
Допълнения в периода 19.11.2013 – 14.12.2013

Версия 3.13.0

Модул ТРЗ
Възстановена е схемата за изчисляване на поле  16.7 - Отработени часове 

при подготовка на данни за Декларация 1 от версия 3.11.0. Промяната се състои в 
това, че към отработените дни и дните в отпуск НЕ се добавят дните по чл.40 преди 
умножението с часовете по договор.

Добавена е възможност за обработка на извадка от договорите участващи 
във ведомостта. Извадката може да се определи или чрез селекция или чрез филтър.

Премахната е точката от контекстното меню прикрепено към таблицата със 
самата ведомост, която активира стандартната процедура След инициализация на  
договори.

Модул Хонорари
Направени са необходимите корекции при попълване и  запис на файл на 

данни за  Справка по чл.73 от ЗДДФЛ във връзка с  промените за  2013 година 
публикувани в сайта на НАП ( http://nap.bg/document?id=4356 ). 

Модул Документи
При  генерация  на  документи  чрез  XML и  работа  с  номенклатури  е 

допълнена функционалност за  редакция на локализирания или добавен елемент. 
Това  става  с  два  допълнителни  подтага  към  тага  за  описание  на  самата 
номенклатура.  Имената  на  тези  тагове  са  UpdateAlways (редактирай  винаги)  и 
UpdateIfNull (редактирай ако няма стойност).  Пример:

<N_Contr NomAtZeroRows = "1" Bulstat="XXXXXXXXXX">
<UpdateAlways Name="Контрагент тест"/>
<UpdateIfNull Name2="Контрагент тест 2"/>

</N_Contr>

В горния пример се казва следното:
Потърси  в  номенклатура  Контрагенти елемент  със  стойност  в  поле 

Bulstat="XXXXXXXXXX". Ако не го намериш добави такъв. Във всички случаи 
промени полето  Name със стойност "Контрагент тест".  Ако полето  Name2 няма 
стойност го направи "Контрагент тест 2".

При генерация на документи чрез XML и работа с номенклатури, когато се 
налага операторът да избира елемент поради това, че няколко такива отговарят на 
описаните  условия  е  допълнена  функционалност  за  съхраняване  на  настроения 
изглед. Т.е. ще се съхранява и при следващо активиране ще се настроят позиция и 
размери  на  прозореца,  избрани  видими  полета  и  всички  други  настройки  на 
прозореца за всеки оператор и всяка номенклатура.



Направени са промени при работа с документи по отношение на зареждане 
на необходимите номенклатури. Промяната се прави с цел ускоряване на работата 
при отваряне на нов документ или документ за редакция. До настоящата версия, 
всеки  компонент,  който  ползва  връзка  с  дадена  номенклатура  я  зарежда 
индивидуално за себе си. С настоящата промяна, няколко компонента ще ползват 
една и съща номенклатура, ако тя е идентична за тях (има една и съща Роля, един и 
същи  Филтър  по  групи).  Настоящата  промяна  засяга  номенклатурите 
Контрагенти,  Обекти,  Стоки и услуги,  Документи. Тези номенклатури могат да 
се оптимизират при ползването им от компоненти от класове Контрагент,  Обект, 
Списък стоки, Стоки по позиции, Стойности по позиции и Валути по позиции. 

В  компоненти  от  клас  Данни за фактура е  добавена  настройка  Типове 
сделки. Настройката представлява Списъчен изглед с две колони - Тип сделка и 
%  ДДС.  Настройката  е  предназначена  за  ограничаване  на  достъпните  типове 
сделки за компонента и за определяне на инициализиращи проценти при включена 
настройка  за  промяна  на  процента  при  промяна  на  типа  сделка.  Ако  няма 
избрани  елементи  в  списъка,  в  компонента  са  достъпни  всички  типове  сделки 
(както е функционирал компонентът и до сега). Чрез контекстно меню са достъпни 
функции за Добавяне, Изтриване и Търсене на Типове сделки, както и Промяна 
на % ДДС. При избора на Типове сделки, полето % ДДС се инициализира на база 
на програмно заложените стойности. Чрез  Промяна на % ДДС,  тези стойности 
могат да се променят според нуждите за съответния документ. За Типове сделки, 
за които не е определен  % ДДС (полето е празно) не се активира  функцията за 
промяна на % ДДС при работа с компонента.

За компонент Данни за фактура в настройки за Печат,  Начин на печат, е 
добавен Вид печат „Без стандартен печат“. Ако е избран новият вид, при работа с 
компонента  не  се  визуализира  бутона  Печат.  В  този  случай  се  разчита,  че  са 
създадени други средства за отпечатване на документи.   

За  компоненти  от  клас  ДДС информация са  добавени  настройките   за 
промяна на процента при промяна на типа сделка и за избор на активни  типове 
сделки аналогично на компонент от клас Данни за фактура.

Модул Бланки
В прозорец Печат на бланка е добавен бутон Запис в PDF. Изисква се  път 

до  файл  и  файлът  се  записва.  Чрез  настройките  на  бланката  (Общи 
настройки/Допълнителни настройки тип Визуализация в бланка), името на файла 
може да бъде инициализирано с говорещо име спрямо данните в самия документ.

Записът в PDF е реализиран чрез две технологии, които постигат различно 
качество на резултатния файл, но и изискват различни усилия за конфигурация. 

