и за адреса на доставката, над него трябва да въведете 
тексата "Ship To". Примерно полето може да изглежда така: 

 
 
 

 



 
 
 
   - При издаване на фактура на лица регистрирани по ДДС в ЕС в полето за уточняване на причината за 
неначисляване на ДДС се поставя текста: "Reverse charge." В печатната форма на фактура този текст се 
извежда  комбиниран с ИН по ДДС на лицето. Например: "Reverse charge IE9700053D"   
 

 
 

 
 
- При смяна на контрагента в екрана за издаване на фактури ЕДИС-АСО прави някои автоматични 
корекции: 

 при избор на клиент с регистрация по ДДС в полето „Страна“ се установява държавата по 
регистрация; 

 при избор на клиент без регистрация по ДДС в полето „Страна“ се установява „България“; 
 при избор на клиент без регистрация по ДДС от ЕС или трета страна с 15 деветки в ИН по ДДС в 

полето „Страна“ се установява „Износ“, ако в него не е установена държава „България“.  
 
2. Отстранен е проблем свързан с разделителя на хилядните при експорт на справките в EXCEL-формат 

от Дневниците по ДДС. Проблемът възникваше при някои актуализации на Windows 10, които 
променяха    стандартния разделител от интервал на запетая. 

 
3. Коригиран е проблем при преизчисляването на отчетната стойност от меню "Операции >> 

Преизчисляване на отчетна стойност" при счетоводни статии от вида "дт 702 / кт 304", в която и по 
двете сметки се води отчитане в натура. 
 

4. Информацията за фирмата и лицето подаващо справката декларация по ДДС посочени в раздел 
"Регистрация", за текущия период се попълват от данните въведени в меню "Настройка >> 
Настройка на средата". Данните за регистрацията за предходните периоди преди промяната се 
запазват. По този начин при извеждането на справката декларация по ДДС в нея се посочва коректната 
регистрация на лицето за избрания период. 

 
5. Направени са промени при работа с номенклатурите от меню "Обща база >> "Номенклатури": 

 при опит за установяване на "дясно (цифрово)" подреждане на номенклатура ЕДИС-АСО 
проверява за наличие на не цифрови кодове в номенклатурата. В случаи, че бъдат намерени такива, 
това подреждане се отхвърля; 

 при опит за използване на опциите "Всички номенклатури дясно подравнени" или 
"Предефиниране на подреждането на номенклатурите" от плаващото меню, което се отваря с 
десния бутон на мишката от таблицата със списъка на номенклатурите се прави същата проверка за 
възможността те да бъдат дясно  подравнени.   

 
6. При проверката на базата данни от меню "Сервиз >> "Проверка на базата данни" е включена 

допълнителна функция за установяване на максималната дължина на кода от номенклатурите, за които 
е зададено "дясно (цифрово)" подреждане. Този размер позволява при използването на този код в 
печатните форми да се ограничи размера на колоната до необходимия размер. 



7. Изчистена е техническа грешка в Справката за текущите (дълготрайни) активи - Приложение 5 към 
СС1. В колона 3 "На постъпилите през периода" за показател "- земи" при стойност "0" в отчета се 
появяваше  текста "S0700". 

 
 
 



20. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.16 ОТ 
16.06.2022. 

 
1. При импорта на документи може да бъде изключена опцията за автоматична корекция на номера на    

документа с допълване на нули отпред до 10 цифри. 
2. Във връзка с изключената опция от т.1 е включен допълнителен контрол за цифрово съдържание и 10-

цифрен номер. По този начин с комбинирането на тези две опции могат да бъдат установени погрешни и 
непълни номера на фактурите, известията към тях и протоколите по ДДС. 

3. В случай, че полетата за данъчна основа и начисленото ДДС в импорта на документите са празни, в тях 
автоматично се записва нула.   

4. Включена е допълнителна информация за документите от Дневниците по ДДС, за които не е установена 
връзка със записаните в базата данни.  Тази връзка се установява при импорт и осчетоводяване на 
Дневниците по ДДС в текстови формат съгласно Приложение 12 от Правилника за прилагане на ЗДДС. 
Този импорт протича в два етапа: 
 осчетоводяване на документите от Дневниците по ДДС и записването им в базата данни; 
 зареждане на Дневниците по ДДС и свързването им със записаните в базата данни документи. 

5. Във функцията свързана с междинното годишно приключване са включени допълнителни процедури за 
уточняване на вида на грешките получени при изпълнението на следните операции:     
 копиране на базата данни; 
 създаване на архивно компресирано копие; 
 изчистване на оборотни и аналитични ведомости и ведомостите на материалните запаси и валута; 
 прехвърлянето на междинните годишни салда. 

