
 

Уважаеми клиенти на Финансово-Счетоводен Софтуер "МИРАЖ SQL", 

 

Поздравяваме Ви с Вашия успешен избор!  

  

ФСС "Мираж SQL" е програма, която се развива постоянно благодарение на 

препоръките от ползвателя.  

Готови сме да вземем предвид Вашето мнение при добавянето на нови функции 

във ФСС "Мираж SQL". 

 

Въведение 

   

• Какво е  ФСС “МИРАЖ SQL” ?  

Финансово-Счетоводен Софтуер “МИРАЖ SQL” е интегрирана система, осигуряваща 

цялостното функциониране на финансово - счетоводната дейност, насочена към 

предоставяне на пълна, своевременна и достоверна информация за нуждите на 

управлението. 

 

 • Приложение: Универсално! 

Логиката на разработка на счетоводния софтуер е насочена към универсалност на 

приложението й – без ограничения за настройка при всякакъв предмет на дейност, 

структура и мащаби на фирмата. Продуктът е съобразен с българските счетоводни 

стандарти. Вграден е препоръчителния национален сметкоплан на ИДЕС, на база на който 

се изгражда индивидуален сметкоплан. 

 

 • Предназначение: Неограничено!  

По своето предназначение  е насочен към много широк кръг конкретни потребители – чрез 

система от предварително дефинирани счетоводни контировки, с ФСС “МИРАЖ SQL” 

могат да работят и хора без познания в сферата на счетоводството. 

 

 • Еднократно въвеждане! 

В интегрираната система “МИРАЖ SQL” е предварително заложена идеята за еднократно 

въвеждане на счетоводната информация, в резултат на което тя автоматично се 

прехвърля по всички свързани функционални направления. 

 

 • Простота и достъпност! 

Характерна особеност на Финансово-Счетоводната Система “МИРАЖ SQL” е нейната 

максимална опростеност и достъпност при овладяване от гледна точка на потребителя на 

системата.   

 

   

Пожелаваме Ви приятна и ползотворна работа с ФСС “МИРАЖ SQL” ! 

 

Функционални възможности 

 



Общи функции 

o многофирмена поддръжка  - има възможност за работа с неограничен брой 
фирми; 

o възможност за едновременна работа с неограничени периоди и години, без да 
се извършва междинно приключване и зануляване на оборотите; 

o трансфер на данни  между различни фирми, прехвърляне на данни между 
отдалечени клонове на фирмата; 

o възможност за работа в локална мрежа, задаване на ограничени права на 
достъп; 

o вградени възможности за архивиране и възстановяване на счетоводната 
информация ; 

o максимална простота, яснота и достъпност ; 
o удобен потребителски интерфейс. 

  

Основни модули и функционалности 

  

Модул Счетоводство : 

o възможност за създаване на индивидуален сметкоплан; 

o автоматично контиране  - максимално облекчаване на ежедневната работа на 
счетоводителя чрез гъвкава система от автоматизирани контировки. Достатъчно е 
еднократно предварително дефиниране на счетоводните контировки, вследствие на 
което отпадат всички рутинни операции – работи се само с наименование на 
счетоводната контировка без съставяне на счетоводни статии. Това позволява чрез 
натискане на един клавиш да бъдат осчетоводени няколко счетоводни 
кореспонденции едновременно. Потребителят може да дефинира самостоятелно 
неограничен брой автоматични контировки, които на по-късен етап могат да бъдат 
коригирани или да бъдат добавяни нови; 

o по избор потребителят може да работи и без предварително дефинирани 
контировки /чрез въвеждане на шифрите на кореспондиращите сметки/; 

o улеснения по отношение на търсене и филтриране на данни в списъци по 
различни признаци /филтър във всяко текстово поле и др./; 

o дълготрайни активи  – проследяване на историческата цена на дълготрайните 
активи; Инвентарна книга за всички ДА, по избрани сметки или за избран инвентарен 
номер: покупна цена, балансова стойност, с допълнителни критерии за Инвентарната 
книга – амортизации по месеци или по годни за целия срок на използване на актива, 
както и възможност за избор до определен месец и година; филтриране на 
активите по местонамиране на ДА и по МОЛ; създаване на САП и ДАП; 

o амортизации  – автоматично генериране на счетоводен и данъчен 
амортизационен план. Автоматично начисляване и сторно на амортизации за 
зададен период – по месеци или за произволен период, по-голям от един месец; 

o многовалутна поддръжка  - работа с неограничен брой чужди валути, валутен 
курс на деня. Справки, възможности за преглед и корекции на валутните курсове; 

o автоматична преоценка  на валутни сметки – съвкупно или по избор на сметка с 
конкретно аналитично ниво/за всички 
валути или конкретно избран вид валута; 

o материални запаси – три нива на аналитично отчитане на МЗ, отчитане в 
стойностно и количествено изражение, възможност за автоматизирано изписване; 

o ДДС – автоматизирано генериране на текстови файлове за подаване на дневник 
на покупките, дневник на продажбите и Справка - декларация по ЗДДС. 



Информацията в модул “ДДС” се попълва автоматично след всеки въведен документ 
с дейност покупка или продажба; 

o автоматизирано приключване на разходните сметки; 

o възможност за взимане на сторно операции; 

o богати възможности за корекции по време и след въвеждане на счетоводната 
информация; 

o перманентни възможности за ползване на помощна информация в процеса на 
въвеждане и генериране на справки;  

o потребителят разполага с информация за текущите стойностни и количествени 
салда по кореспондиращите сметки  
по време на въвеждане /изведени за удобство на същия екран за въвеждане/; 

o фактуриране  – въвеждане и корекция на вече въведени фактури, печат на 
фактури; предварително задаване на произволен % търговска отстъпка или 
търговска надценка за всяка сделка; печат на проформа фактура; 

o контрагенти: аналитичност на клиенти и доставчици и др. фирмени контрагенти 
по конкретни фактури; богати възможности за търсене в номенклатурата на 
контрагентите: филтър по наименование, данъчен номер и булстат; следене на 
контрагенти в лева и във валута; справки за вземания и задължения  в лева и във 
валута – общи и по конкретни фактури; допълнителни критерии за справките - по 
оборот, чрез елиминиране на покрити вземания/задължения и др.; 

o печат на документи  – печат на приходни и разходни касови ордери – левови и 
валутни; два метода на създаване и печат на ПКО и РКО - автоматизирано 
генериране РКО/ПКО към въведен документ за покупка /продажба или самостоятелно 
/независимо от документа/ въвеждане на ПКО и РКО в лева и във валута от 
меню "Плащания" - Касови документи - автоматично номериране, възможности за 
преглед на въведените ордери за избран период, автоматично осчетоводяване на 
счетоводните операции; 

o митнически декларации  - автоматично разпределение на разходите за мито 
/акциз/, транспорт, застраховки и др. разходи; автоматично осчетоводяване на 
Митническа декларация; 

o автоматизирано генериране  на Счетоводен баланс, Отчет за приходите и 
разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал. Потребителят 
разполага с възможност за допълнителна настройка на счетоводните отчети; 

o богат комплекс от справки  на синтетично и аналитично ниво: Дневник на сметка, 
Главна книга, Оборотна ведомост, Хронологичен опис на операции по избран от 
потребителя критерий: произволен времеви диапазон, допълващи критерии в 
зависимост от характера на справката; 

o инвентаризация  - на ДА или на материални запаси - извеждане на 
инвентаризационен опис, въвеждане на фактически наличности, осчетоводяване на 
резултатите от инвентаризацията; 

o трансфер на данни – импорт на данни от други фирми; импорт и експорт на 
данни между отдалечени работни места /клонове/ по избран критерий: документи, 
операции или номенклатури. 

  

 

 

 

 

Функционалност Складово стопанство: пълна интеграция с модул Счетоводство 



o поддържане на неограничен брой складове; 

o отчитане в стойностно и количествено изражение на стоково-материалните 
запаси; 

o разнообразни възможности за аналитично следене на Материалните запаси /до 
четири аналитични нива: по складове, групи, подгрупи и конкретни номенклатури/; 

o допълнителни възможности за следене на стоково-материалните запаси: МЗ с 
две мерни единици, МЗ с буквено-цифров код до 100 символа и др.; 

o работа с търговски отстъпки/надценки - задаване по избор на потребителя за 
всяка сделка; 

o автоматизирани счетоводни операции за заприходяване и изписване на стоки, 
готова продукция и/или материални запаси; 

o справки за наличности  - автоматично следене и справки за складовата 
наличност към произволен момент и за движението на запасите за избран 
период; справки за наличностите по допълнителни критерии – по складове, групи и 
конкретни номенклатури; справки за  
номенклатури чрез елиминиране/включване на нулеви количества/стойности; по 
обороти за избрания период и др. 

o печат на документи  – издаване на фактури, складови разписка при покупка, 
стокови разписки при продажба, проформи фактури /в лева или чужда валута/, 
въвеждане, печат и осчетоводяване на отчет за продажбите; 

o работа със стойностната или процентна отстъпка или надценка при 
фактуриране. 

  

Функционалност Производство  

o създаване на индивидуална Схема/Схеми за производство на готова продукция 
за избран от потребителя период; 

o създаване на рецепта на готов продукт; 

o аналитично следене на готовата продукция /по складове, групи и номенклатури 
на продуктите/; 

o калкулиране на себестойност на ГП : с материали и разходи, задаване на 
разходни норми за материали. Автоматично  разпределение на производствените 
разходи на база продажна цена на готовата продукция, количество на готовата 
продукция, планова цена или вложени материали; 

o автоматично осчетоводяване на операциите към схемата за производство; 

o заприходяване на готовата продукция в склада /аналитично по готови продукти/; 

o изписване на основните материали  /количество и стойност на вложените 
материали/. 
  

Функционалност Справки - счетоводни справки и ГФО 

o Хронологичен опис на операциите - показва всички въведени счетоводни 
операции; позволява се задаване на времеви, стойностни и операционни параметри 
за извеждане на справката - няма ограничения по който и да било от критериите 
заложени в програмата; 

o Дневник на сметка - проследява състоянието на определена сметка и всички 
счетоводни операции формиращи оборотите на избраната сметка; възможен е избор 
на различни критерии за извеждане на справката; 

o Главна книга - генерира се и се отпечатва на синтетично ниво /сметки и 
подсметки/ за целите на Индивидуалния сметкоплан за избран времеви диапазон; 



информацията за оборотите на всички сметки, както и оборотите по кореспондиращи 
сметки, може да бъде изведена за произволен времеви диапазон, след като се 
определят начален и краен месец и начална и крайна година; 

o Синтетична оборотна ведомост - дава информация за началните салда, 
оборотите и крайните салда на сметките на синтетично ниво за произволно избран 
времеви диапазон; 

o Аналитична оборотна ведомост - осигурява информация за аналитичните 
сметки и подсметки като позволява филтриране на тази информация по различни 
критерии; 

o Годишния финансов отчет - включва: Отчет за финансовото състояние на 
предприятието /Счетоводен баланс/; Отчет за финансовия резултат от дейността на 
предприятието /Отчет за приходите и разходите/; Отчет за паричния поток на 
предприятието и Отчет за собствения капитал на предприятието 

        При зададен времеви диапазон програмата зарежда автоматично съдържанието на 

полетата на избрания отчет, като потребителя може да коригира информацията в съответствие 

със спецификата на нормативните изисквания и/или дейността на самото предприятие; 

  

      Финансово-търговски справки 

o справка по контрагентите – предоставя информация по различни критерии за 
взаимоотношенията с контрагентите на фирмата: сортиране по салдо, оборот, 
контрагенти с дата на падеж – следене на изтичащи падежи към избран момент и др.; 

o наличност по материални запаси - позволява да се провери наличността на 
материалните запаси за избран времеви диапазон; 

o и други. 

  

Функционалност Печат на документи - печат на документи за продажба /фактури, 

кредитни и дебитни известия; протоколи/; печат на приходни и разходни касови 

ордери. 

Функционалност Трансфер на данни - импорт на данни /документи и счетоводни 

записи/ от външни формати. 

 

Системни изисквания 

  

Системни изисквания за инсталация на SQL Server 2008 R2: 

o процесор – минимално 2 GHz (по-бърз е препоръчително);  

o оперативна памет –  минимално 1 GB (4 GB или повече е препоръчително);  

o операционна система : Windows XP/Vista/7/8;  

o свободно дисково пространство – минимално 10 GB свободно място на диска;  

o CD или DVD drive;  

o SVGA 800/600;  

ФСС МИРАЖ SQL поставя минимални изисквания към системната конфигурация за 

коректна работа на локално работно място: 

o процесор – минимално 2 GHz (по-бърз е препоръчително);  



o принтер – лазерен или мастиленоструен;  

o оперативна памет –  минимално 1 GB (2 GB или повече е препоръчително);  

o операционна система : Windows XP/Vista/7/8;  

o свободно дисково пространство – минимално 2 GB свободно място на диска;  

o CD или DVD drive;  

o SVGA 800/600;  

o инсталирана кирилица под Windows. 

 

Варианти за работа 

  

При използване на персонални компютри съществуват 3 основни варианти на работа: 

o Централизирана обработка; 

o Работа в локална мрежа. 

  

1) Централизирана обработка 

При нея цялата счетоводна информация се съхранява на един компютър.  

  

2) Работа в локална мрежа 

Достъпът на всеки потребител на мрежовия вариант на ФСС "МИРАЖ SQL" се осигурява 

чрез парола за достъп и служебен номер, които се задават предварително от мрежовия 

администратор или от главния счетоводител в меню "Администриране" - Потребители. 

Операциите, въвеждани от всяка работна станция, се записват в базата данни на сървъра 

и са видни за всички потребители на мрежата. Чрез извеждане на инициалите на 

потребителите в счетоводните справки се вижда кой коя операция е взел и така се 

осъществява по-лесен контрол от страна на главния счетоводител и по-ясна информация 

относно записванията по сметките. 

 

Започване на работа в системата 

  

При започване на работа с ФСС "МИРАЖ SQL" е полезно се запознаете с нейните 

функционалности и как можете да ги използвате. За целта, моля, запознайте се добре с 

методиката на регистриране и администриране в системата, придвижването в нея, избора 

на фирма за работа и архивиране и възстановяване на архив. 

 

Регистриране в системата 

 

  

За регистрацията в  счетоводната система “МИРАЖ SQL” е необходимо да се следват 

следните стъпки: 

  



1. След стартиране на продукта се появява екран, в който потребителя трябва да въведе 

своето потребителско име и парола: 

  

 

  

2. След това се кликва върху бутона Регистриране или клавиша Enter. 

  

Внимание: Смяната на паролата и потребителя с права на достъп се извършва от меню 

"Администриране" - Потребители.  

 Забележка: Смяната на счетоводната дата е възможна в този екран още преди 

стартиране на програмата, както и по всяко време, без да се излиза от системата: 

o чрез кликване с мишката върху датата в долния ляв ъгъл в главния екран 
веднага след стартиране на програмата или при отваряне на основния екран с 
бутон Счетоводство.  

o при работа със системата, във всеки един момент в долната част на екрана се 
показва информация за името на потребителя, който работи в момента, за 
фирмата и за счетоводната дата. 

 

Придвижване в системата - основни менюта 

  

В програмата можете да се работи: 

o като се използват мишката и клавиатурата; 

o като се използва само клавиатурата. 

Основни клавиши, които служат в програмата: 



o клавиш Tab във всички екрани и форми за въвеждане на данни; 

o клавиш Enter за потвърждение; 

o клавишите – стрелки в падащите менюта към основните менюта. 

Във всеки екран /форма/ за въвеждане на данни стандартно може да се преминава между 

отделните полета напред с клавиш Tab, а  за връщане  в предишни полета се 

използва комбинацията от клавишите Shift+Tab . 

За движение в списък от данни се използват клавишите-стрелки. 

 

За потвърждаване се използва клавишът Enter . 

 

Клавиш Esc се използва като изход (връщане в предходен екран), а помощни клавиши са 

F4 (избор от номенклатура) и F5 (избор на аналитични партиди).   

 

Главни менюта 

  

Главните менюта във ФСС "МИРАЖ SQL" са следните: 

o Счетоводство - модул за организация на счетоводния процес и въвеждане на 
счетоводна информация; 

o ТРЗ и ЛС - модул Труд и работна заплата и Личен състав - за въвеждане на 
личен картон на служител, ведомости, документи, справки, запис на данни за 
подаване към НАП и НОИ, други; 

o Избор на фирма - избор на фирмата, за която се извършва счетоводното 
обслужване; 

o Администриране - настройки за работа с програмата; създаване на база /бази/; 
въвеждане и корекции на данни на фирма /фирми/, създаване на потребители; 
създаване на потребителско име и парола на всеки потребител; задаване на права за 
достъп на всеки потребител;  

o Архивиране - архивиране и възстановяване на въведената информация; 

o Помощ - информация за работа със системата;  

o Изход - излизане от системата. 

 

Избор на фирма 

Ако инсталацията на системата е за повече от една фирма, при избор на меню "Избор на 

фирма" се появява едноименен прозорец, където трябва да се избере с коя фирма 

желаете да работите. За целта редът с фирмата се маркира и се избира бутон Избор. 

  

Забележка:  Ако по време на въвеждане на счетоводната информация е необходимо да 

се смени фирмата, достатъчно е да се избере главно меню "Избор на фирма", т.е. не е 

нужно да се излиза и стартира отново счетоводната система. 

 Забележка: В най-долната част на екрана се изписват името на потребителя, името на 

фирмата и текущата счетоводна дата. 

  



Забележка: Създаване или корекции на данните за обработвани фирми не се извършват 

в полетата на екран Избор на фирма. За целта се използва меню "Администриране", 

от което се избира подменю Обработвани фирми. Отваря се прозорец Обработвани 

фирми, в който с левия бутон на мишката се извиква следното меню: 

 

с Нова фирма се създава нова фирма, а с Промяна на данни се извършват корекции. 

 

Архивиране и възстановяване на архив 

За клиенти, които използват комбиниран пакет Счетоводство + ТРЗ и ЛС, 

има възможност за архивиране по отделно на счетоводната информация и на данните за 

заплати и осигуровки, с оглед да не се изгуби информация за заплатите или 

счетоводството при възстановяване на стар архив: 

•          общо архивиране на Счетоводство и ТРЗ и ЛС; 

•          архивиране по отделно на: само Счетоводство или само ТРЗ и ЛС. 

 

 Архивирането или възстановяването на счетоводната информация се осъществява от 

главо меню "Архивиране":  

 

 

  

Чрез бутон Архивиране имате избор от две възможности за мястото на съхранение на 

архива - върху папката с архиви (изписват се в списъка в този екран) или друго, посочено 

от потребителя място на диска (чрез бутон Избор на място).  



 

  

С бутона Възстановяване се дава възможност да се възстанови избран архив от екран 

Архивиране / Възстановяване на данни, а чрез бутона От избрано място това може 

да стане чрез избор на директорията, в която се намира архивът, който желаете да 

използвате.   

Бутон Изтриване ще изтрие маркиран архив в таблицата от прозореца 

Архивиране/Възстановяване на данни .   

Внимание:  Преди възстановяване на архив, моля, направете архив на досегашната 

си работа, в противен случай тя няма да бъде запазена след това, защото при 

възстановяване на предишен архив въведената след него информация се заличава. 

Честото архивиране на данните е препоръчително.  

 

Администриране на системата 

 

С помощта на подменютата на главно меню "Администриране" може да се извършват 

следните дейности: 

1. Настройване параметрите на системата - подменю Параметри  

2. Дефиниране на права за група потребители - подменю Групи потребители 

3. Създаване на нови потребители, потребителско име, парола и задаване на права за 

достъп на конкретния потребител - подменю Потребители 

4. Създаване на нова база на фирма - подменю Обработвани фирми 

5. Дефиниране на права за достъп до бази на фирми на конкретен потребител - подменю 

Потребител-Фирма 

6. Получаване на лицензен номер - подменю Получаване на лицензен номер    

7. Преглед на лиценз - подменю Преглед на лиценз 

8. Преглед на регистрирани работни станции - подменю Преглед на работни станции 



 

Параметри 

Настройване параметрите на системата - подменю Параметри - отваря се следния 

прозорец: 

  

 

  

Скин - избор на основен изглед на всички екрани в програмата. 

Вид на менюто - избира размера на иконките /с малки или големи иконки/ или без да се 

показват икони.  

Цветово разделяне при таблични справки - когато има отметка редовете например в 

екран "Избор на фирми" са отделени като през един са маркирани в избран от 

потребителя цвят (виж. Цвят на реда). 

Проверява за нова версия - извършва се проверка за нова версия при всяко 

стартиране на програмата. 

Забележка: Препоръчително е тази функция да е включена постоянно, за да се 

проверява за актуални версии на програмата. 

Разширени подсказки - при задържане на стрелката върху даден бутон се показва текст с 

описание на възможните функции. 

Проверка на лиценза - при всяко стартиране на програмата се извършва проверка за 

нов лиценз. 

Забележка: Препоръчително е да се включва при закупуване на нов пакет /нов 

модул и/или повече работни места/ на програмата, за да се обнови лиценза. 

Цвят на шрифта - избира се цвят на текста. 

Цвят на реда - избира се цвят на маркирания ред. 

  



С бутоните Изчистване, Запиши и Отказ съответно се извършва изчистване, запис или 

отказ от запис на въведените параметри. 

 

Групи потребители 

Дефиниране на права за група потребители - подменю Групи потребители - отваря се 

следния екран: 

 

 

  

В дясната част са дефинирани групите потребители, които са две разновидности: 

администратори и потребители.  

В лявата част се определят правата за достъп до всяка една от двете дефинирани групи 

потребители. По подразбиране потребители със статут на администратори имат пълни 

права за достъп до всички модули и функции в системата, докато ползвателите със статут 

на потребители имат по-ограничени права на достъп, които са зададени от 

администратора: 

 



 

  

Промяната в правата за достъп на всяка една от потребителските групи се записва с 

бутона Запис.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потребители 

Създаване на нови потребители, потребителско име, парола и задаване на права за 

достъп на конкретния потребител - подменю Потребители 

  

 

 

В лявата част на екрана Потребители се виждат всички потребители на системата и 

техния статус /администратори или потребители/. 

В дясната част на същия екран се посочват правата на достъп за всеки конкретен 

потребител. 

1. Създаване на нов потребител на системата - чрез натискане на десния бутон на 

мишката се появява следното малко меню: 

  

 

 

от което се избира Нов потребител и в долната лява част на екрана се отваря форма за 

попълване на данните: 



 

  

♦ От полето Име за влизане в системата се въвежда потребителското име - 

може да се използват латински букви. 

♦ От полето Парола се вписва паролата за достъп до системата - може да се 

използват букви и/или цифри. 

♦ От полето Име на потребителя - изписва се на кирилица.  

♦ От полето Група - от падащото меню се избира към коя група /администратори 

или потребители/ принадлежи новия ползвател на системата. 

♦ От полето Не работи с автоматична номерация на документите - когато 

има отметка този конкретен потребител може да въвежда собствена номерация на 

документите, дори когато в конкретна база е посочено, че се работи с автоматична 

номерация на документи. 

♦ От полето Корекция на "свободни" счетоводни операции - когато е 

маркирано на потребителя се разрешава да прави корекция само на свободни 

счетоводни операции взети през модул Счетоводни операции във формата за 

въвеждане "Въвеждане на счетоводни операции". 



♦ От полето Корекция на всички типове счетоводни операции - позволява 

корекция на всички счетоводни операции независимо дали са взети 

автоматично през даден модул или ръчно през "Въвеждане на счетоводни 

операции".   

С бутони Запис и Отказ долу в лявата част на екрана се извършва съответно 

записа на въведената информация или отказа от нея.  

2.  Корекция на информацията за вече въведен потребител - избира се Промяна 

на данни от менюто, което се появява чрез натискане на десния бутон на мишката.  

3. Задаване и промяна на права на достъп - стъпва се върху конкретния 

потребител в лявата част на екрана и в дясно се дефинират правата.  