Първият  вариант  не  изисква  никакви  допълнителни  инсталации,  но 
резултатният файл е с не много добро качество и без възможност за маркиране на 
текстове в него - по подобие на сканиран документ. 

Вторият вариант на запис е посредством  Bullzip PDF Printer. Вариантът е 
алтернативен,  а  не  заместващ  защото  тук  има  неудобства,  като  допълнително 



инсталиран  софтуер.  Предимството  е,  че  изходния  файл  е  по-качествен  и  с 
възможности за ползване на информацията като текстова. 

Там където се извършва запис в PDF, ако се открие принтер с име  Bullzip  
PDF Printer се пуска запис във файл чрез него. Ако не се открие този принтер, 
действа запис чрез първия вариант.

Bullzip  PDF  Printer може  да  се  изтегли  от: 
http://www.bullzip.com/products/pdf/download.php.

При  инсталацията  има  два  по-нестандартни  екрана  за  които  прилагаме 
снимки как трябва да се настроят.



Bullzip PDF Printer е  свободен за ползване с  комерсиални цели за  до 10 
потребителя в организация (повече информация в сайта).

В настройките на бланката (Общи настройки/Допълнителни настройки)  в 
тип  действие  Запис  във  файл е  дадена  възможност  за  избиране  на  файл  с 
разширение  PDF.  Ако  е  избран  файл  с  такова  разширение  настройката  DOS 
формат не действа.  При настроена бланка по този начин, при извикването и се 
правят необходимите действия и се записва PDF файла.

В  настройките  (Общи  настройки/Допълнителни  настройки  тип 
Визуализация  в  бланка)  са  добавени  две  отметки  Директен  печат  (без  
визуализация) и  Печат на принтер по подразбиране (без диалог). Чрез първата 
може да  се  прескочи визуализацията  на  екран,  а  чрез  втората  да  се  прескочи и 
изборът на принтер. 

Отстранени грешки и неточности
При попълване на дневник на покупките, за сделки от тип 11 ДО и данък без  

право на ДК или без данък в колоната ДО и данък без право на ДК  се сумират и 
основата и данъка. До момента се вписваше само основата.

Във връзка с възникващи проблеми при определяне на права за достъп до 
пакети след действия по Замяна на пакет и при автоматично прикрепяне на бази 
след преинсталация на MS SQL Server са направени следните промени:

Отстранена е грешката проявяваща се след прикрепяне на бази и влизане 
във формата с оператори и от там във формата за задаване на права. 



В прозорецът с оператори е деактивирана точката за раздаване на права до 
бази за администратори и неасоциирани оператори.

В прозореца за задаване на права до база не се появяват администратори и 
неасоциирани оператори.

След прикрепяне на бази,  импорт, замяна и моментна снимка е пусната 
процедура за изтриване на потребителите на база за новосъздадените бази. След 
тези  операции  администраторът  трябва  да  се  погрижи да  определи  правата  до 
пакетите с които е извършено някое от изброените действия.

Отстранен  е  проблем  свързан  с  едновременно  ползване  на  вписване  на 
хронологии на промени по номенклатури и структури и генерация на документи 
чрез  XML данни.  Проблемът  се  е  проявявал  в  неточно  свързване  (некоректна 
стойност на поле ID) на новодобавен елемент в номенклатура към компонент или 
друга даннова структура.

Във връзка с възникнали ситуации за автоматично обновяване на пакети от 
данни са направени следните корекции: 

Добавен е диалог с въпрос преди модификация на пакет (даннов или Main), 
за да може потребителят да се откаже от модификация. Въпросът е следния:

Версията на програмата е по-висока от тази на базата данни "ХХХ".
Необходима е модификация на базата.
Процедурата е НЕОБРАТИМА!
Желаете ли да продължите?
Променени са  съобщенията при автоматичен ъпдейт от  интернет и  при 

модификация на данни по следния начин:
Желаете ли да изтеглите от интернет актуална версия на програмата?
Базата данни  "ХХХ"  ще  бъде  модифицирана!  Желаете ли  да  създадете  

архив?

Отстранена е грешка допусната във версия 3.12.0 свързана с настройки на 
връзки между счетоводни сметки/подсметки и  структури. Грешката се състои в 
това, че са премахнати събитията При промяна на .... 

При проверка за консистентност свързана с Разпределение по структури е 
отстранен  проблем,  проявяващ  се  при  наличие  на  повече  от  една  връзки  със 
структури за дадена сметка или аналитична подсметка. Проверката е давала като 
проблемни документи, в които разпределението е коректно.

Отстранен е проблем при създаване на архив. Проблемът се изразяваше в 
това, че въпреки неуспешното създаване на архива (поради ограничени права на 
оператор или права за запис в  посочената  папка или др.),  на  екрана се появява 
съобщение  за  успешна  операция.  След  направената  корекция,  при  възникнала 
грешка в процеса на архивиране се извежда съответно съобщение.

В  модул  ТРЗ е  коригирана  грешка  при  изчисляване  на   поле  Данъчна 
основа за трудоустроени. Грешката се е проявявала само за лица, имащи по два и 



повече реда във ведомостта. Грешката се състои в това, че необлагаемата сума се е 
приспадала  във  всеки  ред.  С  направената  корекция,  необлагаемата  сума  за 
трудоустроени се прилага до изчерпването и последователно в множеството редове 
свързани с лицето.
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