6. При влизането в меню "Справки >> Материални запаси" се прави проверка на базата данни съдържаща 
данните, от които се подготвят справките и се прилагат необходимите автоматични корекции. Тази 
проверка е аналогична на тази изпълнявана от меню "Сервиз >> Проверка на базата данни". Целта на тази 
корекция е да не се достига до съобщения от вида "Не са намерени наличности, обороти или данни за 
избрания период" при приложение, че такива съществуват в базата данни. До тези проблеми се достигаше 
при работа с предходни версии на ЕДИС-АСО и се налагаше да се премине през споменатата функция от 
меню "Сервиз". 

7. При анализа на Дневниците по ДДС се изключва проверката за връзка между записаните в базата данни 
документи и тези от Дневниците по ДДС, ако в базата данни за проверявания месец няма записани никакви 
документи. До тази ситуация се достига, ако от външна програма се импортират Дневници по ДДС през 
меню "ДДС >> Зареждане на Дневници по ДДС от текстови файл" с оглед на подготовката на 
Справката-декларация по ДДС и не съществува необходимост тези документи да бъдат осчетоводявани в 
ЕДИС-АСО. 

8. Във функцията "Права за достъп до обслужваните фирми" от меню "Конфигурация >> Фирми, работни 
места и права за достъп" са включени нови допълнителни възможности за: 
 включване (изключване) на достъпа на всички работни места до избраната фирма; 
 включване (изключване) на достъпа на работно място до всички фирми; 
 промяна на името, паролата и персоналния код за достъп на работното място за всички фирми. 

9. Направена корекция на грешка във функцията за издаване на фактури и преглед на издадените фактури 
за   контрагенти с единична кавичка (апостроф) в името. 

10. Включени са допълнителни контроли свързани с издаването на касови ордери: 
 контрол на цифровото съдържание на номера на ордера; 
 контрол на датата на касовия ордер. Не се допуска корекция на вече записан ордер, ако датата 

корекцията не съвпада с тази на вече записания в базата данни; 
 при въвеждане на нулев номер ордер за началното състояние на касата, той трябва да бъде въведен като     

документ „ПКО“  със следните счетоводни записвания: "дт 501/ кт 501" със стойност нула, за да не се  
нарушава връзката между документите в базата данни и касовата книга; 

 в справката за касовата книга се включва и ордерът с номер "0" (нула), ако той влиза в зададения 
диапазон на справката. 

11. Отстранена е грешка свързана с издаването на фактури от лица регистрирани по чл. 97а от ЗДДС. В 
печатният формуляр вместо името на документа "ФАКТУРА" се отпечатваше "КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ". 
12. Направена е корекция при определянето на данъчната основа на фактури за авансово плащане на      
доставки, за които ЕДИС-АСО не изчисляваше сумата на ДДС. Това се получаваше при счетоводни      
записвания от вида: 
 дт 402  / кт 401 
 дт 4531 / кт 401 – при такава операция ДДС-то не се изчисляваше автоматично. 

13. При отпечатване на Дневниците по ДДС, Справката-декларация и VIES-декларация в PDF-
формат ЕДИС-АСО формира автоматично името на файла в следния формат: 



„име на фирмата-вида на документа (данъчен период).pdf“  
     Например: „ЕДИС СОФТУЕР ЕООД-Дневник на покупките (05-2022).pdf“. 
     Така се спестява времето на Потребителя да преименува тези файлове, за да може по името да разбере, за коя 
фирма се отнасят и да изключи възможността тези файлове да се припокриват. 
 
 

21. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.17 ОТ 
07.07.2022. 
Отстранена е грешка при стартиране на функцията за определяне на правата за достъп до обслужваните фирми 
от меню "Фирми, работни места и права за достъп".   
 

22. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.18 ОТ 
18.08.2022. 
Отстранена е зависимост свързана с новата версия ЕДИС-АСО 7.7, при която добавянето на нови операции 
по ДДС водеше до промяна на функционалността на операциите свързани с отложено плащане по ДДС. 
Оптимизирано е превключването между различните опции за отчитане на специфични случаи по ДДС. 
 

23. ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИС-АСО 7.6.19 ОТ 
11.09.2022. 
Коригиран е проблем с правилното сортиране на архивните номера при работа с функцията "Въвеждане и 
корекция на партиди от документи" в случаите, когато се изисква избраните документи да бъдат подредени 
по архив и архивен №.  
 