След като цялата желана информация е въведена или коригирана всичко се 

записва с големия бутон Запис долу в дясно на екрана.  

С бутон Изход се излиза от екрана.  

 

Обработвани фирми  

Създаване на нова база на фирма - подменю Обработвани фирми 

В екрана Обработвани фирми се съдържа списък на всички бази на фирми, които се 

обработват в системата: 

 

 

 

1. Създаване на нова фирма - стъпвате се в средата на списъка с фирми и се 

натиска десния бутон на мишката, при което се появява следното малко меню: 

 

 

избира се Нова фирма и се отваря форма за попълване на данните: 



 

 

Тук е достатъчно да Наименование и Булстат на фирмата.  

Трябва да има отметка в чекбокса Активен, за да се вижда новата фирма в списъка.  

Всички останали данни за фирмата се попълват вътре в модул Счетоводство - главно 

меню "Базови данни" - подменю Данни на фирмата (виж. Въвеждане и корекция на данни 

на фирмата). 

Въведената информация се записва с бутон Запис. 

При отказ от запис се използва бутон Отказ. 

Излиза се с Изход. 

 

2. Корекция на данни - стъпва се и се маркира името на фирмата, която ще се коригира, 

след което се натиска десния бутон на мишката. От менюто се избира Промяна на данни, 

при което се отваря следната форма: 

 

 

След като необходимите корекции бъдат направени се записва с бутон Запис, отказва се 

с Отказ, или се излиза с Изход. 

 

Права на потребители 

 

Дефинирането на права за достъп до бази на фирми на конкретен потребител се 

осъществява като от главно меню "Администриране" се избере подменю Потребител-

Фирма и се отваря екрана Установяване на разрешение за ползване. 



В горната част на екрана е списъкът на потребителите, които могат да работят със 

системата, а в долната част - всички фирми, които се обработват. 

Задаването на права за достъп се осъществява като се стъпи върху конкретния 

потребител в горната част на екрана и се маркират с отметки всички фирми, в които този 

потребител може да работи. 

 

  

  

Получаване на лицензен номер 

 

Получаване на лицензен номер - подменю Получаване на лицензен номер   

  

  

 

 



Преглед на лицен  

Прегледа на лиценза се осъществява като от главно меню "Администриране" се 

избере подменю Преглед на лиценз. 

В прозореца, който се отваря се вижда информацията за получения лиценз: рег.номер; 

номера на договора и датата; името на клиента, с когото е договора; тип на лиценза; 

характеристиките на лиценза: брой обработвани фирми, брой договори на служители в 

модул ТРЗ, брой работни места, достъпните модули и функционалности в програмата. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



Преглед на работни станции  

 

Преглед на регистрирани работни станции - подменю Преглед на работни станции 

  

В екрана Регистриране работни станции се вижда списък на всички работни станции 

/компютри/, на които програмата е инсталирана. 

  

 

 

Необходими настройки преди работа 

  

1. При начало на работата с ФСС "МИРАЖ SQL" е необходимо да  се избере фирма, в 

която ще се работи текущо (ако инсталацията на програмата е за многофирмен вариант на 

работа) - това може да стане от главно меню "Избор на фирма". 

2. За създаване, корекция на данни или деактивиране на някоя от фирмите се 

използва главно меню "Администриране" - подменю Обработвани фирми 

(Виж.Обработвани фирми).  

3. Разрешаването на достъп до новосъздадената фирма на потребителите в системата се 

осъществява от главно меню "Администриране" - подменю Потребител-Фирма (Виж. 

Права на потребители). 

4. Въвеждането или корекцията на данните за конкретна фирма става в модул 

Счетоводство - главно меню "Базови данни" - подменю Данни за фирмата 

(Виж.Въвеждане и корекция на данни за фирмата). 

5. Създаването на нови потребители и дефиниране на права за всеки от тях се 

осъществява от главно меню "Администриране" - подменю Потребители 

(Виж.Потребители).  

6. За архивиране и възстановяване на архив се избира главно меню "Архивиране" (Виж. 

Архивиране и възстановяване на архив). 

 Внимание: Честото архивиране е силно препоръчително, с оглед безпроблемно 

съхранение на ценната фирмена информация. 

 Забележка: Преди същинска работа със системата, моля, запознайте се с полезните 

настройки, които може да използвате, в зависимост от нуждите си. 

 - От главно меню "Администриране" - подменю Параметри можете да изберете 

настройки, които ще се отнасят за цялата система /програма/ и за всички фирми , с които 

работите (Виж. Параметри). 

Конкретно за всяка фирма настройките се дефинират в модул Счетоводство - главно 

меню "Настройки". 

  



7. Дефиниране на настройките за всяка от обработваните фирми - влиза се в модул 

Счетоводство - главно меню "Настройки" и се отваря екран Настройки за работа в 

системата, в чиито отделни табове може да се настроят: изгледа на документите за 

печат; настройки за печата на самите документи за продажба; автоматична номерация на 

документи и др. 

7.1. Дефиниране на изглед на документите за продажба - избира се първия таб 

"Документи": 

  

♦ В поле Основна валута се избира валутната единица, в която ще се създават всички 

документи 
♦ В поле Втора валута - при маркирана отметка от падащото меню се избира втора 

валутна единица, която да се вижда при печат на документа. 

7.2. Дефиниране на настройките за печат на документи - в таб "Печат на документи": 

  



 

  

Когато има отметка в чекбокса Печат на документи при продажба може да се 

коригират дефинираните настройки в този сектор, а ако няма отметка - настройките не 

подлежат на редакция. 

♦ Печат на "ОРИГИНАЛ" - при наличие на отметка в този екран, по подразбиране е 

маркирано да се отпечатва оригинал на документа за продажба в съобщението веднага 

след записа на съответния документ:  

 

♦ Печат на копия - щом има отметка в чекбокса може да се посочи броят на копията, 

които да се отпечатат и тази информация се пренася по подразбиране на съобщението 

веднага след запис на документа /вижте отгоре "Печат на документ"/. 

  Забележка: Независимо от заложените настройки за печат на Оригинал и Копие в меню 

"Настройки" винаги може да се направи съответната корекция в съобщението Печат на 

документ веднага след документа. 

  



♦ Печат на касова бележка - когато има отметка позволява автоматичното пускане на 

касова бележка веднага след издаване на документ за продажба в бро 

Когато има отметка в чекбокса Наличие на ФУ - позволява да се правят настройки за 

свързано към компютъра фискално устройство:  

♦ Модел - посочва се модела на фискалното устройство /касовия апарат/ 

♦ Порт за връзка - посочва се порт за връзка с компютъра 

Настройката Печат на ордер при документ когато е маркирано позволява да 

се създаде касов ордер веднага след въвеждането и записването на документа като е 

маркиран по подразбиране чекбокса Касов ордер в горе посоченото съобщение "Печат 

на документ" - ако не желаете да създавате ПКО или РКО веднага след документа може 

да ръчно да махнете отметката в съобщението. 

Настройката Фактура с отстъпка дава възможност, когато в документа за продажба е 

посочена отстъпка или надценка това да се отпечата на бланката. 

Настройката Преглед на документите преди печат позволява визуализиране на 

документа преди да бъде принтиран. 

7.3. Общи настройки на работа със системата - в таб "Общи настройки" може да настроят 

следните неща: 

  

Настройката  Зареждане на обороти към дата дава възможност за зареждане на 

обороти при тяхното дефинирането на счетоводните сметки в индивидуалния сметкоплан 

(Виж. Дефиниране на счетоводни сметки). 

Настройката Изписване на готова продукция позволява да се избере сойността, по 

която ще се изписват готовите продукти, селд като се производета в модул 

"Производство". Пепоръчително е изписването да ства по фактическата себестойност на 

продукта. 



Настройката Изписване на текст при хронология позволява да се визуализира 

въведения счетоводен текст към всяка операция при пускане на справката Хронологичен 

опис на операциите. 

Настройката Салда към счетоводна дата позволява да се показват винаги актулните 

салда към избраната счетоводна дата. 

Настройката Автоматична номерация на документите дава възможност при 

издаване на документи (проформа-фактура; фактура; дебитни и кредитни известия; 

протоколи; ПКО и РКО; и др.) да не се дублират номерата на документите. След влизане в 

модул Счетоводство от главното меню "Базови данни" в меню подменю Данни за 

фирмата се избира грид "Обекти" и в него се избира таб "Данни за броячи", в който се 

въвежда индивидулана номерация за всеки тип документи (Виж. Въвеждане и корекция на 

данни за фирмата). 
Настройката Попълване на данни за предходен документ позволява при въвеждане на 

счетоводен документ да се попълват данни за предишно създаден документ, които имат 

отношение един към друг (напр. проформа фактура и фактура; фактура - дебитно и 

кредитно известие; Invoice (фактура от ЕС - Протокол). 

Внимание: Независимо, че тук е избрано автоматично номериране на документи може да 

се направи така, че за конкретен потребител тази настройка да не важи и той да може да 

въвежда независима номерация. Това се осъществява  като от основния прозорец на 

програмата от главно меню "Администриране" се избере подменю Потребители и стъпвайки 

на конкретния потребител се избира от падащото меню Промяна на динните и се маркира 

"Не работи с автоматична номерация на документите" (Виж. Потребители). 

  

Базови данни за фирмата 

  

С помощта на подменютата на главно меню "Администриране" може да се извършват 

следните дейности: 

 

1. Дефиниране на индивидуален сметкоплан - подменю Индивидуален сметкоплан (Виж. 

Дефиниране на счетоводни сметки) 

2. Справка с националния сметкоплан на ИДЕС - подменю Национален сметкоплан 

3. Дефиниране на счетоводни обекти за автоматични контировки - подменю Счетоводни 

обекти (Виж. Дефиниране на нова контировка) 



4. Създаване на автоматични контировки - подменю Контировки за документи (Виж. 

Дефиниране на нова контировка) 

5. Теглене на валутни курсове - подменю Валутни курсове 

6. Въвеждане на данните за конкретна фирма, създаване на обекти на 

дейност, дефиниране разплащателни сметки и задаване на номерация на документите на 

фирмата - подменю Данни на фирмата  (Виж. Въвеждане и корекция на данни за 

фирмата) 

7. Въвеждане на банки и банкови офиси - подменю Банки / Банкови офиси 

8. Добавяне на видове валути, типове обекти и видове начини за плащане по документи за 

покупка и продажба - подменю Допълнителни номенклатури  

 

 

Въвеждане и корекция на данни за фирмата  

1. Въвеждането и корекцията на данните на определена фирма се осъществява в модул 

Счетоводство от главно меню "Базови данни" - подменю Данни за фирмата в таб "Общи 

данни": 

  



 

  

 Внимание:  Задължителните полета за въвеждане са:  

• поле Наименование;  

• поле Държава;  

• поле  Булстат  - тук се въвежда задължително 9- или 13-разряден номер; 

• поле  Рег. по ДДС - задължително се маркира, ако фирмата е регистрирана по ДДС; 

• в сектора Упълномощено лице за подаване на данни - попълват се данните за лицето 

подаващо текстовите файлове за ЗДДС към НАП, като задължително се отбелязва дали е 

представляващ или пълномощник. 

• настройката Автоматична номерация на документа се активира от главно меню 

"Настройки" в таб "Общи настройки", а тук само се дава информация дали е включена 

или не;  

• поле Закръгляне на цени до (брой знаци) се посочва, до кой знак да се извършва 

закръглението. 

  



След като всичко е въведено се записва с бутон Запис. 

2. Създаване на нов обект, в който фирмата извършва икономическа дейност става в 

модул  Счетоводство от главно меню "Базови данни" - подменю Данни за фирмата в таб 

"Обекти". Стъпва се в прозореца и се натиска десния бутон на мишката, за да се покаже 

следното малко меню: 

 

При избор на Нов обект се появява празна форма за въвеждане на информацията долу 

на екрана.  

При избор на Промяна на данни се отваря форма за корекция на информацията. 

 

Внимание: Така създадените обекти се виждат при влизане в на модул Счетоводство: 



  

Стъпва се върху обекта, в който ще се работи и се потвърждава с бутон Избор. 

Всички създадени счетоводни обекти могат да имат индивидуална новерация на 

документите. 

3. Номерация на документите - след съзадаването на новия обект се стъпва на него и с 

десен бутон на мишката се извиква малкото меню, от което се избира Промяна на данни - 

отваря се форма за промяна на въведената информация и в таб "Данни за броячи" се 

задава диапазон ОТ номер ДО номер за всеки вид документ по отделно: 

  

 



Внимание: За да е активен диапазона ОТ ДО трябав да е маркирана функцията 

Автоматична номерация на документите от главно меню "Настройки" в таб "Общи 

настройки" (Виж. Необходими настройки преди работа). 

4. Дефинирането на банкови сметки, с които ще се работи в модул Плащания - Банкови 

документи се осъществява от следващия таб "Банкови сметки": 

  

Отново се стъпва в полето и с десен бутон на мишката се извиква следното меню: 

 

При избор на Нова банкова сметка се появява празна форма за въвеждане на 

информацията долу на екрана.  

При избор на Промяна на данни се отваря форма за корекция на вече въведената 

информация. 

 Внимание: След като е въведена конкретната банкова сметка към нея се дефинират 

автоматични контировки, които ще се използват за осчетоводяване на банковите 



извлечения в модул Плащания - Банкови документи. Това се осъществява като вече 

създадената контирвока през меню "Базови данни" - Контировки за документи се 

обвърже със съответната банкова сметка тук в този таб "Банкови сметки". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Валутни курсове 

 

Теглене на валутен курс и справка за изтеглените валутни курсове може да се осъществи 

като в главно меню "Базови данни" се избира подменю Валутни курсове и чрез бутон 

Добавяне на курсове се тегли валутен курс към избраната дата: 

 

В лявата част на екрана ако избере период от време и вид валута - програмата дава 

справка за изтеглените валутни курсове на избраната валута по дати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банки / Банкови офиси  

В програмата са заложени съществуващите банки с техните BIC и позволява да се 

променят и добавят данни за банки и банкови офиси като се избере главно меню "Базови 

данни" подменю Банки / Банкови офиси 

 

В лявата част на екрана може да се въведат или коригират данни за съответна банка чрез 

клик с десния бутон върху избраното наименование - появява се следното малко меню: 

 

При избор на Нова банка се появява празна форма за въвеждане на информацията долу 

в ляво.  

При избор на Промяна на данни се отваря форма за корекция на информацията. 

Данни за нов офис на съответна банка се добавят и променят в дясната част на екрана - 

чрез кликване с десния бутон на мишката се показва следното малко меню: 

 

При избор на Нов офис се появява празна форма за въвеждане на информацията долу в 

дясно. 

При избор на Промяна на данни се отваря форма за корекция на информацията. 

Внимание: Задължително трябва да има отметка в чекбокса Активен, за да се вижда 

съответната въведена банка или банков офис. 

Въведената или променена информация се записва с бутон Запис или се отказва с 

Изход. 

 



 

Допълнителни номенклатури 

  

Добавянето на видове валути, типове обекти и видове начини за плащане по документи за 

покупка и продажба се осъществява от главно меню "Базови данни" - подменю 

Допълнителни номенклатури.  

Всички създадени тук допълнителни номенклатури се избират при създаването 

на документите за продажба и се отпечатване на бланките, а също могат да се 

изберат и при въвеждане на документи за покупка. 

1. Създаването допълнителни номенклатури за типове обекти, ако фирмата осъществява 

дейността си в повече от един обект,  става като в прозореца "Допълнителни 

номенклатури" се избере от падащото меню "Типове обекти" и с десен бутон на мишката 

се извика следното малко меню: 

 

При избор на Нов запис се появява празна форма за въвеждане на информацията в 

долната част на екрана - задължително е да посочите Число като пореден номер на код за 

новата номенклатура и да е маркирано Активен. 

При избор на Промяна на данни се отваря форма за корекция на информацията. 

 

Внимание: Така създадените обекти трябва да съвпадат с дефинираните обекти в Данни 

за фирмата, защото тяхното предназначение е да се избират при въвеждането на 

документи. 



2. Създаването на вида начин на плащане по дадена фактура се осъществява аналогично 

на горе показаното като от падащото меню се избере "Контировка - Колона, от която се 

взима стойността" и с десен бутон на мишката се извика малко меню за избор между 

Нов запис и Промяна на данни. 

 

  

3. Създаването на нова номенклатура за валута се осъществява като от падащото меню 

се избере "Работни валути" и с десен бутон на мишката се извика менюто за избор между 

създаване на нов или промяна на стар вид валута: 

  



 

 

Модул Счетоводство 

 

Цялостната организация на счетоводния процес се извършва чрез избор на главно меню 

Счетоводство. От там има достъп до цялата организация на счетоводния процес и 

въвеждане на  счетоводна информация. 

  

Менюта и функционалности:  

1. Документи – дава възможност за работа данъчни документи чрез Въвеждане на 

документи и ползване на автоматични контировки към тях; Преглед на документи – за 

преглед, печат и анулиране /изтриване/ на вече въведени счетоводни 

документи; Разпределяне на разходи по доставка - за въвеждане на записи в 

номенклатурата на доставките и разпределяне на разходите по доставката. (Виж. 

Въвеждане на документи)  

2. Счетоводни операции – списъкът от подменюта дава възможност за въвеждане на  

Счетоводни операции – с директно въвеждане на кореспондиращите сметки; Сторно на 

операции – за сторниране на въведени вече счетоводни операции или изтриване на 

въведени операции; Преоценка на валута при работа със счетоводни сметки в чужда 

валута; Преизчисляване на отчетна стойност на заприходените стоки, материални 

запаси или готова продукция. (Виж. Счетоводни операции) 

3. Счетоводни справки и ГФО – генериране и печат на всички видове счетоводни 

справки по избран критерии; позволява настройването, генерирането и печата на годишни 

финансови отчети. (Виж. Справки)  

4. ДДС – меню за автоматично генериране на Справка-декларация,VIES-

декларация, дневници за покупки и продажби по ЗДДС. (Виж. ДДС) 

  



  

5. Дълготрайни активи – завеждане на дълготрайни активи; генериране на счетоводен, 

данъчен и сравнителен план за амортизация; автоматично начисляване на амортизации, 

автоматично сторно или изтриване на начислени амортизации; генериране на Инвентарна 

книга; възможности за промяна на амортизационната норма и полезния живот на  

дълготраен актив; възможност за извършване на преоценка, обезценка, подобрение, 

консервиране или отписване на активи. (Виж. Дълготрайни активи) 

6. Плащания – възможност за осчетоводяване на банкови извлечения; създаване и печат 

на приходни и касови ордери. (Виж. Плащания) 

7. Инвентаризация – за инвентаризация на материални запаси и дълготрайни активи. 

(Виж. Инвентаризация) 

8. Производство – за калкулиране на себестойност на готова продукция и автоматично 

осчетоводяване. (Виж. Производство) 

9. Базови данни – въвеждане на всички необходими данни за фирмата преди започване 

на работа. (Виж. Базови данни за фирмата) 

10. Настройка – дефиниране на настройките на системата. (Виж. Необходими настройки 

преди работа) 

11. Трансфер на данни  – позволява импорт на данни /документи и счетоводни записи/ от 

външни формати. (Виж. Трансфер) 

12. Помощ – ръководство за потребителя за работа със системата. 

13. Изход - за излизане от системата.  

 

Предварителна организация на въвеждането  

При започване на работа с ФСС "МИРАЖ" е необходимо да се дефинира и въведе 

индивидуален сметкоплан. Препоръчително е да се използват готовите модели 

сметкоплани за услуги, търговия или производство, с или без ДДС, но всеки потребител 

може да дефинира самостоятелно сметкоплан за фирмата или фирмите. 

Забележка: Готовите сметкоплани са голямо облекчение за потребителя, тъй като биха 

могли да бъдат извършвани корекции само в някои сметки и да бъдат добавяни само 

няколко контировки за съответния тип дейност, вместо зареждането на празна база данни.  

На всеки инсталационен диск са записани готовите сметкоплани, предназначени за 

различните сфери на дейност на фирмата. Всичките сметкоплани са разработени в два 

варианта: за фирми, регистрирани по ЗДДС, и за фирми без регистрация по ЗДДС.  

 • Готови сметкоплани за УСЛУГИ –  с или без ДДС: сметкопланите са предназначени за 

фирми, извършващи разнородни услуги. Сметките за разходи и приходи са със 

предварително зададена аналитичност, която позволява групиране на разходите по 

произволно зададена структура на обектите. Счетоводните справки в случая предоставят 

и управленска информация за резултат от даден вид обект. Възможно е обхващането на 

резултата от конкретно извършената услуга.    

• Готови сметкоплани за ТЪРГОВИЯ – с или без ДДС: тези сметкоплани са създадени 

за фирми различни по обеми складове. Аналитичността по материалните сметки 

позволява следене на всяка една стока аналитично, групирането на стоките по различни 

признаци, следене на стоките по складове и обекти: количествено и стойностно и т.н.  



Освен примерните аналитичности към сметките за материали  и стоки в програмата са 

заложени още редица готови аналитични нива, чрез които стоките например могат за 

бъдат следени и на четири аналитични нива, с буквени кодове и др.   

Автоматичните контировки са в различни варианти, които позволяват осчетоводяване на 

приходите, ДДС, плащания и изписване на стоките от склада още в момента на 

въвеждането и отпечатването на фактурата за продажба. Възможно е и въвеждане на 

приходите по фактури общо или отчет продажби с обща стойност, а самото изписване на 

стоките да се извършва чрез счетоводни операции към избран момент или период.  

• Готови сметкоплани за ПРОИЗВОДСТВО – с или без ДДС: без значение от типа и 

обема на производството, готовите сметкоплани за производство позволяват аналитично 

следене на готовата продукция, работа с планова и фактическа себестойност и 

автоматично осчетоводяване на всички операции, свързани с производството: 

заприходяване на готовите продукти в склада, изписване на вложените материали, 

изравнителни операции. Това е възможно с готовите контировки за производство, 

заложени в производствения сметкоплан. 

Счетоводни обекти и контировки на база дефинирания сметкоплан се задават 

предварително, но като потребители можете по всяко време да създавате автоматични 

контировки и самостоятелно.  

Номенклатури – във  ФСС “МИРАЖ”   не е задължително предварително въвеждане на 

номенклатурите. Номенклатури могат да се дефинират по няколко начина: 

  1) Предварително от главно меню Базови данни – подменю Номенклатури; 

  2) При въвеждане на аналитичните партиди в Индивидуалния сметкоплан; 

  3) При въвеждане на счетоводни операции и документи.  

Начални салда - в системата могат да се заредят и коригират началните салда по 

счетоводните сметки в произволен момент.  

Започване на работа през счетоводната година: Има възможност за започване 

на работа и в произволен момент – за целта ще е необходимо да се заредят началните 

салда по сметките в Индивидуалния сметкоплан на фирмата. 

  

Зареждане на готов шаблон на сметкоплан  

За използване на готов сметкоплани се препоръчва следната последователност: 

1. Копира се папка сметкоплани (името може да бъде различно) на избрано от вас място 

върху вашият компютър. Тази папка съдържа три поддиректории: PROIZVODSTVO, 

TARGOVIA, USLUGI и файл Smetkoplan_nestop. Тези папки съдържат сметкоплани за 

съответния вид дейност (търговия, услуги и производство), съответно със и без 

използване на ДДС сметки. Файлът Smetkoplan_nestop се използва от фирми с 

нестопанска цел. 

2. След като се уточни кой е най-подходящият сметкоплан за фирмата, в началния екран 

на програмата се избира главно меню Архивиране.  



 

  

3. Натиска се бутон Възстановяване от избрано място и в долната част на екрана се 

отваря прозорец за избор на път до файла на избрания вид готов сметкоплан, който ще се 

зарежда: 

 

  

С бутон Избор на архив се избира пътя до архива на готовия сметкоплан. 

С бутон Възстановяване се стартира разархивирането на файла. 

Съдържанието на заредения сметкоплан може да се прегледа в екрана на модул 

"Счетоводство" от главно меню Базови данни подменю Индивидуален сметкоплан.  

Така дефинираните счетоводни сметки могат да бъдат променяни чрез изтриване на 

счетоводна сметка и последващо предефиниране и избор на подходящата аналитичност. 

От тук се въвеждат и отделните аналитични нива на сметките.  

  

Дефиниране на счетоводни сметки  

За да се дефинират ръчно или за да се добавят нови счетоводни сметки към  

индивидуален сметкоплан, е необходимо да се избере меню  "Базови данни"  - 

Индивидуален сметкоплан.  



 

Появява се прозорец Индивидуален сметкоплан. 

 

Добавянето на нова сметка става чрез кликване върху бутон Нова сметка. Появява се 

прозорец  Добавяне на сметка. 

 



Дефинирането на всяка счетоводна сметка преминава през следните задължителни 

стъпки: 

o Въвеждане на шифъра на счетоводната сметка - 3-разряден; 

o Наименование на счетоводната сметка - то се изписва автоматично чрез 
натискане на бутон Tab от поле Сметка ;  

o Определяне на типа на счетоводната сметка: активна, пасивна, смесена или 
транзитна; 

o Определяне на ниво на отчитане – синтетично или аналитично; 

o За аналитичните сметки – избор на подходящ вид аналитичност от списък на 
аналитичните партиди. Например: 

 

За преминаване през полетата за попълване може да се използва клавиша Tab . 

Внимание:  Ако се предефинира счетоводна сметка, която участва в готовия сметкоплан 

като счетоводен обект (по дебита или по кредита на автоматична контировка), ще е 

необходимо да се направи следното: от меню "Настройка" -  Счетоводни обекти  се 

кликва върху номера на счетоводния обект, на който отговаря съответната сметка (и 

подсметка) и избирате бутон Редакция. След това трябва да се отиде в подменю 

Контировки за документи и да се влезе на редакция на всички контировки /операции/, в 

която участва предефинирата счетоводна сметка и да се извика от счетоводните обекти.  

По този начин чрез извършената корекция програмата възприема новата аналитичност на 

предефинираната счетоводна сметка и обект и няма да бъде необходимо да се 

правят корекции в автоматичните контировки. 

 

 Внимание:     Ако към една счетоводна сметка няма създадена поне една подсметка 

и по нея има обороти, към нея НЕ МОГАТ 

да се разкриват подсметки през отчетната година. 

                                Ако към една счетоводна сметка има създадена поне една 

подсметка, в текущата работа могат да се създават  

допълнително неограничен брой (999 броя) подсметки. 

Внимание:   Изтриването на сметка се извършва чрез бутон Изтриване на сметка. 

Изтриването на сметка е възможно само, ако по нея НЯМА обороти! 



Внимание:   На етапа на създаване на Индивидуален сметкоплан на фирмата може да се 

наложи промяна в нивото на отчитане на  

дадена счетоводна сметка, например предефиниране на синтетична в аналитична 

сметка. За целта е необходимо първоначално дефинираната счетоводна сметка да се 

изтрие и после да се дефинира отначало същата сметка с аналитично ниво и да се 

избере подходяща аналитична партида.  

  

ЛЕГЕНДА БУТОНИ: 

Национален сметкоплан - чрез този бутон се извиква примерен национален сметкоплан 

за справка на сметките. 

Нова сметка - използва се при въвеждане на нова сметка. 

Промяна на данни - при корекция на вече дефинирана сметка. 

Изтриване на сметка - използва се когато сметката трябва да бъде изтрита. 

Аналитично ниво - използва се за корекция и/или изтриване на аналитична партида на 

аналитична сметка. 

 

Печат на сметкоплан - показва индивидуалния сметкоплан във вид за отпечатване 

Изход - изход от екрана. 

Внимание: При дефинирането на счетоводна сметка може да се въвеждат и обороти - за 

целта трябва да е маркирана функцията Зареждане на обороти към дата в главно 

меню "Настройки" в модул Счетоводство (Виж. Необходими настройки преди работа). 

При активиране на тази функция се отварят допълнителни полета във формата за 

въвеждане най-долу: 



 

 

Дефиниране на синтетични счет. сметки и подсметки 

   

Пример: Дефиниране на синтетична сметка с подсметки към нея. 

Избира се от меню  "Базови данни"  - Индивидуален сметкоплан и с бутон Нова сметка 

се отваря прозорец за въвеждане на информацията. 

 

В полето Сметка въвеждаме шифъра на сметката (например 703 - Приходи от продажба 

на консигнация). 

 Забележка: Чрез бутон Tab от клавиатурата могат да се попълват полетата по логиката, 

заложена в програмата. По този начин, например, след въвеждане номера на сметката, 

името й се попълва автоматично (спрямо националния сметкоплан). 



Преминаваме в следващото поле Подсметка с клавиша Tab и даваме наименование на 

подсметката. 

От падащото меню Тип избираме типа на сметката (напр. Пасивна). В полето Ниво 

избираме Синтетично. 

Още на този етап можем да въведем началното салдо на сметката - в полетата Дебит и 

Кредит в панел "Начално салдо". 

По аналогичен начин можем да въведем и други подсметки. 

  Забележка: Корекции по вече дефинирана сметка, подсметка или  начално салдо може 

да се реализира чрез бутон Промяна на данни. Корекцията е възможна само в името, 

типа и началното салдо . Ако към счетоводната сметка има подсметка, корекция и 

изтриване се осъществява, като се маркира подсметката в прозореца Индивидуален 

сметкоплан  и тогава се натиснат съответните бутони. 

Внимание:   На етапа на създаване на Индивидуален сметкоплан на фирмата може да се 

наложи промяна в нивото на отчитане на  

дадена счетоводна сметка, например предефиниране на синтетична в аналитична 

сметка. За целта е необходимо първоначално дефинираната счетоводна сметка да се 

изтрие и после да се дефинира отначало същата сметка с аналитично ниво и да се 

избере подходяща аналитична партида. 

 

Дефиниране на синтетични счет. сметки и подсметки  

Пример: Дефиниране на сметка за дълготрайни активи. 

Избира се от меню  "Базови данни"  - Индивидуален сметкоплан и с бутон Нова сметка 

се отваря прозорец за въвеждане на информацията. 

 

  

Въвеждаме номера на сметката (напр. 207 - Обзавеждане и трайни активи), тип на 

сметката - активна, ниво - аналитично, аналитична партида - Дълготрайни активи. 

Внимание:  Сметките за Дълготрайни активи задължително трябва да се дефинират 

като аналитични, във връзка с начисляването на амортизации и преоценката на 

Дълготрайни активи в последствие. За да ползвате автоматичното начисляване на 

амортизации в “Мираж SQL”, задължително е да дефинирате всички сметки за 

дълготрайни активи с аналитична партида Дълготрайни активи .  



Зареждане на начално салдо по сметките за Дълготрайни активи:  Ако имаме начално 

салдо по тази аналитична сметка, то се въвежда от бутона Аналитично ниво в 

прозореца Индивидуален сметкоплан. 

Визуализира се прозорецът за въвеждане на аналитичното ниво на сметката в поле 

Инвентарен номер /избира се от бутончето с трите точки/: 

 

  

В този прозорец може да се въведе начално салдо по дебита на сметката за съответния 

дълготраен актив. 

С бутон Картон на актива се отваря прозорец за въвеждане на всички данни за 

дълготрайния актив: 

 



  

В поле Наименование се попълва името на актива. 

В поле Инвентарен номер се въвежда инвентарния номер на актива. 

В поле Номер документ се попълва документа, с който актива е придобит. 

В поле Дата на придобиване се посочва дата за закупуване на актива. 

В поле Дата на експоатация се посочва датата, от която започва използването на 

актива. 

В поле Метод се избира метода, по който ще се амортизиран съответния актив. 

В първия таб Счетоводна се въвеждат данните отнасящи се до счетоводния 

амортизационен план: 

1. В поле Сметка се попълва съответната счетоводната сметка, към чиято аналитичност 

ще се заведе актива - в нашия случай е сметка 207 и е попълнена автоматично; 

2. В панела "Сметка за приключване (група 61)" се посочва съответната сметка за 

отнасяне на разхода по предназначение. 

3. В поле Начална стойност се въвежда първоначалната отчетната стойност на 

дълготрайния актив. 

4. В поле Остатъчна стойност - не се попълва при завеждане на нов актив, но се 

попълва при завеждане на активи с натрупана вече амортизация и тогава се посочва 

остатъчната стойност, която трябва да бъде амортизирана /т.е. това е разликата 

между началната стойност и начислената до момента амортизация/. 

5. Въвежда се амортизационната норма - може да се избере да се маркира 

амортизационна норма в проценти или в години - ако се избере да се въведе 

амортизационната норма в проценти, то програмата автоматично ще се изчисли 

амортизационната норма в години и обратното. 

6. Полетата Местонахождение и МОЛ не са задължителни. 

Във втория таб Данъчна се посочват данни за данъчния амортизационен план: 

 

 



В този таб задължително се попълват полетата: 

Категория на актива - избира се категорията на  съответния актива съгласно чл. 55 от 

Закона за корпоративно подоходното облагане /ЗКПО/. 

След като се избере категорията полетата Амортизационна норма и Дълготрайност 

в години се попълват автоматично. 

В полетата Начален месец и Начална година се въвежда периода, от който започва 

начисляването на данъчната амортизация. 

 Внимание:     С/ка 602 – Разходи за амортизации задължително трябва да се дефинира 

като синтетична сметка. 

                               С/ка 240 – Амортизации на ДМА и С/ка 241 – Амортизации на ДНМА се 

дефинират задължително с подсметки, като  

номерът на подсметката трябва да отговаря на последната цифра от шифъра на 

съответната счетоводна сметка от група 20 или 21. Например за начисляване на 

амортизации на сметка 207, трябва да се създаде сметка 240 – Амортизация на 

Дълготрайни материални активи, подсметка 7 – Амортизация на 207. Тези съответни 

подсметки са заредени автоматично в “Мираж SQL”.  

 Забележка: Потвърждаването на всички въведени до момента данни става с Запис, след 

което в прозореца "Описание на аналитично ниво" за запазване на промените в 

аналитичното ниво на сметката още веднъж се потвърждава с бутон Запис. 

  

Дефиниране на счетоводни сметки за материални запаси 

  

Пример: Въвеждане на сметка за материални запаси. 

Избира се от меню  "Базови данни"  - Индивидуален сметкоплан и с бутон Нова сметка 

се отваря прозорец за въвеждане на информацията. 

Посочва се номера на сметката. Възможно е да се създадат и подсметки за стоки в 

зависимост от желаната организация на отчитане. 

Определя се типът на сметката – активна, избираме аналитична партида – Стоки и 

потвърждаваме чрез бутон Запис. 

 

 



Счетоводната система “МИРАЖ SQL” предлага разнообразни възможности за аналитично 

отчитане на материалните запаси – например следене на три, четири нива или следене на 

стоките с буквено-цифров код, с две мерни единици и т.н. /Виж Списък на аналитичните 

нива на ФСС МИРАЖ SQL/. 

 Забележка:  Важно е при дефиниране на  материалните сметки /303 Стоки; 301 

Материални запаси и 302 Готова продукция/ да се избере съответната аналитична 

партида от тип Стоки, Материални запаси и Готова продукция, за да бъде възможно 

количествено и стойностно отчитане. 

От бутона Аналитично ниво активираме екрана за въвеждане на главните и 

допълнителни аналитични признаци. В избрания пример използваме три нива на 

аналитичното отчитане на сметките за материални запаси: склад, група и стока. 

  

В панел "Главни аналитични признаци" се попълват трите аналитични нива на сметката. 

В полето Склад  се въвежда нов или се избира вече създаден аналитичен обект от 

бутончето с трите точки  – отваря се прозорец за избор на номенклатура с бутон 

Избор или с бутон Нова позиция се създава нова номенклатура в прозорец 

Допълнителни номенклатури: 

 



След като се въведе името на новата позиция и нейния код, който може да бъде число или 

текст, се записва с бутон Запис и изход. 

В полето Група се въвежда второто ниво на аналитичност – име на групата – по същия 

начин чрез бутончето с трите точки може да се избере вече съществуващ обект или да се 

създаване нов в прозореца, който се появява при избор на бутон Нова позиция: 

 

  

Създадената нова група се потвърждава с бутон Запис и вече може да бъде избрана от 

прозореца Номенклатура чрез бутон Избор: 

 

  

Полето Стока е последното ниво на аналитичност - попълва се по същия начин като 

горните две нива - чрез бутоните F4-Номенклатура, F5-Аналитичности или трите 

точки се въвежда вече съществуваща или се създава нова партида. При ползване на 



бутон F4-Номенклатура или трите точки - отваря се прозорец за избор на 

номенклатурата на стоките: 

 

В този прозорец може да търсите по наименование на стоката с филтър F4 - Филтър и 

ако е необходимо да се въведе нов артикул се избира бутон Нова позиция. Отваря се 

прозорец за въвеждане на новия артикул /в случая стока/: 

 

Задължително се попълват полетата: Наименование, За печат, Код, Група, както и вида 

на артикула - в случая е избрана сметка стоки и чекбокса Стока е маркиран по 

подразбиране. В поле Мярка 1 се посочва мерната единица за съответния артикул /стока, 



материален запад или готова продукция/. Полето Мярка 2 се използва само в случай, че 

сте избрали артикул /стока/ с две мерни единици. 

Създаденият нов артикул се записва с бутон Запис и вече може да се избере от 

прозореца с всички номенклатури на стоките.  

Попълненият с трите аналитични нива прозорец изглежда така: 

 

  

В панел "Допълнителни аналитични признаци" се попълва допълнителна информация за 

артикула /стоката; материалния запас или готовата продукция/ - задължителни са полето 

Метод и Мярка.  

В полето Метод се посочва метода, по който артикулите /стоките, материалните запаси 

или готовите продукти/ ще бъдат изписани при продажба - възприетият за момента във 

ФСС “МИРАЖ” е средно-претеглен метод.  

В полето Мярка се въвежда мерната единица за съответния артикул.  

В полето Продажна цена още на този етап е възможно да бъде зададена продажната 

цена на стоката, ако е известна, в противен случай тя винаги  може да бъде въведена или 

коригирана на по-късен етап. Това поле не е задължително за попълване.  

Полетата Доставна цена, Акциз за единица или Баркод също не са задължителни и 

винаги могат да се попълнят допълнително чрез корекция на артикула през меню "Базови 

данни" - Номенклатури - Групи, Артикули, Марки, Мерни единици.  

В панел "Начално състояние" се попълват началните салда за натуралното и стойностно 

отчитане за всички материални запаси.  

Стойностното начално салдо се задава в поле Дебит на частта "Основни", а в поле 

Дебит на частта "Материална"– количественото начално салдо.  

След като всичко необходимо за конкретния артикул е въведено се потвърждава с бутон  

Запис. 

 

 



Дефиниране на счетоводни сметки за контрагенти  

Пример: Дефиниране на сметка за контрагенти. 

Избира се от меню  "Базови данни"  - Индивидуален сметкоплан и с бутон Нова сметка 

се отваря прозорец за въвеждане на информацията. 

ФСС “МИРАЖ SQL” позволява и аналитично отчитане на сметките за клиенти и 

доставчици: в лева, във валута, и/или с дата на падеж. 

Нека дефинираме сметка 400 - “Доставчици” Тя може да има примерно две подсметки: 

подсметка 1 –  в лева; подсметка 2 – във валута. Тя е пасивна, аналитична, с аналитична 

партида “Доставчици”. Тази аналитичност позволява да бъдат проследени задълженията 

към един доставчик по конкретни фактури. 

За нашия пример ще създадем сметка 400 "Доставчици" с подсметка 3 "Доставчици в лева 

с дата на падеж": 

 

Ако желаем да заредим начално салдо по тази сметка – стъпваме върху нея и чрез 

бутон Аналитично ниво се отваря прозорец, в който се въвеждат необходимите данни: 

 

  

В панел "Главните аналитични признаци" се посочва доставчика, номера и датата на 

фактурата съответно в полета Доставчик, Фактура и Дата. 



В поле Доставчик въвеждаме следващия пореден номер в номенклатурата Доставчици 

/F4 – Номенклатура - за извеждане на желаната номенклатура от списъка на 

номенклатурите/. Номенклатурата на съществуващите доставчици може да се извика и от 

бутона с трите точки: 

 

С бутон Избор се избира желания контрагент. С помощта на клавиш F4 - Филтър може 

да се търси по име на контрагента. 

С бутон Нова позиция се въвежда нов контрагент /доставчик или клиент/ в прозореца, 

който се отваря: 

 



  

Задължителни полета са: Код, Наименование, Държава, Град, Код държава, Рег. 

номер и ако контрагента е регистриран по ЗДДС се маркира Рег. по ДДС.  

В панела "Вид на контрагента" се посочва дали контрагента е доставчик, клиент и т.н. - в 

този случай по подразбиране е маркирано полето Доставчик. 

Всички останали полета се попълват по желание и при наличие на съответната 

информация. 

Записът на данните се осъществява чрез бутон Запис. 

Създаденият нов доставчик се избира от прозореца Номенклатури с бутон Избор. 

И програмата се връща в прозорец Описание на аналитично ниво, където остава да се 

въведат: 

- в поле Фактура - номерът на фактурата; 

- в поле Дата - датата на документа. 

 

  

В панел "Допълнителни аналитични признаци" се въвежда дата на падеж за плащане по 

съответната фактура. 

В панел "Начално състояние" се посочва сумата на началното салдо по дебита или 

кредита на съответната партида. 

  

След потвърждаване с бутон Запис можете да проверите записаните данни по всяка 

аналитична партида чрез позициониране в полетата на Главни аналитични признаци 

и клавиш F5 – Аналитичности. 



 

 

Дефиниране на разходни счетоводни сметки 

  

Избира се от меню  "Базови данни"  - Индивидуален сметкоплан и с бутон Нова сметка 

се отваря прозорец за въвеждане на информацията. 

При дефинирането на сметки от група 60 можем да подходим по различен начин. Всички 

разходни сметки можем да дефинираме като активни или като транзитни. 

 

 Забележка: 

o Транзитните разходни сметки се приключват автоматично със счетоводните 
сметки от група 61, но само при въвеждане на счетоводни операции през 
меню "Счетоводни операции" – Въвеждане на счетоводни операции. При всяка 
счетоводна операция, в която участва транзитна сметка, се изисква само да се 
зададе направление на разхода (т.е. в коя сметка от група 61 да се приключи 
съответният разход), а програмата автоматично съставя необходимата счетоводната 
статия; 

o Активните разходни сметки не се приключват автоматично, а е необходимо в 
края на периода да се състави ръчно приключвателна операция. 



За да организираме аналитично отчитане по видове разходи, избираме аналитична 

партида – "Разходи” и потвърждаваме с бутон Запис. 

Внимание:  С/ка 602 – Разходи за амортизации задължително трябва да се дефинира 

като синтетична сметка. 

 

  

Забележка: В случай, че създавате разходна сметка, която не е приключена по 

направление в сметка от група 61 и е необходимо да въведете дебитно начално салдо по 

съответната партида на разхода се процедира по следния начин: 

1. стъпва се върху съответната разходна сметка /600 Разходи за материали; 601 Разходи 

за услуги; и т.н./ 

2. от групата бутони горе в дясно на екрана се избира Аналитично ниво и се отваря 

екран Описание на аналитичното ниво: 

 

3. в полето Вид разход се избира партидата на съответния разход чрез бутона с трите 

точки или клавиш F4 - номенклатури - отваря се прозорец Номенклатури 



 

  

4. Изборът на вид разход се осъществява чрез бутон Избор, а въвеждането на нова 

номенклатура - бутон Нова позиция. 

5. След избора на партида за разхода в прозорец Описание на аналитичното ниво се 

въвежда сумата на началното салдо по дебита в панел "Основни". 

 

Корекция в грешно записани номенклатури 

При проверка и откриване на погрешно зададени главни аналитични признаци по записана 

вече партида, е необходимо да се избере меню  "Базови данни" - Номенклатури  и да 

намерите погрешно записаната. След това изберете бутона с желаната функция.  

1. За промяна на наименование на склад - осъществява се в меню "Базови данни" - Общи 

и се отваря прозорец Допълнителни номенклатури. В него най-горе в клетка Изберете 

от падащото меню се избира Складове - показва се номенклатурата на всички създадени 

складове. Стъпвате върху избрания склад, чието име желаете да промените и натискате 

десен бутон на мишката  



 

Избира се бутон Промяна на данни и се товаря панел за промяна на данните в долната 

част на прозореца: 

 

След като се извърши желаната корекция се записва с бутон Запис. 

2. За промяна на наименование на група - осъществява се в меню "Базови данни" -

 Номенклатури, Групи, Артикули, Марки, Мерни единици - отваря се прозорец, в който в 

ляво е списъкът на всички създадени групи и щом се стъпи върху една от тях в дясно се 

показва списък с всички артикули заведени към тази група: 



 

Когато стъпите върху името на групата, която желаете да коригирате и натискате левия 

бутон на мишката се показва малко меню, от което избирате бутон Промяна на данни. 

В долната лява част на екрана под списъка на групите се показва панел за промяна на 

данните: 

 

Направените промени се потвърждават с бутон Запис. 

3. За промяна на данни на артикул - извършва се в  в меню "Базови данни" -

 Номенклатури, Групи, Артикули, Марки, Мерни единици - отваря се прозорец, в който в 

ляво е списъкът на всички създадени групи и щом се стъпи върху една от тях в дясно се 

показва списък с всички артикули заведени към тази група. Стъпвате върху името на 



заведения актив, чийто данни желаете да промените и с ляв бутон на мишката се извиква 

малко меню, от което избирате Промяна на данни 

 

Веднага след това се отваря прозорец за корекция на данните на съответния артикул: 

 

  

Забележка: В прозорец Групи / Артикули / Марки има три таба, в които може да влизате 

и да коригирате въведените съответните номенклатури:  

- в таб Група / Артикул - могат да се въвеждат нови номенклатури за група и артикул, 

както и да се променят; 

- в таб Артикул - Филтриране - се създават нови артикули и или променят данни за 

съществуващите; филтриране и търсене на даден артикул може да стане по име, по код 

на артикула, по баркод; група и марка: 



 

С двоен клик върху избрания артикул се показва прозорец, в който данните могат да се 

коригират. 

- в таб Марки, Мерни единици - позволява въвеждането и редактирането на марки и 

мерни единици: 

 

Маркира се номенклатурата, която ще се коригира и при натискане на ляв бутон на 

мишката се появява меню, от което може да се избере дали да се създаде или промени 

позицията - и в двата случая се отваря панел в долната част на екрана: 



 

  

4. За промяна на данни за контрагент - извършва се от меню "Базови данни" - 

Номенклатури - Контрагенти, Обекти, Банки - в прозореца може да се филтрира по 

име, по булстат, и друг критерий, а също е и по повече от един критерии: 

 

  

Показва се списък с контрагентите по избрания критерий или критерии. Стъпва се 

/маркира се/ избрания контрагент и с двоен клик се отваря панел в долната част на 

прозореца за въвеждане на желаните корекции: 



 

Потвърждава се с бутон Запис. 

 

 

 

 

 

Списък на аналитичните нава във ФСС МИРАЖ SQL 

Във ФСС “МИРАЖ SQL” има предварително заредени дефиниции на аналитични 

партиди. За улеснение на работата при дефиниране на Индивидуален сметкоплан, по-

долу са предложени препоръчителни аналитичности на най-често използваните сметки от 

Националния сметкоплан на ИДЕС: 

СЪКРАЩЕНИЕ на 

аналитична 

партида 

ПЪЛЕН ТЕКСТ на 

аналитична 

партида 

Възможности на 

конкретното 

аналитично ниво 

Препоръчително 

аналитично ниво за 

счет. сметка/ подсметка 

Обща партида Обща партида  по избор 

Обща партида 

валута 
Обща партида 

валута 
- вид валута 501,503, 400/2, 410/2 

Стоки Стоки  -    склад 

-    група 

-    стока/номенклатурен 

склад №/ 

303.1 



Стоки 2 МЕ Стоки с две мерни 

единици  
-    склад 

-    група 

-    стока/номенклатурен 

склад №/ 

-    мерна единица 1 

-    мерна единица 2 

303.2 

Стоки във валута Стоки във валута -          склад 

-          група 

-          стока 

           /номенклатурен 

№/ 

-          валута 

 303.3 

Готова продукция  Готова продукция -          склад 

-          група 

-          продукция  

/номенклатурен №/ 

302.1 

Готова продукция 

2 МЕ 
Готова продукция с 

две мерни единици 
-          склад 

-          група 

-          продукция 

           /номенклатурен 

№/ 

-          мярна единица 1 

-          мярна единица 2 

302.2 

Готова продукция 

Във валута 
Готова продукция 

във валута 
-          склад 

-          група 

-          продукция 

/номенклатурен №/ 

-          валута 

302.3 

Материални 

запаси 
Материални запаси -          склад 

-          материален запас 

/номенклатурен №/ 

301.1 



Мат. Запаси 2 МЕ Материални запаси 

с две мерни 

единици 

-          склад 

-          група 

-          материален запас 

/номенклатурен №/ 

-          мярка 1 

-   мярка  2 

301.2 

Мат. Запаси във 

валута 
Материални запаси 

във валута 
-          склад 

-          материален запас 

/номенклатурен №/ 

-          валута 

301.3 

Дълготрайни 

активи 
Дълготрайни активи -          инвентарен номер 

на дълготрайни 

активи 

-          Допълнителни 

аналитични признаци 

- в картон на ДА : 

А/ Местонамиране 

Б/ МОЛ  

Сметките от 

Група 20, 21 – 

задължително се 

дефинират като 

аналитични 

Клиенти Клиенти -          Клиент /пореден 

номер, 

наименование, Дан. 

№, Булстат,  адрес, 

Банк. с/ка, МОЛ/ 

-          № на фактура 

-          дата на фактура 

Група 41 

Клиенти с Д.П. Клиенти с дата на 

падеж  
-клиенти 

-дата на падеж на 

вземанията по фактури 

Група 41 

Клиенти във 

валута 
Клиенти във валута - клиенти 

- валута 

Група 41 

Клиенти във 

валута, ДП 
Клиенти във валута 

с дата на падеж 
- клиенти 

- валута 

-дата на падеж по 

фактури 

Група 41 

Доставчици Доставчици -          доставчик Група 40 



/пореден номер, 

наименование, Д№, 

Булстат адрес, 

Б.с/ка, МОЛ/ 

-          № на фактура 

-          дата на фактура 

Доставчици с Д.П. Доставчици с дата 

на падеж 
-          доставчици 

-          дата на падеж 

на задълженията по      

фактури 

Група 40 

Доставчици във 

валута 
Доставчици във 

валута 
-          доставчици 

-          валута 

Група 40 

Дост. Валута, Д.П. Доставчици във 

валута с дата на 

падеж 

-          доставчици 

-          валута 

-          дата на падеж на 

задълженията по 

фактури 

Група 40 

Контрагенти Контрагенти -          контрагенти 

-          № на фактурата 

-          дата на фактурата 

751,752,150,151, 

159,261,261,262 и други 

Контрагенти с Д.П. Контрагенти с дата 

на падеж 
-          контрагенти 

-          дата на падеж по 

фактури 

751,752,150,151, 

159,261,261,262 и други 

Контрагенти във 

валута 
Контрагенти във 

валута 
-          контрагенти 

-          валута 

751,752,150,151, 

159,261,261,262 и други  

Контраг. валута, 

Д.П. 
Контрагенти във 

валута с дата на 

падеж 

-          контрагенти 

-          валута 

-          дата на падеж на 

фактурата 

751,752,150,151, 

159,261,261,262 и други 

Съдружници Съдружници -          съдружници /име/ 

-          дялове /брой/ 

100, 425  

Разходи Разходи -          пореден № 

-          наименование на 

разхода 

Гр. 60, /без 602- 

р-ди за амортизации/  



Приходи Приходи -          пореден № 

-          наименование на 

прихода 

Гр. 70 

Разходи по обекти Разходи по обекти -          звено 

-          готов продукт 

-          вид разход /всички 

с пореден № и 

наименование/ 

Гр. 60, Гр. 61 /за услуги 

и производствена 

дейност/ 

Приходи по 

обекти 
Приходи по обекти -          звено 

-          готов продукт 

-          вид приход 

/всички с пореден № и 

наименование/ 

Гр. 70 /следене на 

резултат по обекти/ 

Стоки буквен код Стоки с буквено-

цифров код 
-          склад 

-          група 

-          код на стока 

/възможност до 20-

символа за буквено-

цифровия код/ 

вместо 

номенклатурен № 

303 

Стоки буквен код, 

2 МЕ 
Стоки с буквено-

цифров код с две 

мерни единици 

-          склад 

-          група 

-          код на стока 

-          мярна единица 1 

-          мярна единица 2 

303 

Стоки буквен код, 

валута 
Стоки с буквено-

цифров код, валута 
-          склад 

-          група 

-          код на стока 

-          валута 

303 

Стоки буквен код, 

4 нива 
Стоки с буквено-

цифров код с 

подгрупа 

-          склад 

-          група 

-          подгрупа 

303 



-          стока  

Г. П. буквен код Готова продукция с 

буквено-цифров код 

/до 20 символа/ 

-          склад 

-          група 

-          код на готова 

продукция / и 

наименование на 

продукцията/ 

302 

Г.П. буквен код 2 

МЕ 
Готова продукция 

буквено-цифров код 

с две мерни 

единици 

-          склад 

-          група 

-          код на готова 

продукция 

-          мярна единица 1 

-          мярна единица 2 

302 

Г.П. буквен код 

валута 
Готова продукция с 

буквено-цифров код 

и валута 

-          склад 

-          група 

-          код на готова 

продукция 

-          валута 

302 

М.З. буквен код Материални запаси 

с буквено-цифров 

код 

-          склад 

-          код на 

материалния запас 

/до 20 символа/ и 

наименование на 

М.З. 

301 

М.З. буквен код 2 

МЕ 
Материални запаси 

с буквено-цифров 

код и две мерни 

единици 

-          склад 

-          код на М.З. 

-          мярна единица 1 

-          мярна единица 2 

301 

М.З. буквен код 

валута 
Материални запаси 

с буквено-цифров 

код и валута 

-          склад 

-          код на М.З. 

-          валута 

301 

Служители Служители -          Пореден № 

-          Име на служителя, 

град, пасп. данни 

Гр. 420, 422 



Служители валута Служители, валута -          Пореден № 

-          Име на служителя, 

град, пасп. данни 

-          Валута 

Гр. 420, 422 

Подр. приходи Подробни приходи -          Клиент 

-          Подклиент 

-          Сметка 

-          Подсметка 

/Всички ан.нива са с 

пореден № и 

наименование/ 

Гр. 70 

Подр. разходи Подробни разходи -          Доставчик 

-          Сметка 

-          Подсметка  

/Всички ан.нива са с 

пореден номер и 

наименование/ 

Гр. 60, 61 

Подотчетни лица Подотчетни лица - Подотчетни лица –

пореден № и 

наименование 

422/1 

Подотчетни лица 

вал. 
Подотчетни лица 

във валута 
-          Подотчетни лица 

–пореден № и 

наименование; 

-          Партида /за вид 

валута 

422/2 

Доставки Доставки -          Доставка 300 - Доставки 

Собствена каса Собствена каса -          Каса номер Гр. 50 

Други Специфични 

аналитични нива 

-          Различни 

признаци 

 

Зареждане на начални салда 

  

Въвеждането на начални салда се извършва в зависимост от нивото на счетоводната 

сметка – синтетично или аналитично. 

Внимание:   



o Началното салдо може да се въведе едновременно с дефинирането на 
счетоводните сметки и подсметки, но това е възможно да стане и в последствие. 
Началното салдо е достъпно за корекция по всяко време.  

o Начално салдо на синтетични сметки и подсметки се въвежда като 
в меню "Базови данни" - Индивидуален сметкоплан при създаването на нова 
синтетична сметка с Нова сметка се отоваря прозорец Добавяне на сметка и в 
полетата Нач. Салдо Дт или Нач. Салдо Кт се посочва необходимата информация. 
В последствие началното салдо към синтетична сметка може да се въведе или 
промени чрез натискане на бутон Промяна на данни в прозореца Индивидуален 
сметкоплан; 

o Ако се зарежда начално салдо на счетоводна сметка, дефинирана с подсметки, 
е необходимо да се позиционира  
върху подсметката в прозореца Индивидуалния сметкоплан и от там да се натисне 
желания бутон.  

o Начално салдо на аналитични сметки се въвежда след запис на съответната 
аналитична сметка, след което се маркира сметката и чрез бутон Аналитично ниво 
от прозорец Индивидуален сметкоплан се зареждат данните за конкретното 
аналитично ниво, както и количествените и стойностни салда; 

 

 

 

Счетоводни периоди и счетоводна дата  

С ФСС “МИРАЖ SQL” могат да се въвеждат документи към избран счетоводен период, 

като това се определя от счетоводната дата, която се вижда на най-долния ред на екрана 

- в долния ляв ъгъл.  

Всички периоди в “МИРАЖ SQL” са отворени за едновременна работа и въвеждане на 

счетоводна информация. За целта не е нужно никакво зануляване на оборотите по сметки. 

След счетоводна обработка на предходен период, салдата по сметките се актуализират 

автоматично в следващите периоди. 

 

  Избор / смяна на счетоводен период: 

В “МИРАЖ SQL” не се въвежда начало и край на счетоводен период, защото всички 

периоди са отворени за обработка. Водеща е текущата счетоводна дата, чиито формат 

е ДД;ММ;ГГГГ. 



При стартиране на програмата, автоматично се изписва текущата дата, която още при 

влизане в счетоводна система може да се промени: 

  

 

  

Можете да смените счетоводната дата винаги по време на работа по следния начин: на 

главния екран "Счетоводство" натискате левия бутон на мишката и в появилото се екранче 

се въвежда желаната счетоводна дата. 

 

Всички документи, които се въвеждат, ще се отразят по справките към съответната 

счетоводна дата. Например, ако се въведе дата 31.10.2013 – всички счетоводни операции 

и документи, които ще се въведат в последствие, ще бъдат отразени в счетоводните 

справки с дата на регистрация 31.10.2013 г. 

Могат да се въвеждат операции и документи към произволно избран период -

 например към: 

 - края на всеки месец, сменяйки датата на въвеждания документ; 

 -   към края на тримесечие и по-голям период; 

 - към конкретната дата на всеки документ – този случай датата на регистрация /текущата 

счетоводна дата/ и датата на въвежданите документи и операции съвпадат. Този вариант 

на въвеждане е препоръчителен за фирми с голям ежедневен документооборот, тъй като 

впоследствие се улеснява търсенето на документи и операции. 

 

Счетоводни обекти  

Счетоводни обекти се дефинират от меню "Базови данни" - Счетоводни обекти. 



Счетоводните обекти са основните елементи, чрез които се задават автоматични 

счетоводни контировки - за да се създадат контировки, трябва да са налични 

предварително дефинирани счетоводни обекти. 

 

  

Счетоводните обекти притежават следните характеристики: 

•         Пореден №,  

•         Наименование. 

За да се добави нов счетоводен обект се избира бутона  Нов сч. обект. В 

прозореца Счетоводни обекти се отваря панел за въвеждане на данните: 

 

  



В полето Номер се въвежда пореден номер или номер /за удобство може да използвате 

номера на самата сметка/. 

В полето Наименование се въвежда наименованието на счетоводния обект, което може 

да съвпада с наименованието на съответната счетоводната сметка, но това не е 

задължително. 

В полето Сметка се въвежда директно шифърът на счетоводната сметка /или с F4 

отваряме падащо меню, откъдето се избира необходимата счетоводна сметка/, която ще 

съответства на този счетоводен обект. 

Потвърждава се с бутон Запис.  

Бутон Редакция се използват за корекция в полетата, характеризиращи счетоводния 

обект. 

Бутон Изтриване се използват за изтриване на счетоводния обект, който е маркиран, ако 

обаче той не участва в дефинирана автоматична контировка. 

  Забележка: В системата има вградени защити за потребителя, които не му позволяват 

да изтрие счетоводен обект, участващ в автоматична контировка.  

 Забележка: Ако счетоводната сметка е аналитична, се отварят и полетата за 

аналитичните нива.  

o     Ако не се попълнят данни за аналитичните нива, счетоводният обект ще 
обслужва всички аналитични нива. 

o   Ако се попълнят данни за конкретно аналитично ниво на счетоводната 
сметка, този счетоводен обект ще обслужва съответното аналитично 
ниво на счетоводната сметка. 

 

 

 

Автоматични контировки за документи 

 

Дефиниране, корекция и изтриване на контировки за документи може да се направи от 

меню "Базови данни" - Контировки за документи. 

 



Контировките за документи представляват набор от определени счетоводни операции, 

които ще бъдат осчетоводени автоматично. 

Дефинирането на контировки спада към първоначалната организация на счетоводния 

процес.  

o Веднъж дефинирани, контировките могат да бъдат ползвани 
многократно; 

o Избягва се досадното повторение на рутинни операции и допускане на 
технически грешки; 

o В процеса на използване на автоматичните контировки при въвеждане на 
документи, се избира само наименованието на подходящата контировка, 
а не се въвеждат номерата на кореспондиращите счетоводни сметки; 

o Една контировка може да съдържа оптималния брой счетоводни 
операции, подходящи за осчетоводяване на конкретен документ; 

o  Всеки потребител може самостоятелно и по собствена преценка да 
зададе комбинацията от счетоводни операции, които да се осчетоводяват 
автоматично; 

o   Списъкът от автоматични контировки може да бъде актуализиран по 
време на текущата работа, т.е. винаги могат да се добавят нови и да се 
коригират вече дефинирани контировки. 

Основния прозорец изглежда така: 

  

В екрана Контировки  са разположени две таблици: 

1) Видове контировки - съдържа списък от контировки, които имат за характеристики 
Номер, Дейност, Наименование и Тип ; 

2) Счетоводни операции - съдържа счетоводните операции, които се съставят 
в съответната контировка. 

Бутоните в горната част на дясната част на прозореца Контировки се отнасят до 
таблица Видове контировки, а от долната част - за таблица Счетоводни операции. 

(Виж: Дефиниране на нова контировка) 



 

Дефиниране на нова контировка 

   

  Нека дефинираме нова контировка за продажба, например "Продажба на стоки с ДДС с 
изписване и плащане". 

За да се дефинира нова контировка за документи в екрана Контировки от горната група 
бутони се избира бутонът Нова и се отваря форма за попълване на Номер, Дейност, 
Наименование и Тип на контировката. 

1. Въвеждаме име, което подсказва какво може да се осчетоводи с тази контировка; къде 
участва контировката - в случая в модул ФАКТУРИ. След като всичко е попълнено - 
записваме контировката с бутон Запис. 

  

 

  

     Забележка: Служебна контировка се маркира само при създаване на статии за 
осчетоводяване на ДДС по протокол за ВОП (Виж: Генериране на протокол от въведен 
Инвойс) 

      Затворена контировка се маркира само при дефиниране на контировка за 
осчетоводяване на Митническа декларация.  

      Участва в модул ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ се активира само за контировки, касаещи 
автоматично осчетоводяване на резултатите от инвентаризация на материални запаси.  

      Участва в модул ДМА се отнася само за автоматични контировки за преоценка на 
дълготрайни активи.  

      Участва в модул Банкови док. се отнася само за автоматични контировки за 
осчетоводяване на банкови бордера в модул Плащания - Банкови документи.  

      Участва в модул ПРОИЗВОДСТВО се отнася само за автоматични контировки за 
осчетоводяване себестойност на готова продукция в модул Производство.  



      Участва в модул КАСА се отнася само за автоматични контировки за осчетоводяване 
на приходни и разходни касови ордери в модул Плащания - Касови документи.  

     2. Стъпва се върху вече създаденото име на контировката и в долната част на екрана 

чрез бутона се въвеждат отделните операции /статии/, които се съдържат 
в контировката - в случая се създават последователно четири статии като номера на 
всяка операция се задава автоматично от програмата: 

     2.1. За отчитането на прихода от продажбата на стоки - създава се статията Дт 410 
Клиенти в лева / Кт 701 Приходи от продажба на стоки 

Дефинира се като в полетата Дебит счетоводен обект и Кредит счетоводен обект с 
бутон F4 или чрез падащото меню се избира съответния счетоводен обект, който 
отговаря на сметката за дебита или кредита на статията. 

 

  

           В полето Тип се избира между Други, Контрагент или Предмет. В случая се 
избира Контрагент. 

           Аналогично избираме кредит счетоводен обект; счетоводният обект отговарящ на 
сметка 701 - Приходи от продажба на стоки;  

           В полето Тип в дясно избираме Други.  

           Падащото меню Сума на операцията показва как се формира сумата на операцията, 
като в случая избираме Стойност.  

           Потвърждаваме с бутон Запис.  

Забележка: Ако няма дефиниран счетоводен обект, който да съответства 
на необходимата счетоводна сметка, чрез бутона в дясно до полето може да се създаде 
необходимия в екрана Счетоводни обекти чрез бутон Нов сч. обект. Може и да се 
коригира или изтрие вече дефиниран счетоводен обект. 



 

  

     2.2. За начисляване на дължимото ДДС - въвежда се статията Дт 410 / Кт 453.2 

 

  

     2.3. За изписването на стоките - статията е Дт 701 / Кт 303 



 

  

     2.4. За получаване на парите от клиента в касата - операцията е Дт 500 / Кт 410  

 

  

       С това автоматичната контировка е вече дефинирана и може да се използва многократно, 

като името и съдържанието и при нужда може по всяко време да се коригира и изтрива чрез 

бутоните в дясно.  



 

  

    Бутон Редакция – дава възможност за коригиране на наименованието на дадена контировка в 

горната част на екрана, а същият бутон в долната част дава възможност за корекция в която и да 

е статия от контировката, върху която сме се позиционирали. 

    Бутон Изтриване – в горната част на екрана се използва се за изтриване на дадена контировка 

/заедно с всички счетоводни операции, които са дефинирани към нея/, а този в долната част - за 

изтриване на дадена счетоводна операция към контировка. 

По аналогичен начин може да се дефинират и контировки за покупка, инвентаризация, производство, 

осчетоводяване на ордери и банкови бордера.  

След като списъкът с най-често използваните контировки е готов, необходимо е само да се 

избере наименованието на автоматичната контировка, която е най-подходяща за осчетоводяване 

на конкретния счетоводен документ. 

 

Начин на дефиниране на автоматични контировки 

  

Наименование на контировката 

Дебит счетов. 

обект/съответна 

сч. с/ка 

Тип 

Кредит 

счетоводен 

обект/ сч. с/ка 

Тип 
Сума на 

операцията 

Вал. 

Колич./ 

Знак 
/ 

Счетоводни операции 

Покупка на стока с ДДС без 

плащане 
Стоки/ сметка 303 Предмет 

Доставчици/    

с-ка 400 
Контрагент 

Отчетна 

стойност 
Знак “+” 



1.303/400 

2.4531/400 ДДС на покупки/ Други 
Доставчици/ 

с/ка 400 
Контрагент ДДС Знак “+” 

Покупка на стока с ДДС и плащане: 

Стоки/ с-ка 303 Пред-мет 
Доставчици/ 

с/ка 400 
Контрагент 

Отчетна 

стойност 
Знак “+” 

1. 303/400 

2.4531/400 
ДДС на покупки/   

с-ка 453.1 
Други 

Доставчици/ 

с/ка 400 
Контрагент ДДС Знак “+” 

3.400/500  
Доставчици/            

с-ка 400 
Контрагент Каса/  с-ка 500 Други 

Стойност + 

Данък 
Знак “+” 

Покупка на ДМА с ДДС Стопански 

инвентар/                  

с-ка 207 

Предмет 
Доставчици/ 

с/ка 400 
Контрагент 

Отчетна 

стойност 
Знак “+” 

1. 207/400 

2.4531/400 
ДДС на покупки/   

с-ка 453.1 
Други 

Доставчици/ 

с/ка 400 
Контрагент ДДС Знак “+” 

Продажба на стока без изписване и 

без плащане: 
Клиенти/  с-ка 410 Контрагент 

Приходи от 

продажби/701 
Предмет 

Отчетна 

стойност 
Знак “+” 

1. 410/702 

2. 410/4532 Клиенти/  с-ка 410 Контрагент 

ДДС на 

продаж-

би/4532 

Други ДДС Знак “+” 

Продажба на стока с ДДС и 

изписване: 
Клиенти/  с-ка 410 Контрагент 

Приходи от 

продажби/702 
Други Стойност Знак “+” 

1. 410/701 

2. 410/4532 Клиенти/  с-ка 410 Контрагент 

ДДС на 

продажби/ 

453.2 

Други ДДС Знак “+” 

3. 701/303 
Приходи от 

продажби/ 701 
Други 

Стоки/ сметка 

303 
Предмет 

Отчетна 

стойност 
Знак “+” 

Продажба на стока с ДДС, 

изписване и плащане 
Клиенти/  с-ка 410 Контрагент 

Приходи от 

продажби/ 701 
Други Стойност Знак “+” 

1. 410/701 

2. 410/4532 Клиенти/  с-ка 410 Контрагент 
ДДС на 

Други ДДС Знак “+” 



продаж-

би/4532 

3. 701/303 
Приходи от 

продажби/701 
Други 

Стоки/ сметка 

303 
Предмет 

Отчетна 

стойност 
Знак “+” 

4. 500/410 Каса /с/ка 500  Други 
Клиенти  / с-ка 

410 
Контрагент 

Стойност + 

Данък 
Знак “+” 

Покупка на външни услуги с ДДС 
Разходи за 

външ.усл./с/ка 601 
Предмет 

Доставчици/ 

с/ка 400 
Контрагент 

Отчетна 

стойност 
Знак “+” 

1. 601/400 

2. 4531/400 
ДДС на покупки/   

с-ка 453.1 
Други 

Доставчици/ 

с/ка 400 
Контрагент ДДС Знак “+” 

Покупка на външни услуги с ДДС и 

плащане Разходи за 

външ.усл./с/ка 601 
Предмет 

Доставчици/ 

с/ка 400 
Контрагент 

Отчетна 

стойност 
Знак “+” 

1. 601/400 

2. 453.1/400 
ДДС на покупки/   

с-ка 453.1 
Други 

Доставчици/ 

с/ка 400 
Контрагент ДДС Знак “+” 

3. 400/500 
Доставчици с/ка 

400 
Контрагент Каса/  с-ка 500 Други 

Стойност + 

Данък 
Знак “+” 

Р-ди за материали без ДДС и 

приключ. Р-ди м-ли/ с/ка 

600 - аналитична 
ПРЕДМЕТ 

Доставчици/ 

с/ка 400 
Контрагент 

Отчетна 

стойност 
Знак “+” 

1.600/400 

2.610/600 
Р-ди за основна 

дейност/ с-ка 610 
Други 

Р-ди за 

материали/ 

с/ка 600 – 

аналитич. 

Предмет 
Отчетна 

стойност 
Знак “+” 

Покупка на стоки с Митническа 

декларация /МД/ 
Стоки/ с/ка 303 Предмет 

Достав-чици 

във валута 
Контрагент 

Отчетна 

стойност 

С вал. 

коли-

чество 

303/400.2 Знак “+” 

ДДС и мито на МД: затворена 

контировка 

ДДС на покупки/   

с-ка 453.1 
Други 

Доставчици 

във валута/     

с-ка 400.2 

Контрагент ДДС на МД 

! Без 

валутно 

количество



1.4531/400.2 Знак “+” 

2.456/400.2 
Разчети с 

митници/ с-ка 456 
Други 

Доставчици 

във валута/ 

с/ка 400.2 

Контрагент 
Мито + ДДС 

на МД 

! Без вал. 

колич. 

! Знак    “-” 

3.400.2/400.2 

Доставчици във 

валута/ с-ка 400.2 

Контрагент 

Доставчици 

във валута/     

с-ка 400.2 

Други 

Транспорт 

на МД 
! Знак “-” 

! Без вал. 

количество 

! със вал. 

количество 
  

ДДС, Мито и Транспорт на МД: 

ДДС на покупки/   

с-ка 453.1 
Други 

Доставчици 

във валута/     

с-ка 400.2 

Контрагент ДДС на МД 

! Без вал. 

количество

затворена контировка Знак “+” 

 1.453.1/400.2   

2.456/400.2 

Разчети с 

митници/                    

с-ка 456 

Други 

Доставчици 

във валута/ 

с/ка 400.2 

Контрагент 

Мито 

/Акциз + 

ДДС на МД 

! Без вал. 

колич. 

! Знак    “-” 

3.400.1/400.2 

Доставчици във 

валута/             

с/ка 400.1 

Други 
Доставчици 

във валута/ 
Контрагент Транспорт  

! Без вал. 

колич. 

! Знак      “-

” 

ДДС, Мито, Левов транспорт и 

други разходи на МД:                                       

затворена контировка                       

1.453.1 / 400.2 

ДДС на покупки/ 

с/ка 456 
Други 

Доставчици 

във валута/ 

с/ка 400.2 

Контрагент ДДС на МД 

! Без вал. 

колич.       ! 

Знак "+" 

2. 456 / 400.2 
Разчети с 

митници/ с-ка 456 
Други 

Доставчици 

във валута /   

с-ка 400.2 

Контрагент 

Мито / 

Акциз + ДДС 

на МД 

! Без вал. 

колич.    ! 

Знак "-" 

3. 400.1 / 400.2 
Доставчици / с-ка 

400.1 
Други 

Доставчици 

във валута /   

с-ка 400.2 

Контрагент 
Транспорт 

на МД 

! Без вал. 

колич.    ! 

Знак "-" 



4. 400.1 / 400.2 

Обект 400.1 или 

друга разчетна 

сметка 

Други 

Доставчици 

във валута /   

с-ка 400.2 

Контрагент 

Други 

облагаеми 

или 

необлагаеми 

разходи по 

МД 

! Без вал. 

колич.    ! 

Знак "-" 

 

Създаване на контировки за Митническа декларация 

  

За правилното осчетоводяване на митническа декларация (Виж. Въвеждане на митническа 

декларация) се използват специални контировки. Тези контировки се създават по същия 

начин както всички останали конитровки за документи (Виж. Дефиниране на нова 

контировка), но има особености и правила, които трябва да се имат предвид. 

І. При въвеждане на сделките по документа за закупените стоки /материали и др./ се 

използва контировка: ВНОС НА СТОКИ I СТЪПКА ПО МД с операция: 303.1 / 400.2  

(сметка 303.1 – може да е и друга материална сметка от гр. 30).  

Контировката се създава по следния начин: от меню "Базови данни" се избира 

Контировки за документи и бутон Нова - отваря се прозорец въвеждане на името на 

контировката  и къде ще се използва: 

            

 

След като се въведе името на контировката и се запише, следва въвеждане на самата 

операция, която изглежда по следния начин: 



 

  

ІІ. За осчетоводяване на митото и/или акциза, ДДС и транспортната услуга, се създава 

нова контировка ІІ-РА СТЪПКА МД ДДС+МИТО/АКЦИЗ+ТРАНСПОРТ. 
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 Внимание! 

Тази контировка е специална: дефинира се като затворена контировка - при нея 

стойностите на сделките се взимат от съответните полета в панела "Допълнителни данни 

МД" , които е активен при въвеждане на Митническа декларация. При създаването на 

отделните операции в контировката се премахват отметките на полетата Валутно 

количество. Знакът на две от операциите е '-', защото сумата на операцията се изважда 

от общата стойност на задължението към валутния доставчик, което преди това е 

увеличено изкуствено от направеното разпределение на разходите. Изборът на 

стойностите на отделните кореспонденции са специални. Впоследствие, при използването 

й, след като се избере от списъка с контировките, тя пита за аналитично ниво на сметката 

за доставчика (400.1/2). Контировката включва в себе си следните три счетоводни 

операции: 

1.     За осчетоводяване на ДДС по Митническа декларация:   

Дт       Кт 

453.1       400.2 

тип: други       тип:контрагент 

  

без валутно количество    без валутно количество 

   Сума: ДДС на МД 

    Знак + 

Въвеждането в програмата изглежда така: 



 

2.     За осчетоводяване на митото по Митническата декларация: 

       Дт     

  Кт 

456       400.2 

тип: други       тип:контрагент  

без валутно количество    без валутно количество 

   Сума: Мито/Акциз + ДДС по МД 

     Знак –  

 

Въвеждането в програмата изглежда така: 

 

 

3.    За осчетоводяване на транспорт по Митническа декларация: 

       Дт     

  Кт 

400.1       400.2 

доставчик в лева     доставчик във валута 

тип: други      тип: контрагент 

без валутно количество    без валутно количество 

   Сума: Транспорт на МД 

 Знак –  

Въвеждането в програмата изглежда така: 



 

След въвеждането на всички операции включени в контировката - в програмата изглежда 

така: 

 

ІІІ. За осчетоводяване на други разходи, които формират сумата на митническата 
декларация се използва следната контировка /дефинира се като затворена 
контировка/:  

  

Други облагаеми разходи по внос с Митническа декларация 

Дт       Кт 

400.1       400.2 

доставчик в лева                                       доставчик във валута 

тип: други      тип: контрагент 

без валутно количество    без валутно количество 

   Сума: Други разходи за МД 

     Знак –  

Въвеждането в програмата изглежда така: 



 

ІV. За осчетоводяване на други разходи, които неформират сумата по митническата 

декларация, но се разпределят и влизат в себестойността на внесената стока /материали; 

или готова продукция/ - дефинира се като затворена контировка: 

 Други необлагаеми разходи по внос с Митническа декларация 

Дт       Кт 

400.1       400.2 

доставчик в лева                                       доставчик във валута 

тип: други      тип: контрагент 

без валутно количество    без валутно количество 

   Сума: Други необлагаеми разходи за МД 

     Знак –  

Въвеждането в програмата изглежда така: в горния панел се дефинират вида 

дейност, името на контировката, вида на контировката и модула, в който участва: 



 

  
В долния панел "Счетоводни операции" се въвежда самата контировка и се 

записва с бутон Запис: 

 

  

  

Общи правила за дефиниране на контировка 

  

За улеснение при работа с контировки е необходимо да знаете: 

1. В дефинирането на всяка една контировка за покупка или продажба трябва да има 

задължително винаги и не повече от един предмет на сделката. 



Ако в контировката има материална сметка, задължително тя се дефинира като 

предмет на сделката. Ако в контировката няма зададен предмет, то при избирането й при 

въвеждане на документ, системата ще изведе съобщение "Контировката не е пълна." 

2. Ако в дебита или кредита на сметката на операцията има обект - тип “предмет” на 

сделката, задължително сумата на операцията се задава като отчетна стойност. 

3. Обектите, съответстващи на сметките за доставчици и клиенти, се дефинират като тип 

“контрагент”. 

4. Ако в контировката няма материална сметка, препоръчително е като предмет на 

сделката да се зададе аналитична сметка /ако има такава/. 

5. Всички останали се дефинират като тип “други” (например обект – каса, ДДС на 

покупки или продажби...) 

6. Обръщаме Ви внимание, че като сума на счетоводната операция се избира тази 

стойност, която отговаря на съдържанието на счетоводната кореспонденция. 

Счетоводни документи 

  

              Във версиите на ФСС "МИРАЖ" форматите и логиката на работа със счетоводни 

документи е съгласно Закона за счетоводството, ЗДДС и ППЗДДС. 

Реквизитите и логиката на работа със системни Документи във ФСС „Мираж” са 

съобразени с формата на подаване на текущата информация за Месечни справки 

декларации (VIES) и ДДС-дневници към НАП.  

В зависимост от отражението на документите за целите на ДДС, можем да разграничим 

документите на два основни типа – данъчни и неданъчни. 

Данъчните документи имат отражение в дневниците по ДДС (съответно покупки и 

продажби) със съответния данъчен код. 

Неданъчните документи нямат връзка с дневниците по ДДС, но могат да бъдат 

въвеждани от меню "Документи", отпечатвани и следени с отделна номерация от 

програмата. 

 

Въвеждане на документи 

Възможностите при въвеждане на документи са: 
          -  Текущо осчетоводяване на документи; 

          -  Автоматично   прехвърляне на информацията в дневниците за покупки и 

продажби за данъчните документи;  

          -  Автоматично   прехвърляне на информацията във всички счетоводни 

справки и отчети;  

          -  Автоматично осчетоводяване чрез предварително дефинирани счетоводни 

контировки; 

          -  Въведената информация е достъпна за преглед преди осчетоводяване; 

          -  Въведените данни са достъпни за корекция преди осчетоводяване; 



          -  Веднага след осчетоводяването на даден документ   потребителят 

разполага с опция за печат на фактура, приходен или  разходен касов ордер и 

др; 

         - Корекция на вече въведени данъчни документи като направените промени 

автоматично се прехвърлят както в дневниците и Справка-декларацията по 

ЗДДС, така и в в счетоводните операции.  

Основни помощни клавиши са F4 и F5 , чиито опции винаги са изписани на най-долния ред 

на екрана:  

F4 – Контрагенти - /за избор на контрагент/ 

F4 – Контировки - /за избор на готова контировка за осчетоводяване на даден документ/ 

F4 – Филтър - /за търсене в списък от данни/ 
F4 -  Номенклатури - /за извеждане на желаната номенклатура от списъка на 

номенклатурите/ 

F5 -  Партиден файл - /за избор на желаната партида/ 

Въвеждането на счетоводни документи се извършва от меню Документи - 

подменю Въвеждане на документи. 

 

 

Въвеждане на документи за продажба 

 От меню „ Документи” се избира „Въвеждане на документи”: 

 

 

♦ От полето Дейност се избира вида дейност на документа - покупка или 

продажба, в случая продажба. 

♦ От полето Вид документ избираме вида документ от списъка: 



Списък на документите за продажба, предварително заредени във ФСС 

“МИРАЖ” 

Данъчни документи:  Имат отражение в ДДС-дневниците 

Фактура Данъчен код 1 

Дебитно известие Данъчен код 2 

Кредитно известие Данъчен код 3 

Отчет за извършени продажби Данъчен код 81 

Протокол или друг документ 

(Разновидност стандарт) 
Данъчен код 9 

Протокол или друг документ 

(Разновидност корекция на данъчен 

кредит) 

Данъчен код 9 

Отчет за извършени продажби при 

спец.режим на облагане 
Данъчен код 82 

Неданъчни документи: 
Нямат отражение в ДДС-дневниците 

/могат да бъдат отпечатвани/ 

Стокова разписка Няма дан. код 

Проформа фактура Няма дан. код 

Приемо-предавателен протокол Няма дан. код 

  

♦ Поле Разновидност на документ – това поле се активира само при избор на 

определени видове документи. 

Забележка: При избор на дейност - Продажба, вид на документа – Протокол или 

друг документ, могат да бъдат избрани две разновидности: „Стандарт” или 

„Корекция на данъчен кредит”. Изборът е свързан с основанието за издаване на 

ЗДДС, което ще излезе на печат. 

Протокол или друг документ се използва в случаите на ВОП по чл.84 от ЗДДС, 

получени услуги по чл.82 от ЗДДС, както и при корекция на данъчен кредит в 

определени случаи предвидени в закона: 

•         Корекция на ползван дан.кредит по чл.79 ал. 1 и 3 от ЗДДС (чл. 66, ал.1 от  

ППЗДДС); 

•         Корекция на ползван дан.кредит по чл.79 ал. 2от ЗДДС (чл. 66, ал.1 от  ППЗДДС); 

•         Корекция (увеличение) на ползван дан.кредит по чл.79 ал. 8 от ЗДДС (чл. 67, ал.2 

от  ППЗДДС); 

Този Протокол посочва с данъчен код 9 за дневниците, разграничава се с 

възможността за посочване на ДДС без данъчна основа за Дневника по ДДС – продажби – 

Вид сделка за дневниците по ЗДДС: „Други облагаеми доставки с ДДС 20%.” 

Тъй като в тези случаи се осчетоводява размера на начисления данък, не е 

необходимо създаването на отделна автоматична контировка. Този вид документ се 

въвежда „Без контировка” – Чрез деактивиране  на полето Контировка . По този начин 

попълнените стойности в зависимост от избрания вид сделка за Дневник по ДДС – 



Продажби се разнася в съответните колони за ДДС-дневника и съответните клетки за 

Справка – декларация по ЗДДС. Въведения по този начин документ може да бъде 

осчетоводен чрез въвеждане на необходимата операция от  меню Въвеждане / 

Счетоводни операции. 

Така въведения Протокол или друг документ се разнася в Дневник  по ДДС – продажби, 

като  размерът на въведения ДДС се отразява автоматично в колона „ДДС” и „ДДС други 

20 %”. Размерът на ДДС се отразява автоматично и в раздел А,  кл. 23 „Начислен данък 20 

% в други случаи” на Справка-Декларация по ЗДДС. 

♦ Полето Основания  става активно  и задължително за попълване при избор на 

определени видове документи. При въвеждане на Протокол или друг документ 

(продажба) се избира от списъка съответния вид основание  от ЗДДС и ППЗДДС. 

За Протокола, генериран от програмата, избраното основание се отпечатва в поле, 

което е задължителен реквизит на този документ Основание за начисляване на 

данъка. 

 Забележка: В таблицата по-долу са изброени основанията, които са зададени в 

програмата и могат да бъдат отпечатвани при въвеждане и издаване на Протокол 

или друг документ. 

Списък на основания от ЗДДС: 

Получател по доставка по чл. 82, ал. 2, т.1 ЗДДС 

Получател по доставка по чл. 82, ал. 2, т.2 ЗДДС 

Получател по доставка по чл. 82, ал. 2, т.3 ЗДДС 

Получател по доставка по чл. 82, ал. 2, т.4 ЗДДС 

Получател по доставка по чл. 82, ал. 4 ЗДДС 

Придобиване по чл. 82, ал. 3 ЗДДС /при тристранна операция/ 

Придобиване по чл. 84 ЗДДС /вътреобщностно придобиване/ 

Внос по чл. 57, ал. 1 ЗДДС 

Внос по чл. 58 ал. 2 ЗДДС 

Доставчик на стоки и услуги по чл. 6, ал. 3 ЗДДС 

Доставка на стоки по чл. 7, ал. 4 ЗДДС 

Доставка на услуги по  чл. 9, ал. 3 ЗДДС 

Доставката на стоки по чл. 144, ал.4 ЗДДС 

Доставката на стоки по чл. 142, ал.1 ЗДДС 

Доставката на обща туристическа услуга по чл. 140, ал. 1 от ЗДДС – нулева ставка 

Доставка на услуга по чл.8, ал.6 от ППЗДДС 

ВОП по чл.9 ал.4 от ППЗДДС 

Доставка по чл.39 ППЗДДС 

ВОД по чл.46, ал.2  ППЗДДС 

Получател по доставка по чл. 82, ал. 5 ЗДДС 

Чл. 113, ал. 9 от ЗДДС – нерегистрирано по ЗДДС лице 

Обратно начисляване на ДДС по чл. 163, ал. 2 

 

♦ От полето Предмет избираме предмета на сделката (например Продажба на 

стоки). Този текст автоматично ще се запише в поле Предмет на доставката  в 

дневниците за покупки или продажби. Предварително заредените в програмната 

версия текстове могат да бъдат допълвани от потребителя от бутон  - 

отваря се прозорец „Допълнителни номенклатури”, в който потребителя може да 

въведе необходимия обяснителен текст към фактурата: 



 

 

Тези текстове се добавят за всяка фирма поотделно. Това поле няма друга връзка 

и логика освен като обяснителен текст, който се разнася в колона „Вид на 

стоката/услугата” на дневника по ЗДДС. 

♦   Поле Доставка – попълва се само в случаите, когато искаме извършване на 

последващо разпределение на разходите по доставката към Фактура / Инвойс. 

(Вж. гл. Доставка. Разпределеление на разходи по доставка) 

♦ В поле Контрагент се въвежда поредния номер на съществуващ клиент в 

номенклатурата – с помощен клавиш F4 можем да изберем от номенклатурата 

съответния клиент или ако нямаме такъв, можем да добавим директно данни за 

нов клиент. 

 

При натискане на бутона Нова позиция се появява екран Номенклатура за 

въвеждане на клиент /контрагент/: 



 

Задължителните полета за въвеждане са Код, Наименование, Рег. номер и ако е 

регистриран по ЗДДС задължително се отбелязва в чекбоса. Данните за нов 

клиент /контрагент/ се попълват в долната част на прозореца. При отбелязване в 

чекбокса „Активен” клиента се вижда в списъка с контрагенти и може да бъде 

избран директно следващия път. След като въвеждането на данните приключи се 

натиска бутона Запис. 

Забележка: В горната част може да се попълват данни, по които да се търси 

между вече въведените контрагенти. Например: въвежда се като критерии за 

търсене: име или част от име, или държава, или адрес и т.н. При натискане на 

бутон Търсене програмата филтрира по избраните критерии.  

Забележка: Корекция на данните за контрагента след разнасяне на документа 

за покупка или продажба: след потвърждаване на документите чрез разнасяне 

необходимите данни се прехвърлят в съответните колони на Дневник по ДДС - продажби 

(покупки): „ЕИН по ДДС” и „Име на контрагент”. Ако се установи грешка във въведените 

данни за контрагента след разнасянето на документа, е възможно да се направи корекция 

в данните на номенклатурата. Извършената корекция в тези данни в номенклатурата на 

контрагентите, касаещи Дневниците по ЗДДС, се отразява веднага и в Дневници по ЗДДС 

(не е необходимо презавеждане на данъчния документ за покупка и продажба, в случай че 

грешката е открита преди подаване на месечната информация за ДДС). 

♦ В поле Номер на документ автоматично се генерира следващият пореден № на 

фактура, освен ако не е необходимо да го въведем ръчно (за вече издадени 

документи за продажба).При въвеждането на документа автоматично се допълва 

№ на документа до 10 разряда. 

Програмата следи автоматично номерата на въведените фактури за продажба и е 

вградена логика за предпазване на потребителя от дублиране на номера на данъчни 

документи: 

♦ При издаване на фактури за продажба за текущия документ се предлага следващ 

пореден номер; 

♦ При ръчно въвеждане на номер на фактура (дебитно и кредитно известие) за 

продажба, който съществува в базата на въведените фактури за продажба, се 

извежда предупредително съобщение: 



 

 Забележка: При необходимост може да се маркира полето Номер документ с 20 

символа и да се попълни номер на документ до 20 разряда. 

Забележка: За следните видове документи ФСС „Мираж” поддържа отделна 

номерация: 

�      Фактури (Дебитни и кредитни известия за продажба); 

�      Проформа фактура; 

�      Стокова разписка; 

�      Отчет за продажбите; 

�      Протокол или друг документ; 

�      Приемно - предавателен протокол 

♦ В поле Дата на документа се въвежда датата на фактурата. 

♦ В поле Дата на данъчно събитие се въвежда датата на данъчното събитие 

/дата на плащане; дата на предаване на стоката или извършване на услугата/. 

♦ В поле Дата на падеж се въвежда датата на падежа. 

♦ В поле Начин на плащане се въвежда как е платено или ще бъде извършено 

плащането: в брой; по банка; наложен платеж и др. 

♦ В поле Предходен документ се избира и въвежда номера и датата на фактурата, 

по която трябва да се изготви дебитно или кредитно известие. Например: 

 

 

 



♦ В поле Папка се въвежда номер или дата на папка, ако потребителя желае да 

ползва една и съща папка за определени видове документи с цел правене на 

различни справки. 

♦ В поле Валута се въвежда вида на валутата. При избор на валута български лева 

/BGN/ курсът по подразбиране е 1,00 лева. Валутния курс за еврото /EUR/ е 

1,95583 лева. При избор на друга валута програмата автоматично тегли курса на 

БНБ към съответната дата: 

„Трябва да въведете валутен курс към избраната дата.” → избира се ОК → отваря 

се прозорец: 

 

 

Избира се бутон Добавяне на курсове и се показва прозорец Добавяне на 

дневни курсове → избира се бутон Вземи → програмата изтегля актуалните 

валутни курсове и следва да се запишат с бутон Запис → излиза текст „Успешен 

запис” → ОК → прозорците се затварят от  → в прозорец Документ за 

Продажба се показва валутния курс на избраната валута. 

 



 

 

♦ В поле Валутен курс се показва валутния курс към избраната дата на документа: 

 

  

♦ В полето Сделка ДДС дневник са зададени видовете сделки, които определят 

връзката на документа с дневниците и справка-декларацията по ЗДДС. Към самата сделка 

е заложен определения процент ДДС (20%, 0%, 9%), който ще се начисли към стойността 

на конкретната позиция. Това поле задължително трябва да се попълва правилно, за да 

бъде вярна информацията във фактурата към конкретната сделка, както и разнасянето на 

фактурата в дневниците и справка-декларацията по ЗДДС. 

Забележка: Програмата автоматично зарежда за сделка за дневника при 

въвеждане на фактура за продажба – „Облагаеми доставки на територията на страната 

със ставка 20%”, но при необходимост може да се избере друго основание. 

Дейност-

Продажба 
Наименование на вид сделка 

Продажби Облагаеми доставки на територията на страната със ставка 20 % 

Продажби Облагаеми ВОП - ДДС 20 % 

Продажби Други облагаеми доставки със ставка 20 % 

Продажби Облагаеми доставки със ставка 9% 

Продажби ВОД на стоки - ставка 0 % 

Продажби Доставки със ставка 0 % по гл. III от ЗДДС 

Продажби Доставки по услуги по чл. 21, ал. 2 

Продажби 
Доставки по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга 

държава-членка 

Продажби Освободени доставки, вкл. освободени ВОП - ставка 0 % 

Продажби Доставки като посредник в тристранни операции - ставка 0 % 

Продажби Доставки по чл. 140, 146 и чл. 173, ал 1 и 4 от ЗДДС - 

♦ Полето Номенклатура става активно и трябва да се попълни след избор на 

съответния вид сделка, към която е необходимо посочване на конкретното основание от 

ЗДДС и отпечатването му на текущия документ. Например при избор на основание за 

неначисляване на ДДС или нулева ставка по ДДС ( Доставки със ставка 0 % по гл. III от 

ЗДДС): 



 

От падащото меню може да изберете вече съществуващо основание от ЗДДС.  

От  може да се коригира съществуващо основание от ЗДДС, както и да се 

добави ново в прозорец Нова позиция: 

 

 

При маркиран чекбокс Активен запис – основанието се вижда от падащото меню. 

След избор на бутон  виждате падащо меню, от което можете да изберете от готовия 

списък и да прегледате основанията в двете полета:  



-       текста в полето „Член” ще се изпише на фактурата като основание съответно за 

начисляване с нулева ставка или неначисляване на ДДС; 

-       текста в полето „Описание” представлява извадка от ЗДДС, служейки като 

допълнителна информация за справка и не се отпечатва на документа.  

Забележка: Тези текстове са заредени предварително от нас за Ваше улеснение при 

разграничаване на случаите, възникващи в резултат на новите видове сделки, но при Вас те 

могат да бъдат: 

•         допълвани в рамките на предварително въведения текст – допълнението се 

запаметява в номенклатурата на основанията, които се отпечатват от програмата; 

•         Могат да бъдат добавяни и нови номенклатури на основания – индивидуални за 

фирмата ви, които също остават в използваната от вас номенклатура основания 

към сделките. 

 Внимание: Корекция може да се прави като се стъпи в полето „Член” или „Описание” и 

съществуващия текст се промени, след което се натиска бутона Запис. В случай на отказ от 

промяна на текста се избира бутон Отказ. 

 Внимание: Текста в полето „Към сделка” не може да се коригира. 

 Внимание: При избор на бутон Добавяне нов се изчиства текста в полетата „Член” и 

„Описание” и Вие може да добавите ново основание към избрана от падащото меню по-горе 

основана сделка и да въведете обяснителен текст от ЗДДС. 

♦ Поле Сделка-дневник на покупките е неактивно при изготвянето на фактура, 

кредитно или дебитно известие за продажба.  
♦ В поле Контировка въвежда се контировката, с която ще се осчетоводи 

документа /или отделната сделка по документа/. С клавиш  F4 отваряме прозореца 

с предварително дефинираните  контировки: 

 



При необходимост от създаване на нова контировка може да направите това, докато сте в 

режим на въвеждане на нов документ от бутон . 

(Виж. Начин на дифиниране на автоматични контировки) 

  

            ♦ В поле Корекция на операция разполагаме с възможност да въведем търговска 

отстъпка или надценка: 

   

Търговската отстъпка/надценка се задават за конкретна сделка по даден документ. За 

да работим с тази опция, е достатъчно да се маркира поле Корекция на операция, да се 

избере ОТСТЪПКА или НАДЦЕНКА и да се въведе желания процент или сума. 

При задаване на определен процент отстъпка /надценка/, впоследствие този процент се 

изчислява като намаление /увеличение на продажната цена на стоката. 

В новата версия на програмата има нов вариант за въвеждане на търговската отстъпка 

или надценка като цяло число /точна сума/ за всяка отделна сделка. 

Забележка: Ако се издава фактура във валута различна от лева и задължително е да се 

посочи сума на отстъпката в конкретната валута, но на печат сумата на отстъпката се 

посочва в левова равностойност. 

След като сме въвели в този ред информацията, натискаме бутона Нова сделка - 

появява се екран за въвеждане данните на сделката, например: 

 

  



         След като всичко необходимо е попълнено /например: вид приход; 

сделка/артикул и/или обяснителен текст; количество; мярка; ед.цена/ се избира 

бутон Запис на сделката. При отказ от записване на въведената информация се ползва 

бутон Отказ от запис. 
Ако контировката включва аналитична материална или разходна сметка, в панела 

"Главни аналитични признаци" се активират съответните полета за аналитични нива: 
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.png Внимание: При избор на контировка с автоматично изписване на артикула /стока, 

материал, готова продукция/ полето Отчетна цена НЕ се попълва при продажба! В 

него програмата автоматично изчислява отчетната стойност по средно-претеглен метод. 

         При въвеждане на данните за аналитичните нива може да се използват помощни 

клавиши F4 – за помощ от номенклатура и F5 – за помощ от партида. В този случай 

полето Сделка / Артикул  се изписва автоматично наименованието на стоката; това 

наименование се записва автоматично във фактурата, която можем да отпечатаме.  

Ако контировката не включва аналитична материална или разходна сметка, се 

преминава направо върху текстово описание на предмета на сделката. В този случай 

полето Обяснителен текст трябва да се попълни ръчно и въведения текст ще се 

отпечата на фактурата. 

На същия екран в панела "Салдо" може да се проследи актуалното стойностно и 

количествено салдо по сметката. 

  



        ♦ В полето Обяснителен текст можем да добавим и обяснителен счетоводен 

текст, който не е задължителен, но се вижда при печат на документа. 

        ♦ В полето Количество се въвежда количеството стока, която е предмет на 

продажбата (в случая кутия за конци синя 40 х 40). 

        ♦ В полето Единична цена се въвежда единичната продажна цена. Тя може да се 

въведе и предварително като от меню "Базови данни"  се избере "Индивидуален 

сметкоплан" в прозорец Сметкоплан на фирмата при маркиране на счетоводна сметка (с 

аналитичност Стоки или Готова продукция) и избор на бутон Аналитично ниво  в 

прозорец Описание на аналитично ниво в поле Продажна цена: 

 

       ♦ В полето Стойност сделка се изчислява автоматично продажната цена. 

       ♦ В поле  % ДДС се показва процента на ДДС съгласно избрания вид сделка според 

ЗДДС. 

       ♦ В поле Ст-ст ДДС се показва изчислената автоматично сумата на ДДС, която ако 

е необходимо може да подлежи на корекция преди добавяне на сделката и разнасяне на 

документа. 

       Потвърждаваме с бутон Запис на сделката и програмата се връща в 

първоначалния прозорец, където може да се видят вече създадените сделки. По същият 

начин можем да добавяме и нови сделки в същия документ. Ако е необходимо за 

новата сделка да се използва друга контировка - първо се сменя конриловката в поле 

Контировка и после се натиска бутон Нова сделка.  

 



               

На този етап документите не са осчетоводени. Имаме възможност за преглед и корекция 

на въведените данни преди осчетоводяване с помощта на следните бутони: 

o   Бутон Корекция – дава възможност за извършване на корекции в облагаемата 
стойност и размера на начисления ДДС по сделката. За да коригирате тези 
стойности за конкретна сделка, е необходимо да се позиционирате върху нейното 
поле в таблица Сделки;  

o   Бутон Изтрива – използва се за изтриване на избраната сделка;  

o   Бутон Изчисти – използва се за изтриване на всички въведени данни за 
конкретния документ 

o  Бутон Изход - излизане от прозореца. 

В полетата в долната част на прозореца Документ за Продажба автоматично се 

изчисляват:  

o      общата облагаема стойност на въведените сделки по документа;  

o     общата стойност на начисления данък добавена стойност;  

o  общата стойност на сделките.  

За да преминем към осчетоводяване на въведените сделки по конкретния документ, 

избираме бутон Запис.  

В диалоговия прозорецПотвърждение се потвърждава или отказва записа на 

документа/фактурата/: 

 

С това нашият документ е осчетоводен и записан в дневника на продажбите за 

съответния месец /съобразно текущата счетоводна дата/: 

 

  

Ако въведения документ е без контировка, т.е. няма счетоводни операции, при запис се 

появява съобщение потвърждаващо записа: 

 

Внимание:  Ако само въведете данни за документа, но не натиснете бутон Запис, 

данните няма да се осчетоводят и ще ги загубите след излизане от това меню. В 

програмата е заложена защита срещу случайно излизане от менюто: 

  

  



          

ФАКТУРИРАНЕ: Печата на документи се осъществява веднага след записването на 

данните: 

 

Внимание: Ако не е поставено отчетка в чекбокса за отпечатване на Оригинал на 

документа се отпечатва само копие. Ако е маркирано отпечатване на оригнал се отпечатва 

след това и копието. 

 Внимание: Ако желаете да отпечатате попълнен Приходен касов ордер към въведената 

фактура - тикнете чекбокса "Касов ордер" - след печата на фактурата се отваря прозорец, 

в който автоматично са попълнени част от данните на приходния ордер и може да се 

добавя и коригира необходимата информация (Виж: Касови документи): 

 

 Внимание:  Ако желаете да отпечатате приходния ордер, трябва да маркирате в 

чекбокса: "Печат на ордера".  

 Внимание: Има възможност за избор дали ПКО да бъде осчетоводен или не. 

Осчетоводяването се осъществява чрез избор на предварително въведена контировка 

или създаване на такава от бутона: (Виж: Начин на дифиниране на автоматични 

контировки). 

 

 

 

 

 

 

  



                        Ето как изглежда ПКО след като сме попълнили контировката: 

 

  

Записа на ПКО се осъществява от бутон Запис на ордер. И при маркиран чекбокс Печат 

на ордера ще се отпечата веднага: 

 

Осчетоводените операции по конкретния документ са достъпни за преглед през меню "Сч. 

справки и ГФО" при избор на  Хронологичен опис на операции: 

 

 



 Внимание: При създаване на кредитно извести за продажба всичко се попълва с 

положителни стойности - количеството; единичната цена и т.н.: 

  

На печат кредитното известие за продажба също е с положителни стойности: 

 

  

Независимо от това в дневника по ДДС за продажбите кредитното известие е с 

отрицателни стойности: 

  



 

  

Ако е избрана автоматична контировка - взетите счетоводни операции са със знак минус: 

 

 

Въвеждане на документ за покупка 

  

Въвеждането на документи за покупка се извършва по аналогичен път както при 

документи за продажба. 
От меню „ Документи” се избира „Въвеждане на документи”: 

 

♦ От полето Дейност се избира вида дейност на документа - покупка или 

продажба, в случая продажба. 



♦ От полето Вид документ избираме вида документ от списъка: 

Списък на документите за покупка, предварително заредени във ФСС “МИРАЖ” 

Фактура Данъчен код 1 

Дебитно известие Данъчен код 2 

Кредитно известие Данъчен код 3 

Митническа декларация Данъчен код 7 

Invoice (доставки от ЕС) Няма данъчен код 

Стокова разписка* Няма данъчен код 

Складова разписка* Няма данъчен код 

Нареждане за експедиция* Няма данъчен код 

Акт за инвентаризация* Няма данъчен код 

Друг данъчен документ за покупка Данъчен код 9 

* В процес на разработване 

            ♦ Предмет – напр. Покупка на стоки; 

В таблицата по-долу са изброени различните възможности за предмет на сделката при 

покупка: 

Предварително зареден текст за предмет 

на сделката при покупка 

Покупка на стоки 

Получена услуга 

Транспортна услуга 

Ремонтна услуга 

Наем 

Комисионна 

Внос 

Обучение 

Представителни 

Други 



           Предварително заредените в програмната версия текстове могат да бъдат 

допълвани от потребителя от бутон  - отваря се прозорец „Допълнителни 

номенклатури”, в който потребителя може да въведе необходимия обяснителен текст към 

фактурата: 

 

Тези текстове се добавят за всяка фирма поотделно. Това поле няма друга връзка и 

логика освен като обяснителен текст, който се разнася в колона „Вид на стоката/услугата” 

на дневника по ЗДДС. 

♦ В поле Контрагент – избира се от падащото меню или се въвежда нов контрагент в 

номенклатурата на доставчиците.  

♦ В полето Номер на документ се въвежда № на документа, като програмата следи 

автоматично въведените номера на фактурите от един и същи доставчик. При дублиране 

на един и същи номер, на екрана се появява съобщение, че такъв номер вече съществува.  

Програмата разрешава въвеждането на фактура с един и същи номер от един доставчик 

след двойно потвърждение при въвеждането: 

 

Това се допуска като действие, за да бъдат спазени изискванията на ЗДДС и ПЗДДС 

относно номерацията на фактурите при регистриране на дружеството по ДДС. (Започва се 

номерацията на фактурите от 0000000001). 
            ♦ В поле Сделка ДДС дневник разполагаме с различни опции за вид сделка: 



 

               ♦ В поле Контировка избираме контировка /с помощен клавиш F4/ или от 

падащото меню. Има възможност за добавяне на нова контировка чрез бутон . (Виж. 

Дефиниране на нова контировка) 
След избор на контировка се въвежда нова сделка от бутон Нова сделка. В примера е 

избрана контировка за покупка на стоки и трябва да се въведе съответната аналитичност.  

Помощни клавиши F4 – за помощ от номенклатура и F5 – за помощ от партида. 

Пример: 

  



             
♦ В поле Корекция на операция позволява да се въведе търговска отстъпка или 

надценка: 

 

Търговската отстъпка/надценка се задават за конкретна сделка по даден документ. За 

да работим с тази опция, е достатъчно да се маркира поле Корекция на операция, да се 

избере ОТСТЪПКА или НАДЦЕНКА и да се въведе желания процент или сума.  

При задаване на определен процент отстъпка /надценка/, впоследствие този процент се 

изчислява като намаление /увеличение на продажната цена на стоката. 

В новата версия на програмата има нов вариант за въвеждане на търговската отстъпка 

или надценка като цяло число /точна сума/ за всяка отделна сделка. 

Забележка: Ако се издава фактура във валута различна от лева и задължително е да се 

посочи сума на отстъпката в конкретната валута, но на печат сумата на отстъпката се 

посочва в левова равностойност. 

♦ В поле Крайна ед. цена се въвежда покупната цена на стоката. 

♦ В поле Стойност сделка - програмата изчислява автоматично данъчната основа. 

♦ В поле % ДДС - посочва се процента ДДС на сделката според избраното основание в 

поле Сделка ДДС дневник.  

 Забележка: Избраният вид сделка определя дали към позицията се начислява ДДС и 

съответно с какъв размер: 20 %, 9 %, 0 %. Изчисленият данък в клетката ДДС е достъпен 

за корекция и подаване в точния размер, записан върху документа за покупка. 

♦ В поле Ст-ст ДДС - показва сумата на данък добавена стойност за съответната сделка. 

След запис на операцията от бутон Запис на сделката програмата се връща в 

предишния прозорец за избор на нова контировка и въвеждане на нова сделка: 

 



Ако въвеждането е приключило документа се осчетоводява чрез бутон Разнасяне. 

Показва се диалогов прозорец за потвърждение на записа: 

 

Следва диалогов прозорец с осчетоводените операции: 

 

Ако въведения документ е без контировка, т.е. няма счетоводни операции, при запис се 

появява съобщение потвърждаващо записа: 

 

С това нашият документ е осчетоводен и записан в дневника на покупките за 

съответния месец, към който въвеждаме (съобразно избраната текуща счетоводна 

дата). 

Осчетоводените операции по конкретния документ са достъпни за преглед през меню "Сч. 

справки и ГФО" при избор на  Хронологичен опис на операции: 

 

Внимание: При създаване на кредитно известие за покупка всичко се попълва с 

положителни стойности - количеството; единичната цена и т.н.: 

 



  

Независимо от това в дневника по ДДС за покупките кредитното известие е с отрицателни 

стойности: 

 

  

Ако е избрана автоматична контировка - взетите счетоводни операции са със знак минус: 

 

 Внимание:  Ако само въведете данни за документа, но не натиснете бутон Разнася, 

данните няма да се осчетоводят и ще ги загубите след излизане от това меню. В 

програмата е заложена защита срещу случайно излизане от менюто: 

  

Въвеждане на документ без осчетоводяване  

 

При работа с документи е възможно понякога да се наложи последващо осчетоводяване 

на даден документ, но е наложително съответния документ да се включи в дневника на 

покупките/продажбите за съответния месец. 

Записването на документ в дневниците по ДДС без осчетоводяване се извършва по 

следния начин: 

   1. въвеждат се данните за документа като меню „ Документи” се избира „Въвеждане на 

документи”: 

   2. в екрана Добавяне на нова сделка е необходимо да се деактивира полето 

Контировка като се махне отметката в чекбокса; 

   3. избира се бутон Нова сделка - в долната половина на прозореца се попълват данните 

за фактурата, които ще се виждат при печат и ще влязат в дневника по ДДС за съответния 

период: 



 

Внимание: В този случай не се попълва полето Сделка / Артикул, а вместо това 

желания текст се вписва в полето Обяснителен текст. Всичко останало е същото като 

при фактура със счетоводни операции - попълват се данни за количество, мярка, крайна 

единична цена и т.н. 

След като всичко е попълнено коректно се записва с бутон Запис на сделка. Програмата 

се връща в екрана за въвеждане на нова сделка. По описания вече начин може да 

въведете колкото сделки /позиции/ е необходимо. Записът на целия документ се записва 

чрез бутон Разнасяне при първоначално въвеждане или чрез бутон Запис, ако веднъж 

вече сте записали документа, но сте влизали да го редактирате от меню "Въвеждане на 

документи" подменю "Преглед на документи". 

 

  

Така въведения документ е записан в дневника на покупките/продажбите. Ако прегледате 

записания в дневника на покупките/продажбите документ /от меню "ДДС" / виждате, че в 



последната колона на дневника по ДДС “От операция до операция” се изписва “от 0 до 0”, 

тъй като документът не е осчетоводен: 

 

Необходимите счетоводни операции, с които следва да бъде осчетоводен този документ, 

могат да се въведат през меню "Въвеждане" подменю "Счетоводни операции".  

Въвеждането на такъв документ без счетоводни операции може да се ползва при 

следните случаи: 

- нямате създадена необходимата контировка към документи и нямате достатъчно време 

да я създадете; 

- специфичен случай, който налага допълнителна консултация за въвеждане на 

информацията в счетоводството, но нямате време за подаване на информацията към НАП 

в срок; 

- други случаи по ваша преценка. 

 

Въвеждане на митническа декларация 

  

Във ФСС “МИРАЖ” можете да използвате функции за: 

o Автоматично разпределение на разходите за Мито, Транспорт и др. разходи 
върху стойността на отделните позиции по Митническа декларация; 

o Автоматично осчетоводяване на Митническа Декларация /МД/. 

За въвеждане на митническа декларация се влиза в меню "Документи" и се избира 

Въвеждане на документи. 

Попълват се: 

♦ В поле Дейност – Покупка;  

♦ В полето Вид документ – от списъка на документите се избира Митническа 

декларация; 

♦ В полето Предмет – се избира подходящ предмет на документа, например Внос. 

♦ В полето Контрагент – се въвежда доставчика по Митническата декларация. 

♦ В полето Номер документ – се въвежда номера на самата Митническа декларация. 

Внимание: Номерът на Митническата декларация е повече от 10 символа и в този случай 

задължително се отбелязва в чекбокса най-горе: "20 символа за номер док."  



 

♦ В полетата Дата на документа – попълва се датата на Митническата декларация. 

 Внимание: За тази дата се тегли въвежда валутен курс,по който се изчислява Данъчната 

основа на Митническата декларация: 

Зареждането на валутните курсове за съответната дата се осъществява в прозореца, в 

който се показва след натискане на ОК чрез бутон Вземи се изтеглят валутните курсове от 

БНБ и се записват чрез бутон Запиши.  

 

 Внимание: Понеже централният валутен курс на БНБ към датата на митническата 

декларация е различен от този, който е посочен в нея и по който е изчислена 

Статистическата стойност - може да въведете ръчно курсът от самата декларация в 

полето В.курс горе в дясно срещу избраната валута. 

Полетата в панела "Допълнителни данни" се активирани само при работа с Митническа 

декларация: 



o В поле Сума на МД се генерира автоматично общата сума на Митническата 
декларация, която се облага с 20% ДДС; 

o В поле ДДС на МД - автоматично се изчислява общата сума на начисления 
ДДС; 

o В поле Транспорт се въвежда сумата на транспорта по МД, която подлежи на 
разпределение върху стойността на различните позиции в Митническата декларация; 

o В поле Мито се въвежда сумата по МД на митото, която подлежи на 
разпределение; 

o В поле Акциз се въвежда сумата по МД на акциза, която подлежи на 
разпределение; 

o В поле Други облагаеми разходи се попълва стойността на други разходи, 
които подлежат на разпределение и участват във формирането на данъчната 
основа на МД, която се облага с 20% ДДС. 

o В поле Други необлагаеми разходи се попълва стойността на други разходи, 
които подлежат на разпределение и не участват във формирането на  данъчната 
основа на МД, която се облага с 20% ДДС. 

o В полетата под Номер и дата на фактурата за покупка се въвеждат номера 
и датата на документа от доставчика /фактура или Invoice/ 

o В поле В.курс автоматично се попълва валутния курс към съответната дата - 
това е курсът, по който се изчислява доставната цена за заприходяване на 
артикулите /стоки; материали; готова продукция в склада/ 

 
  

         ♦ В полето Контировка – се избира една от предварително създадените контировки, 

които се ползват само при въвеждане на Митническа декларация (Виж.: Създаване на 

контировки за Митническа декларация) 



            Внимание: Предварително създадените контировки се избират в определена 

последователност като винаги се започва с тази за въвеждане на артикулите, които са 

пристигнали с митническата декларация: 

 

                 След въвеждането на всички артикули /например: стоки/ задължително се извършва 

разпределение на всичко, което подлежи на разпределение и формира от една страна Сумата 

на МД, която се облага с 20% ДДС, а от друга страна се получава доставната стойност, по която 

стоките /материалите и др./ се заприходяват в склада.  

               Внимание: Разпределяне се извършва дори да е въведена само една позиция, 

защото при записа на разпределението се осъществява генериране от една страна на 

облагаемата основа и ДДС по Митническата декларация, а от друга доставната цена на 

въведените артикули. 

                 За тази цел се ползва бутона Разпределяне  

 



                 Отваря се допълнителен панел в основния прозорец и в него може да се избере 

начин на разпределяне на разходите: по Стойност или по Бройки /т.е. по количество/, а също 

да се проверят сумите, които ще се разпределят: 

 

                 Ако всичко е наред се натиска вторият бутон Разпределяне в допълнителния панел 

и програмата показва как са разпределени видовете разходи по позиции:  

 

        



                 Извършеното разпределение се записва с бутон Запис, при което се генерира 

автоматично сумата на Данъчната основа и ДДС-то по МД, които ще влязат в дневника на 

покупките по ЗДДС: 

  

                 Следва избор на контировка за осчетоводяване на ДДС, Мито и/или Акциз и 

транспротни разходи. При избора на тази контировка програмата позволява въвеждането на 

данни за доставчика, номера и датата на фактурата за транспортната услуга: 

 

                 Внимание: Винаги транспорта се разпределя в неговата левова равностойност, 

затова тук чрез създадената специална контировка (Виж.: Създаване на контировки за 

Митническа декларация) е заложено в счетоводството да влиза левовата равностойност дори 

когато транспортната услуга е във валута - затова в клетката Стойност сделка винаги се 

посочва сумата в лева на транспортната услуга. Когато при създаване на контировката за 



осчетоводяване на транспорта е посочено като предмет на сделката Транспорт на МД - в 

счетоводството влиза сумата посочена в клетката Транспорт от Панела "Допълнителни данни 

МД". В случай, че транспорта е осъществен от двама различни доставчика или има две 

фактури за транспортна услуга - при създаване на контировката като предмет на сделката се 

посочва Транспорт на сделка - програмата взима за счетоводни цели сумата в лева посочена в 

клетка Стойност сделка /най-долу в дясно/. 

                  След като се запише от бутон Запис на сделката въведената сделка за 

транспортната услуга се вижда в основния прозорец: 

  

                 В счетоводството стоката се заприходява с номера и датата на фактурата /Invoice/ 

към Митническата декларация: 

 

                Контировките за осчетоводяване на Митническата декларация са направени така, че 

общата сума на справката да показва общата сума в лева по фактурата 

/invoice/, с която е пристигнала стоката.  

                 Разгледаният вариант е основен и представлява най-често срещания случай.  

                Винаги може да имате повече разходи за разпределение, както и едновременно 

начисляване на акциз и мито - тогава попълвате всички необходими клетки в Панела 

"Допълнителни данни МД", а за осчетоводяването ползвате съответните контировки. 

                Например: Митническа с повече от един артикул: 



 

                  Разпределяне на разходи: 

 

                 Осчетоводяване на транспорта /моля, обърнете внимание, че навсякъде се вписва 

левовата равностойност и валутния курс е единица/: 



  

                По същия начин се постъпва и при въвеждането на другите облагаеми и необлагаеми 

разходи в лева. Ще разгледаме пример с друг разход - например застраховка и ръчно 

разпределяне на транспорт: 

ДОБАВИ КАРТИНКИ КОГАТО ВСИЧКО Е ГОТОВО! 

  Внимание: Въведените фактури за транспорт, други облагаеми и необлагаеми разходи 

влизат в счетоводството само с основата в лева, която сме посочили в клетките на Панела 

"Допълнителни данни МД". Необходимо е да ги въведете през документи без контриовка, за да 

влязат в дневника на покупките и също ръчно през свободни счетоводни операции да въведете 

операцията: Дт с/ка 453.1 ДДС на покупките / Кт с/ка 400 Доставчици със сумата на ДДС-

то, за да имате равнение между дневика на сметка 453.1 ДДС на покупките и дневника по 

ДДС за покупките. 

 

Въвеждане на документи при ВОП - Инвойс и Протокол 

  

Във ФСС “МИРАЖ” можете да използвате функции за: 

o Автоматично генериране на Протокол по ВОП /Вътреобщностно 
придобиване/ или друг документ от Инвойс; 

o Автоматично генериране на Протокол по чл. 82 ал. 2-5 от Инвойс; 

o Автоматично осчетоводяване на операциите по Инвойсите и начисления ДДС 
Протокол по ВОП; 

o Автоматично отразяване на Протокол или друг документ (генериран от Инвойс 
или самостоятелен) в Дневник продажби и в Дневник покупки; 



o Самостоятелно въвеждане на Протокол или друг документ (без използване на 
връзка от Инвойс). 

o  

Въвеждане на Инвойс 

  

Инвойс се въвежда от меню "Документи" подменю "Въвеждане на документи": 

 

В поле Дейност избираме Покупка. 
В поле Вид документ - от списъка избираме Invoice (доставки от ЕС). 

В полето Предмет избираме подходящия вид сделка или въвеждаме нов (например: 

ВОП; Получена услуга по чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС; и т.н.). 

В поле Контрагент въвеждаме доставчика по Инвойса.  

В поле Доставка  попълваме номер и име на доставката, в случай че ще извършваме 

последващо разпределение на разходи по транспорт и други видове разходи.  

В полетата Номер документ и Дата на документа попълваме № и датата на Инвойса. 

В полето Дата на данъчно събитие се въвежда дата на доставка или на плащане и т.н. 

В полето Дата на падеж се посочва дата на падежа. 

В полето Сделка ДДС дневник се зарежда автоматично: Доставки и внос без право на 

данъчен кредит или без данък. 



 

  

Забележка:  Инвойсът е документ, който няма директно отражение в дневниците по ЗДДС. В 

последствие след генериране на Протокол от Инвойса,  данните се разнасят в дневниците по 

ДДС. 

За осчетоводяване на сделката по Инвойса: 

 - При получаване на Инвойс за ВОП на стоки може да се използва контировката за първа 

стъпка на Митническа декларация (Стоки/Доставчици валута или Материали/Доставчици 

валута);  

 - При  получаване на Инвойс за сделки по чл. 82 ал. 2 – 5 от ЗДДС може да използва 

контировка за осчетоводяване на разходи от доставчици във валута.  

 - Възможно е и въвеждане на Инвойс без контировка - в този случай трябва да въведете 

счетоводните операции по-късно през меню " Счетоводни операции" подменю "Въвеждане 

на счетоводни операции". 

Въвеждането на отделните сделки в документа се осъществява от бутон   - 

отваря се панел за въвеждане на артикулите: 

 

Сделката се записва с бутон : 



 

След като всички артикули са въведени документа се записва и/или осчетоводява с бутон 

. Появява се съобщение за осчетоводените операции: 

  

Преглед на осчетоводените операции се извършва от меню "Сч. справки и ГФО" при избор 

на  Хронологичен опис на операции: 

 

 Внимание: При въвеждане на кредитно по инвойс /Credit note/ се постъпва по вече 

описания начин, но количествата и стойностите се въвеждат със знак минус, докато 

единичната цена е положително число: 



 

  

Може да проверите дали всичко е осчетоводено правилно през  Хронологичен опис на 

операции: 

 

 

Генериране на протокол от въведен Инвойс 

Подготовка за автоматизирано издаване на Протокол от Инвойс: 

o Дефиниране на сч. с/ка 458 – Разчети по ВОП в индивидуалния сметкоплан. В 
системата има вградена функция за автоматично осчетоводяване на ДДС при ВОП. 
За да бъде използвана тази възможност е достатъчно да бъде дефинирана в 
Индивидуалния сметкоплан на Вашата фирма сч. с/ка 458 – Разчети по ВОП. 
Сметката се създава обикновено като синтетична сметка (възможно е да има и 
подсметка). 

o Необходимо е създаване на автоматична контировка за разчета по ДДС при 
ВОП - задължително е да се отбележи, че това е служебна контировка за документа 
протокол: 



 

 

Създаването на самите операции в контировката изглежда така: 

 

и  

 

o  След записа на горната контировка в програмата вече може да се използва 
вградената функция за осчетоводяване: 

Дебит 458 Разчети по ВОП / Кредит 453 2 ДДС на продажбите  
Дебит 453 1 ДДС на покупките / Кредит 458 Разчети по ВОП  

(стойност на операцията ДДС 20 % от стойността на избрания Инвойс) 



  

              За да се генерира автоматично протокол по въведен Инвойс, се избира от 

меню "Документи"  подменю "Преглед на документи". Текущата счетоводна дата, определя 

месеца, към който ще се генерира автоматично Протокол по ВОП. Вие можете да 

генерирате проткол по Инвойс въведен и през предходен отчетен период. Например: 

стоката идва с инвойс от дата 30.08.2013г. и вие въвеждате стоката в м. Август 2013г., но 

за целите на ДДС дневника генерирате протокола с дата 02.09.2013г. 

    Внимание: Преди автоматично генериране на протокол по Invoice /Инвойс/ проверете 

дали контрагента е избран да бъде едновременно клиент и доставчик, за да може да го 

виждате правилно в двата дневника по ДДС. Това може да направите от меню "Базови 

данни" в подменю "Номенклатури" се избира "Контрагенти, Обекти, Банки": 

  

В следващия прозорец избирате желания контрагент - отбелязвате, че е доставчик и 

клиент - записвате: 

 

Последователност на действията: 



1. избира се от меню "Документи"  подменю "Преглед на документи" и се попълват 

следните полета: 

♦ В полето Дейност - се попълва Покупка; 

♦ В полето Документ - се попълва Invoice (Доставка от ЕС) 

2. Чрез натискане на бутон Генериране ще се визуализират всички въведени инвойси за 

избрания период: 

  

3. Стъпете на инвойса, за който желаете да генериране Протокол и натиснете бутона Док. 

Протокол - ще се отвори прозорец, в който трябва да попълните необходимите 

основания, от които зависи правилното отразяване на протокола в дневниците по ДДС  - 

протоколът по ВОП (чл.84 от ЗДДС) или чл. 82 от ЗДДС се отразява едновременно в 

дневника за покупки и за продажби: 

 

Забележка: Ако по даден инвойс вече е генериран протокол, при стъпване върху него 

бутонът Док. Протокол е неактивен. 

Забележка: Ако нежелаете протоколът да бъде осчетоводен - маркирате чекбокса "Без 

контировка", след което може да въведете счетоводните операции през менюто 

"Счетоводни операции". 

♦ В полето Сделка за дневник продажби - се попълва основанието за дневника на 

продажбите /Облагаеми ВОП - ДДС 20%; Доставки получени по чл.82, ал. 2-5 от ЗДДС/; 

♦ В полето Основание - избира се основанието за издаване на протокола съгласно ЗДДС, 

което ще се отпечата на самия документ; 



♦ В полето Предмет - се попълва ВОП или Получена услуга; 

♦ В полето Сделка за дневник покупки - се попълва основанието за дневника на 

покупките /Доставка и внос с право на пълен данъчен кредит 20%/; 

♦ В полето Дата на протокола - се попълва датата на протокола. 

4. След като сте попълнили всичко необходимо протоколът се записва от бутон Запис на 

протокол. Излиза съобщение с информация: 

 

От хронологичен опис на операциите може да проверите осчетоводяването на ДДС-то: 

 

5. Протоколът може да бъде прегледан, коригиран и отпечатан от меню "Преглед на 

документи": 

 

♦ В полето Дейност - се попълва Продажба; 

♦ В полето Документ - се попълва Протокол или друг документ 



Чрез натискане на бутон Генериране ще се визуализират всички протоколи за избрания 

период. Стъпете върху протокола, който желаете да отпечатате и изберете бутон Печат - 

имате избор за изглед на бланката: с показване на валутните стойности или само в лева 

/Стандартна форма/: 

 

      Внимание: Създаването на протокол по Credit note /кредитно по Инвойс/ се 

осъществява по вече описания начин.  

              На печат протоколите изглеждат така: 

Протокол от Invoice 

 

  



Протокол от Credit note 

 

                  След автоматично генериране на Протокол от Инвойс, този документ се 

включва  в дневниците за продажба и за покупка с един и същи номер (номерацията му е 

автоматизирана - със следващ пореден номер) и със стойност - 20% от стойността на 

избрания Инвойс. 

В Дневник продажби издаденият от Инвойс Протокол се разнася в съответните 

колони в зависимост от избрания вид сделка в екрана Допълнителни данни към 

протокол преди генериране на Протокол: 

-       При издаване на Протокол със сделка за дневник на продажбите Облагаеми ВОП - 

20% от ЗДДС, то ДО и ДДС-то се разнасят в посочените колони: ДО, ДДС, ДО 20 % 

по ВОП (с размера на данъчната основа от инвойса = сума на данъчна основа в 

издадения Протокол) и ДДС 20 % по ВОП+чл.82 ал. 2 – 5 (със стойността на 

начисления ДДС 20 % по ВОП);  

-         При издаване на Протокол със сделка Доставки по чл.82 ал. 2 т. 1 от ЗДДС размера 

на данъчната основа се отразява в колона: „ДО 20 % чл.82 ал. 2-5”, а начисления ДДС 

– в колона „ДДС 20 % по ВОП + сд. по чл.82 ал. 2-5”).  

В Дневник покупки – в съответствие с горния пример се посочва сделка за дневник покупки 
„Доставки и внос с право на пълен данъчен кредит 20%” и тогава ДО и ДДС-то 
на автоматично генерирания Протокол от Инвойс се разнасят в следните колони: ДО с 
ПДК; ДДС с ПДК.  



(Дневниците на покупки и продажби могат да се видят от меню "ДДС" подменю "Дневници 

по ДДС").  

Корекции при автоматично издаване на Протокол от Инвойс: 

• При свързаните документи програмата дава възможност за издаване на един 
Протокол от един Инвойс. 

• Ако имаме допусната грешка в Инвойса, а има издаден Протокол, се спазва 
определена последователност на работа – първо се изтрива генерирания Протокол, 
след това се нанася промяната в Инвойса (чрез корекция или изтриване и ново 
въвеждане). След това отново се генерира автоматичен Протокол от Инвойс. По 
този начин ще има съответствие в информацията между двата документа. 
Изтриването на документите се извършва от меню "Документи" - подменю "Преглед 
на документи" - бутон Изтриване.  

 

Генериране на самостоятелен протокол  

За случаите, когато няма въведен Инвойс /Invoice/ като основание за издаване на 

Протокол, а също когато трябва да се самоначисли ДДС поради брак, корекция на данъчен 

кредит, или и в други предвидени от закона случаи /например: начисляване на ДДС на 

налични активи при дерегистрация по ДДС/, в програмата има възможност за 

Самостоятелно въвеждане на Протокол или друг документ. 
От меню "Документи": 

♦ За Дейност избираме Продажба. 

♦ За Вид документ - Протокол или друг документ. 

♦ За Предмет - Продажба на стоки или въвеждаме друг, например ВОП на стоки. 

♦ Номерът на документа се попълва автоматично като следващия пореден. 

♦ В поле Сделка ДДС дневник - се попълва основанието за дневника на продажбите. 

♦ В поле Сделка-дневник на покупките - се попълва основанието за дневника на 

покупките.  

  Внимание:        В случаите, когато е необходимо разнасянето на Протокола само в 

Дневник продажби , в полето Вид сделка за дневник покупки се избира празното поле 

(най-отгоре). В този случай излиза предупредително съобщение "Не сте въвели Вид 

сделка за дневник покупки". Потвърдете с бутон ОК. 

♦ Поле Контировка – при Самостоятелно въвеждане на Протокол следва да се махне 

отметката за Контировка – счетоводните записи към въведения така документ се 

въвеждат ръчно от меню "Счетоводни операции" подменю "Въвеждане на счетоводни 

операции";  

Сделките в протокола се въвеждат чрез бутон Нова сделка: 



 

Потвърждаваме сделката с бутон Запис на сделката. След като въведем всички сделки 

целия документ се записва след като се избере бутон Разнасяне /понастоящем е 

Запис/. 
Може да видите и разпечатате създадения протокол в меню "Преглед на документи" 

Преглед на документи 

 

 

От меню "Документи" в Преглед на документи можете да: 

o прегледате и подредите въведени документи по избран критерий; 

o да създадете нов документ; 

o да коригирате вече създаден документ; 

o да анулирате или изтриете избран документ; 

o да отпечатате избран документ; 

o автоматично да генерирате Протокол при ВОП от въведен Инвойс. 

Критериите за осъществяването на преглед на въведените документи се избират в панел 

"Диапазон (филтри) на справката". 



В полето На база може да се избере база за прегледа на документите: по дата на 

въвеждане на документите или по дата на документа. 

В полето От дата се избира началната дата, от която да се извърши прегледа на 

документите. 

В полето До дата се посочва крайната дата на диапазона за преглед на документите. 

Диапазонът за преглед може да бъде зададен и за период, по-голям от една година. 

Забележка: По подразбиране програмата зарежда данните за текущия месец. 

В полето Дейност може да се посочи ограничителен критерий за вида дейност на 

документите – за всички дейности, само за покупки или продажби. 

Ако е избран конкретен вид дейност, критерият за прегледа може да бъде стеснен 

допълнително. 

В поле Документ може да се избере като критерий конкретен вид документ.  

В поле Подредба може да се избере критерий за подреждане на документите: 

- Поредност на въвеждане – подрежда документите по ред на въвеждане на документите; 

- Дата на въвеждане; 

- Дата на документа; 

- Номер на документа; 

- Контрагент – по пореден номер на контрагентите. 

След като се зададат критериите за извършване на прегледа, се избира 

бутон  Покажи.  

 

Забележка: В самия прозорец при кликване върху заглавието на всяка една колона 

документите се подреждат по възходящ или низходящ ред на съответния критерии. 

Бутон Нов документ позволява въвеждане на документ за покупка или 

продажба директно от тук. 

Бутон Корекция дава възможност да се правят всички необходими корекции и редакции 

на избран документ. Направените промени се отразяват едновременно в дневниците по 

ДДС и в счетоводните записвания. 



Бутон Печат показва как ще изглежда избрания документ за продажба на печат и може да 

отпечатате документа. (Виж: Печат на документи) 

Забележка:  Ако в списъка на въведените документи в прозорец Печат на 

документи маркирате документ, който не подлежи на отпечатване /например фактура за 

покупка/ - бутонът Печат е неактивен. 

 

Бутон Анулиране се използва за автоматично анулиране на избран документ. Има 

различни правила и последици от анулирането на документи за покупка и продажба в 

текущ или следващ месец (Виж: Анулиране на документи). 

Бутон Изтрива се използва за автоматично изтриване на документа, върху който сме се 

позиционирали. След избор на бутон Изтрива избраният документ автоматично се 

заличава от Дневника на покупките/продажбите. Изтриват се и  всички счетоводни 

операции, свързани с този документ.  

Бутон Док.Протокол - активен е само при маркиран документ Инвойс и служи за 

автоматично генериране на протокол към този Инвойс.  Към един инвойс може да бъде 

създаден само един протокол (Виж: Генериране на протокол от въведен Инвойс). 

 

Печат на документи  

Във ФСС "МИРАЖ" могат да бъдат отпечатани различни видове документи за продажба: 

o Фактура; 

o Дебитно известие; 

o Кредитно известие; 

o Протокол или друг документ 

o Отчет за извършените продажбите;  



o Приемо-предавателен протокол; 

o Стокова разписка; 

o Фактура с отстъпка; 

o Проформа фактура; 

o Приходни и разходни касови ордери; 

  

Има два варианта за отпечатване на документи: 

1) При въвеждане на документи.  

При въвеждане на данни от меню "Документи" -  Въвеждане на документи е 

възможно след осчетоводяването на въведения документ да се пристъпи към 

отпечатването му.  

След разнасяне на въведения документ, в диалоговия прозорец Печат на документ може 

да се избере отпечатване на документа и/или съответно автоматично попълнен ордер 

към него: 

 

Документа се показва как ще изглежда на печат. Задължително е да се провери 

неговото съдържанието преди да се отпечата. 

Внимание: Ако не е поставена отметка в чекбокса за отпечатване на Оригинал на 

документа се отпечатва само копие. Ако е маркирано отпечатване на оригнал се отпечатва 

след това и копието. 

 Внимание: Ако желаете да отпечатате попълнен Приходен касов ордер към въведената 

фактура - тикнете чекбокса "Касов ордер" - след печата на фактурата се отваря прозорец, 

в който автоматично са попълнени част от данните на приходния ордер и може да се 

добавя и коригира необходимата информация (Виж: Касови документи): 

Всичко необходимо, което искате да се показва на фактурата се попълва предварително в 

основния прозорец. С бутон  се отваря панел, в който може да 

попълните данните, които желаете за доставчика и клиента, като например: съставител на 

фактурата /стоковата и т.н./; кой предава фактурата на клиента; лице получател 

на фактурата; банкова сметка за превода. Панела се скрива с бутон 

. 



 

 

2) Отпечатване на документ през меню "Документи"  - Преглед на документи .  

 

В случаите, когато даден документ не е отпечатан при въвеждането му, или е необходим 

повторен печат на оригинал или копие на даден документ, отпечатването му може да се 

осъществи през меню "Документи"  - Преглед на документи .  

Забележка:  Ако в списъка на въведените документи в прозорец Печат на 

документи маркирате документ, който не подлежи на отпечатване /например фактура за 

покупка/ - бутонът Печат е неактивен. 

Забележка:  От меню "Настройка" - Печат на документи и Изглед на документи можете 

предварително да настроите редица възможности на печата на документите.  

  

 



  

 

При печат на приходен или разходен касов ордер също има два варианта: директно след 

разпечатването на фактурата или през меню "Плащания" - Касови документи. 

Първи вариант: Печат веднага след създаване на фактура или друг документ за продажба 

- осъществява се само ако сте оказали създаване на Касов ордер в прозореца Печат на 

документ /както е показано по-горе/, след което се показва прозорец, в който има 

частично попълнени данни и може да допълните или да направите желаните промени: 

 

  

Обърнете внимание дали сте попълнили клетките: Каса; Контировка и др. 



Ако желаете ПКО да се отпечата веднага - маркирайте чекбокса Печат на ордера. В 

този случай ПКО се показва за печат веднага след натискане на 

бутона  и може да се отпечата: 

 

Втори вариант: Вече създадени ордери могат да се отпечатат от меню "Плащания" - 

Касови документи. 

 

Анулиране на документи  

Анулирането на документите е автоматична функция, чрез отделна логика за документи за 

покупки и продажби. 
Като цяло, анулирането е автоматизирана функция, чрез която въведен предварително 

документ възприема статус „Анулиран”. (Този статус на документа се вижда в меню 

"Документи" - Преглед на документи, както и допълнителна информация за дата на 

анулиране, номера и дати на анулиращи операции) . 

В зависимост от периода, в който се извършва анулирането, се съставят сторно операции 

или се изтриват съответните счетоводни записи и се отразява информацията за 

Дневниците по ДДС в периода на извършване на анулирането. 

Действието Анулиране се извършва след избор на меню "Документи" - Преглед на 

документи бутон Анулиране.  

І. Анулиране на документи в текущ месец 

І.1. Анулиране на документи за покупка в текущ месец: 

Преди отваряне на меню "Документи" - Преглед на документи, се избира текуща 

счетоводна дата от месеца, в който ще се извърши анулирането. 

В прозореца Преглед на документи се избира /маркира/ документа за покупка, който 

ще се анулира се натиска бутон Анулиране. 



 

Показват се следните диалогови прозорци: 

 

    

 

 Внимание: След анулирането на документ за покупка в текущ месец – в Дневник 

покупки няма запис на документа. В момента на анулирането въведения документ за 

покупка се заличава и физически като документ, а счетоводните операции към него 

се изтриват.  

 Внимание: В Преглед на документи анулираната фактура единствено в този случай се 

изтрива и не се вижда. Затова препоръчваме при анулиране на фактура за покупка от 

страна на доставчика да се избере функцията изтриване чрез бутон Изтриване. 

 Внимание: Анулирането на документи е свързано с дневниците по ДДС. 

Анулирането или изтриването на фактура за покупка в текущия месец се прави само в 

случай, че не е подадена информация за ДДС-то за съответния месец към НАП. 

  



І.2. Анулиране на документи за продажба в текущ месец  

От меню "Документи" - Преглед на документи се позиционираме върху документа за 

продажба и избираме бутон Анулиране (към текуща счетоводна дата, съответна на 

месеца, в който е въведен документа). Веднага след анулиране на фактура /кредитно или 

дебитно/ за продажба в колоната Статус се появява показва съобщение за автоматично 

създаване на протокол по чл. 116 от ЗДДС от програмата: 

 

Появява се прозорец в, който е попълнена част от информация и Вие може да добавяте и 

променяте съдържанието на протокола:  

 

След потвърждаване на анулирането на документа за продажба, информацията се 

отразява по следния начин: 

o В Дневник по ДДС – Продажби – анулираният документ е със същия код за 
данъчни цели, а стойностите му са нули. (Този формат на подаване на данните е 
съобразен с изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – подаване на данни на магнитен 
носител и по електронен път); 

преди:  

 

 

 



след:  

 

o Счетоводни операции към документа – след анулиране на документа за 
продажба в текущия месец, операциите се изтриват; 

o В  прозорец Преглед на документи – след анулирането се вижда нов Статус на 
документа – "Анулиран"; Стойностите и данните на документа (с първоначално 
въведените данни) се виждат, в колона Дата на анулиране клетката е попълнена: 

 

ІІ. Анулиране на документи в следващ месец 

Анулирането на документи в следващ месец се отразява в записите за документа в 

периода, към който се извършва анулирането (Документът се подава със знак „-". В 

периода, в който е въведена първоначалната информация, не се извършват промени.) 

ІІ.1. Анулиране на документи за покупка в следващ месец 

От меню "Документи" - Преглед на документи се позиционираме върху документа за 

покупка и избираме бутон Анулиране (към текуща счетоводна дата, избрана в месеца, 

към който искаме да анулираме ).  
След потвърждаване на анулирането на документа за продажба, информацията се 

отразява по следния начин: 



 

o В Дневник по ДДС – покупки (към месеца на анулирането) – анулирания 
документ е със същия код за данъчни цели, а стойностите му са отрицателни. (Този 
формат на подаване на данните е съобразен с изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – 
подаване на данни на магнитен носител и по електронен път): 

 

o Счетоводни операции към документа – след анулиране на документа в 
месеца на извършване на анулирането се съставят автоматично сторнировъчни 
операции (със знак „-”); 

o В Преглед на документи: След анулирането се вижда нов Статус на документа 
– Анулиран; Стойностите и данните на документа (с първоначално въведените 
данни) се виждат, колоната Дата на анулиране е попълнена. 

ІІ.2. Анулиране на документи за продажба в следващ месец (Действието и 

отражението на анулирането на документ за продажба е аналогично на анулирането на 

документ за покупка в следващ месец): 



 

От меню "Документи" - Преглед на документи се позиционираме върху документа за 

продажба и избираме бутон Анулиране (към текуща счетоводна дата, избрана в месеца, 

към който искаме да анулираме). Например: в м. Декември извикваме фактурите за 

продажби от м.Ноември и анулираме фактура за покупка: 
След потвърждаване на анулирането на документа за продажба, информацията се 

отразява по следния начин: 

o В Дневник по ДДС – продажби (към месеца на анулирането) – анулирания 
документ е със същия код за данъчни цели, а стойностите му са отрицателни: 

 

o Счетоводни операции към документа – след анулиране на документа в 
месеца на извършване на анулирането се съставят автоматично сторнировъчни 
операции (със знак „-”); 

o В Преглед на документи: След анулирането се вижда нов Статус на документа 
– Анулиран; Стойностите и данните на документа (с първоначално въведените 
данни) се виждат, в колона Дата на анулиране клетката е попълнена. 

  

Връзки между документи 

  

Във ФСС "МИРАЖ" са предвидени връзки между документи, което означава, че един 

документ става основание за издаване на друг  - например: Фактура - Дебитно известие 

или Фактура - Кредитно известие; Invoice - Протокол. 

  

  



Възможни са три случая: 

1. Издаване на документ Фактура за продажба и на нейно основание, последващо 

издаване на Дебитно известие; 

2. Издаване на документ Фактура за продажба и на нейно основание, последващо 

издаване на Кредитно известие; 

3. Въвеждане на Invoice / Фактура за покупка на стока от Европейския съюз /ВОП/ и на 

нейно основание издаване на Протокол. 

Забележка: Всеки един от следните документи може да се създаде и самостоятелно без 

да е обвързан с предходен документ: 

- дебитно и кредитно известие - по аналогия с въвеждане на фактура за покупка (Виж: 

Въвеждане на документ за покупка) или продажба (Виж: Въвеждане на документ за 

продажба); 

- протокол (Виж: Генериране на самостоятелен протокол). 

1. Издаване на Дебитно известие от фактура - принципът на създаване на Дебитно 

известие за покупка или продажба от въведена вече предходна фактура е един и същ. 

Последователността на въвеждане е: 

1.1. От меню "Документи" - Въвеждане на документи се избира желаната дейност /покупка 

или продажба/ и вида документ: Дебитно известие. Попълват се всички необходими 

реквизити - контрагент /доставчик; клиент/; номер и дата на дебитното известие; начин на 

плащане. Най-горе в дясно от падащото меню се извиква предходната фактура - след като 

тя бъде избрана - автоматично излиза сделката /сделките в нея/, които могат да се 

коригират така, че да отговарят на съдържанието в Дебитното известие: 

 

  



1.2. Може да добавяте, да триете или да коригирате сделки. Например: получили сте 

дебитно за 200лв. по предходна фактура - следователно ще направите само корекция на 

сделката като вместо данъчна основа 1000лв. ще посочите 200лв. - за целта избирате 

бутон Корекция и се отваря следния прозорец: 

 

В нашия пример се променя само стойността на сделката от 1000лв. на 200лв., но ако е 

необходимо може да се промени количество, текст и всичко друго, което е необходимо: 

 

След като са направени нужните промени се записват с бутон Запис на сделката. 



 

Ако са изтрити ненужните редове /сделки/ чрез бутон Изтриване, добавени са нужните 

редове /сделки/ чрез бутон Нов запис или са направени корекции на съществуващите - 

Дебитното известие се записва и отпечатва. 

2. Издаване на Кредитно известие от фактура - принципът на създаване на Кредитно 

известие за покупка или продажба от въведена вече предходна фактура е един и същ. 

Последователността на действията е като за въвеждане на Дебитно известие, което е 

изложено по-горе. 

 Внимание: При създаване на Кредитно известие независимо дали се ползва 

предходна фактура като основа или се въвежда самостоятелно - винаги се вписват 

положителни количества и стойности в сделките. 

3. Създаване на Протокол от Invoice / Фактура - (Виж: Генериране на протокол от въведен 

Инвойс). 

  

Доставки. Резпределение на розходи. 

   

Програмата позволява автоматично разпределяне на разходи по доставка на стоково-

материални запаси.  

Разпределение на разходите по доставка на материални запаси 

Приложение на функцията за разпределение на допълнителни разходи: създадена е 

възможност за разпределение на разходи за транспорт и други допълнителни разходи при 

покупки (заведени в един или няколко документа за покупка на разходи), върху 

материални запаси от един или повече документи за покупка. Автоматично 

осчетоводяване на допълнителните разходи към съответната материална партида. 



Функцията за разпределение се използва в избран момент, след като са въведени и 

осчетоводени документите за покупка на материални запаси и за направените разходи 

към тях. 

Възможности и условия за използване на функцията  

1.      Използване на счетоводна с/ка „Доставки” със задължителна аналитичност 

„Доставки”.   

За да бъде възможно разпределението и автоматичното осчетоводяване на 

разпределените допълни разходи е необходимо предварително дефиниране на 

счетоводната сметка 300 – Доставки с аналитична партида „Доставки”, както следва: 

  

Дефинирането става от меню "Базови данни" - Индивидуален сметкоплан при избор на 

бутон Нова сметка.  

2.      Дефиниране на автоматична контировка за осчетоводяване на документите за 

покупка на разходите по доставката, които имаме намерение да разпределим 

впоследствие. 

Достатъчно е да създадете контировка с дейност покупка, която може да бъде 

дефинирана в два варианта: с или без операция за начисляване на ДДС (в зависимост от 

документа и източника на придобиване на разхода).  

Създаването на автоматични контировки се осъществява от меню "Базови данни" - 

Контировки за документи (Виж. Дефиниране на нова контировка):  

 



Дефиниция на автоматична контировка за допълнителни разходи (които подлежат на 

последващо разпределение върху материални артикули): 

Наименование 

на 

контировката/

Счетоводни 

операции 

Вид 

дейнос

т 

Дебит 

счетов. 

обект/ 

Съотв. 

 сч. 

с/ка 

Тип 

Кредит 

счетоводен 

обект/ 

 сч. с/ка 

Тип 

Сума 

на 

опера-

цията/ 

Знак 

1. Покупка на 

разходи за 

разпределени

е: 

1.      300 / 

400/1      

или 

400/2 

Покупк

а 

Доставк

и/ 

сметка 

300 

Пре

д-

мет 

Доставчици 

(лева или 

валута): 400/1 

или 400/2  

Контр

а-гент 

Отчетна 

стойнос

т 

Знак 

“+” 

2. ДДС при 

покупка на 

разходи за 

разпределени

е 

          453/1 / 

400/1  

 ДДС на 

покупки

те 

с/ка 

453/1 

Друг

и 

Доставчици в 

лева:  

400/1 

Контр

а-гент 

ДДС 

Знак 

“+” 

  

3.      Работа с поле Доставка – при въвеждането на документите, които ще участват в 

разпределението на допълнителните разходи се попълва номенклатура 

„Доставка”. Номенклатурата „Доставка” се използва за свързването на 

документите, които ще участват в едно разпределение. 

o Въвеждане на документи: можете да въведете един (или няколко) 
документа за покупка на материални запаси (От меню "Документи" – 
Въвеждане на документи - Документи за покупка - избира се 
дейност Покупка / Фактура или Invoice).   

o В екран Документ за покупка в момента на въвеждането на Инвойса 
или фактурата за покупка на материалните артикули се попълва 
поле Доставка;  



o  

o Номенклатура „Доставка” – чрез създаването на номенклатура на 
конкретната доставка се дава възможност за свързването на няколко 
документа с цел извършване разпределение на допълнителни разходи. 
Характеристики на номенклатурата „Доставка” са пореден номер на 
доставката и наименование на доставката.  

  

 

 Внимание: Всички документи (Invioice и/или фактури) за материални запаси и разходи, 

заведени с един същ номер на Доставка, ще участват в едно разпределение на разходи. 

Например: има два инвойса и една фактура за транспорт - следователно те се обвързват с 



една доставка като доставката се създава в първия въведен документ и после само се 

избира. 

В нашия пример създаването на втория инвойс и изборът на вече създадената доставка 

изглежда така: 

 

Въвеждането на фактурата за съответния разход, който ще се разпределя изглежда така /в 

нашия пример е транспортната услуга, но може да бъде още: товаро-разтоварителни 

разходи; платени такси и/или застраховки и др./: 

  

 



При създаването на фактурата за разхода, който ще се разпредели е много важно да се 

избере контировката включваща сметката за доставка /сметка 300/ и по нейната 

аналитичност да се избере същата доставка, която вече е посочена в поле Доставка, 

както в тази, така в предходните фактури/invoices: 

 

и вече готовата фактура за транспортни разходи преди да се запише изглежда така: 

 



  

Извършване на разпределение на разходи по доставка 

Избира се меню "Документи" – Разпределяне на разходи по доставка. 

 

Разпределението се извършва към избраната текуща счетоводна дата. 

В екран Разпределяне на разходи по доставка се попълват полетата: 

Поле Сметка – попълва се шифърът на счетоводна сметка 300 – Доставки (или чрез избор 

от сметкоплан). Счетоводната сметка трябва да е предварително дефинирана в 

Индивидуалния сметкоплан на фирмата, за да може да се извърши разпределението на 

допълнителни разходи. 

В полето Избор на доставка се  посочва номерът на Доставката, по която желаем да се 

извърши разпределението (чрез избор от номенклатурата на доставките): 

 

След това се натиска бутон Покажи, за да се заредят всички позиции от въведените 

материални запаси от Фактурите за покупка или Invoice за покупка, заведени към 

избраната доставка.  

В таблицата Разходи по доставката се зареждат разходите от документа/документите, 

заведени към същия номер на доставка, подлежащи на разпределение върху 

артикулите от "Закупени стоки". 

В полето Метод на разпределение са заредени 3 възможности: 



• По стойност – този метод е избран по подразбиране. Това е вграден метод на 
разпределение на разходите на база относителен дял на стойността на артикула в 
общата стойност на материалните запаси в документите за покупка; 

• По количество – това е вграден метод на разпределение на разходите на база 
относителен дял на количеството на артикула в общото количество на 
материалните запаси в документите за покупка (приложим е при работа с една и 
съща мерна единица); 

• На ръка – чрез избор на този метод, ще можете да попълните ръчно стойността на 
разходите, с които искате да се завиши стойността на материалния запас 
(попълването на стойността на разхода се извършва в колона Разпр. разход). При 
този метод игнорирате вградените принципи на разпределение. 

След избор на метод на разпределение може да се потвърди самото разпределение чрез 

избор на бутон Разпредели.  В панела "Закупени стоки" в колона Разпр. разходи може 

да се провери стойността на разпределените разходи. Стойностите в позицията на 

материалните артикули са оцветени в червено, както и общата стойност на стойността 

на разпределените разходи.  

Изборът на бутон Разпредели показва какъв ще бъде размерът на разпределените 

разходи към всеки артикул на база избрания метод на разпределение. На този етап са 

възможни корекции в разпределението, тъй като информацията за разпределението 

все още не е записана в счетоводството.  

 

  

Чрез избор на бутон Запиши се извършва и автоматично осчетоводяване на 

разпределението на допълнителни разходи по избраната доставка.  



  

 

  

Взетите счетоводни операции могат да се проверят през меню "Счетоводни справки и ГФО" 

- Хронологичен опис на операциите: 

 

 

Корекция е възможна дори след осчетоводяване на разпределението. Ако е необходимо 

извършване на промяна - например избор на друг метод на разпределение се постъпва 

по следния начин: 

1. В прозорец "Разпределение на доставка" се извиква отново същата доставка; 

2. Избират се последователно бутоните Покажи, Разпредели и Запиши. Преди 

окончателното записване на новото разпределение все още може да се откаже 

промяната, ако в появилия се диалогов прозорец се избере Не: 

 

  

3. При потвърждение на новото разпределение на разходите се изтриват старите 
счетоводни операции и се записват нови: 

  

 

  



     Чрез използването на функцията за автоматично разпределение и осчетоводяване на 
разпределените допълнителни разходи към позициите на материалните артикули (по 
дебита на съответната счетоводна сметка – партидата на материалния артикул)  с 
размера на увеличението на разпределените разходи може да се проследи 
исторически стойността на придобиване на артикулите. Увеличението на 
стойността на артикулите е отразено във всички счетоводни справки за  материалната 
сметка към счетоводната дата на разпределението и в счетоводна с/ка Доставки. 

  

Приложение: Формули за разпределението на разходите по доставка  

Коефициенти:  

1) по стойност:  K = SE / S  

2) по количество:  K = SE / SQ   

Изчисляване на разпределението на разходите:  

1) по стойност: Ri = K.Ci     

2) по количество:  Ri = K. Qi  

Получените разходи Ri се осчетоводяват. 

                                             

Счетоводни операции 

 

Отваря се прозорец, в който се осъществява текущо въвеждане на счетоводни операции: 

 



Тук можете да въвеждате прости и сложни счетоводни операции чрез директно въвеждане 

на кореспондиращите сметки. 

 Внимание: Счетоводната информация, въведена през екран Счетоводни операции - не 

постъпва в дневниците за покупки и продажби. Освен това няма възможност за 

използване на автоматично осчетоводяване (предварително дефинираните 

контировки). 

От това меню могат да се въвеждат прости и сложни операции, като информацията 

автоматично се прехвърля във всички счетоводни сметки. Салдата по кореспондиращите 

сметки са изведени на екрана, като те се актуализират още преди осчетоводяване. Цялата 

въведена информация подлежи на преглед и корекция преди осчетоводяване. 

Основни помощни клавиши са F4 и F5, чиито опции винаги са изписани на най-

долния ред на екрана.  

/ F4 – сметки - за извеждане на счетоводните сметки от Индивидуалния сметкоплан/ 

/ F4 – филтър - за търсене в списък от данни/ 

/ F4 - номенклатури - за извеждане на желаната номенклатура от списъка на 

номенклатурите/ 

/ F5 - партиден файл - за избор на желаната партида/ 

 

Въвеждане на проста счетоводна операция 

  

Нека въведем една проста счетоводна операция - закупуване на стока от доставчик във 

валута. 

Забележка: Счетоводната дата, изписана в най-долу в ляво на екрана, ще бъде отразена 

като дата на регистрация на счетоводните операции, които се въвеждат. 

Препоръчително е датата да се прегледа преди осчетоводяването на операцията. Ако е 

необходимо да бъде променена, кликнете върху датата в долния ляв ъгъл на екрана - 

отваря се прозорец, в който може да я смените: 

 

В прозорец Счетоводни операции задължителните полета са:  

 - Номер на документ; 

 - Дата;  

 - Дт Сметка/Партида;  

 - Кт Сметка /Партида. 

Ако не попълните някое от тях, програмата автоматично Ви връща на него. 

 

 

 



Пример: 

 

  

Поле Папка - използва се за обединяване на документи по определен признак.  

Поле Обяснителен текст - вписва се коментар за съдържанието на счетоводната 

операция.  

В полето Дт Сметка/Партида се въвежда шифърът на счетоводната сметка, която се 

дебитира, /или с F4 ползваме Индивидуалния сметкоплан/. 

В полето Кт Сметка/Партида се въвежда шифърът на счетоводната сметка, която се 

кредитира. 

Ако някоя от кореспондиращите сметки е аналитична, автоматично се отварят 

допълнителните полета за аналитични данни. 

 Забележка: Ако сме се позиционирали върху поле Доставчик, и изберем F5 – Партиден 

файл и потвърдим избора на конкретната аналитична партида - в този случай полетата 

Доставчик, Фактура и Дата се попълват автоматично.  

Въвеждаме Кт Сметка/Партида - в случая валутен доставчик. 

В полето Вал. Кт – валутното количество по сметката в кредита. 

В полето Мат.Кол. – се въвежда количеството на съответната материална сметка /в 

примера е стоки/. 

В полето Стойност  се изчислява автоматично левовата равностойност, която, ако 

желаем, можем да коригираме. 

Забележка: При избор на контрагент във валута /клиент или доставчик/ трябва да се 

избере вида на съответната валута и да се изтегли валутния курс към съответната дата, 

ако валутата е различна от EUR: 



 

При кликване върху полето Валута се отваря прозорец с номенклатурата, от която се 

избира: 

 

Левовата равностойност се изчислява автоматично на база валутен курс за деня. 

След попълване на всички полета избираме бутон Добави, и на екрана се виждат 

актуализираните салда по дебита и кредита: 

 

  



 Внимание: На този етап операцията още не е осчетоводена.  

Можем да направим преглед на всички въведени до момента данни. За целта избираме 

следващия таб "Неосчетоводени счетоводни записи", в който може да се направи 

корекция или да се изтрие въведена операция:  

 

Чрез бутон Изтриване на избрана операция се изтрива операцията, която сме 

маркирали. 

Ако желаем да коригираме някои от данните, чрез бутон Промяна на данни получаваме 

достъп до всички полета. След като извършим желаните корекции, потвърждаваме с бутон 

Корекция. 

 



Бутон Изчистване на полетата се използва за изчистване на съдържанието на всички 

полета на текущата счетоводна операция.  

Бутон Изтриване на всички операции ще изтрие всички въведени до момента операции. 

Бутони Изчистване на полетата  и Изтриване на всички операции могат да се 

използват преди осчетоводяване. 

Същинското осчетоводяване на въведената операция се извършва чрез бутон 

Разнасяне.  

След натискане на бутон Разнасяне на екрана се появява съобщение, където може да се потвърди 

или откаже осчетоводяването (ако се избере   Не – има възможност за корекция или добавяне на 

нови счетоводни операции, преди да се пристъпи към осчетоводяването им): 

 

И накрая се дава информация за поредния номер на осчетоводената операция:  

 

  

Въвеждане на сложна счетоводна операция 

  

От меню "Счетоводни операции" се избира Въвеждане на счетоводни операции за 

въвеждане на сложни счетоводни операции. При тях няма ограничение  - може да се 

въведе кореспонденция с един дебит срещу няколко кредита или обратното, преди да се 

пристъпи към осчетоводяване. 

Правилата за въвеждане на сложни счетоводни операции са аналогични на простите 

счетоводни операции. 

След въвеждане на първата счетоводна операция и избиране на бутон Добави, всички 

полета запазват съдържанието си. За следващата счетоводна операция е необходимо да 

се въведат нови данни само в полетата, където е необходима промяна. 

След въвеждане на данните в полетата, за всяка следваща счетоводна операция трябва 

да се избере бутон Добави. 

След добавяне на поредната счетоводна операция, в най-долния ред на екрана в поле 

Операции се изписва общия брой на въведените до момента операции и в поле Обща 

сума - общата им стойност. 

Всички въведени до момента операции са достъпни за преглед, корекция и изтриване 

в таб "Неосчетоводени счетоводни операции": 

Пример: Въвеждане на продажба към клиент в лева се осъществява в таб "Въвеждане":  

  



 

  

За да изберете въведен вече клиент или доставчик от номенклатурата - стъпете в 

съответното поле и с клавиш F4 или от падащото меню ще се отвори номенклатурата, в 

която може да търсите:  

 

  



Ако е необходимо да въведете нов контрагент /доставчик или клиент/ използвайте бутон 

Нова позиция. Отваря се прозорец за въвеждане на данните: 

 

След като бъде въведено всичко необходимо /Код; Наименование; Държава; Град; 

Рег.номер; Рег. по ДДС; МОЛ/ и желаната допълнителна информация /например: име и 

адрес за контакт; телефон и др./ се записва с бутон Запис и новосъздадения контрагент 

веднага може да се ползва в съставянето на счетоводната операция. 

След като се попълнят всички задължителни полета в прозорец Счетоводни операции и 

се избере бутон Добавяне първата операция вече е създадена - салдата са отнесени по 

дебита и кредита: 

 

  

и може да се премине към следващата операция от контировката: 



 

  

след натискане на бутон Добавяне се въвежда следващата операция: 

 

  



Въведените до момента операции могат да се проверят, коригират или изтрият в 

следващия таб "Неосчетоводени счетоводни записи": 

 

След въвеждане на данните, можем да пристъпим към едновременно осчетоводяване на 

въведените до момента операции чрез избор на бутон Разнасяне. 

След натискане на бутон Разнасяне на екрана се появява съобщение, където може да се потвърди 

или откаже осчетоводяването (ако се избере   Не – има възможност за корекция или добавяне на 

нови счетоводни операции, преди да се пристъпи към осчетоводяването им): 

 

  

И накрая се дава информация за поредните номера на осчетоводените операции:  

 



  

От меню "Справки" се избира Хронологичен опис на операциите, за да се провери 

осчетоводяването:  

  

 

  

Сторно/изтриване на счетоводни операции 

За да се извърши автоматично сторниране на счетоводни операции, трябва да са 

известни техните номера и месецът на създаване. (Препоръчително е преди сторниране 

или изтриване да се направи справка за операциите в меню "Справки" - Хронологичен 

опис.)  

За сторниране следва да се избере меню "Счетоводни операции" - Сторниране на 

счетоводни записи. 

 

Отваря се прозорец Сторниране на счетоводни операции, в който виждате всички 

въведени счетоводни записи за съответния избран месец: 

 

    В полето Месец се избира месецът, към който са регистрирани счетоводните операции, 

които ще се сторнират. 

    В полетата От операция и До операция се въвежда диапазонът на номера на 

операциите за сторниране. 



    По подразбиране програмата зарежда текущия месец и целия диапазон на въведени 

операции. 

    В колона Тип операция се изписва видът на документа (фактура, ордер, свободна 

операция или др.) или типът дейност (сторно, начисляване на операции), по който е 

извършена съответната операция. 

    В панела Диапазон счетоводни операции се посочват номерата на операциите, които 

ще се сторнират. 

За извършване на сторнирането се използва  бутонът Сторно и след това се 

потвърждава сторнирането.  

 

    При потвърждение на сторнирането програмата дава съобщение: 

 

   Създадените сторниращи операции може да се проверят веднага в прозореца 
"Сторниране на счетоводни операции" или да проследите през справката Хронологичен 
опис на операции: 

 

  

И 

 

 Внимание: Сторното ще бъде осчетоводено към текущата дата на регистрация, която е изписана 

в най-долния ляв ъгъл на екрана. Т.е. при сторниране/изтриване на операциите трябва да се 

съблюдават едновременно датата на регистрация в системата (датата на осчетоводяването) и 

периодът, към който се отнася сторнирането (диапазонът). 



 Забележка:  От меню "Счетоводни операции"  - Сторно на операции не трябва да се сторнират 

начислени амортизации. Начислени амортизации се сторнират автоматично от меню 

"Дълготрайни активи" - Амортизации - Сторно на амортизации.  

Забележка: Сторниране или изтриване на счетоводни операции е позволено само в случаите, когато 

тези операции не са свързани с документ за покупка или продажба или приходен или разходен касов 

ордер. При опит за изтриване на операции, свързани с документ, излиза предупредително съобщение 

за отказ от подадената команда за изтриване или сторниране. 

 

 Внимание:  Физическо изтриване на счетоводни операции се извършва също от 

меню "Счетоводни операции" - Сторно на операции, чрез маркиране на поле Изтриване и 

избор на бутон Сторно. Необходимо е внимание при изтриване на операции, тъй като 

изтритата информация не оставя следа. При физическо изтриване на операции, задължително 

е текущата счетоводна дата да съответства на периода, за който се отнася изтриването.   

 

  Програмата задължително показва съобщение за потвърждение на изтриването: 

 

   След потвърждение на изтриването се показва информация за изтритите операции, които 

вече не съществуват: 

 

  

 



Валута и валутна преоценка  

От меню "Валута" - Преоценка на валута може да се извърши автоматична преоценка 

на валута: 

 

Преоценката на валутните сметки се извършва към избран момент (към избрана текуща 

счетоводна дата) по съответния валутен курс: 

  

В поле Сметка за преоценка се въвежда номера на валутната сметка, която подлежи на 

преоценка. 

Забележка: Ако е необходимо да се попълнят данни за аналитичното ниво на 

счетоводната сметка, преоценката на валута ще обхване конкретно посоченото 

аналитично ниво. Ако полетата за аналитични нива се оставят  свободни, преоценката 

на валута ще обхване всички аналитични нива, например: 

 

  



В полетата Сметка за приход и Сметка за разход се попълват номерата на съответните сметки за 

приходи и разходи по валутни операции /например сметки 724 и 624/, към които автоматично ще 

бъде отразен резултатът от преоценката на валутата. 

В панела "Допълнителни параметри" има поле Избрана валута.  

Възможни са два варианта на работа: 

o Ако трябва да се преоцени  конкретна валута, полето Избрана валута трябва 
да бъде маркирано и от номенклатурата на валутите вида валута, която подлежи 
на преоценка; 

o Ако се деактивира поле Избрана валута, преоценката ще обхване всички 
валути към конкретната счетоводна сметка. 

В поле Номер документ може да се въведе номерът на документа, свързан с 

преоценката /например мемориален ордер/. 

В поле Дата документ може да се въведе датата на документа, свързан с преоценката. 

Счетоводният текст към тези операции се зарежда автоматично от програмата - 

“Преоценка на валута”, но може да се коригира. 

Ако са въведени предварително валутни курсове на деня за всяка валута, в полета За и 

Курс към лева се зарежда автоматично съответния валутен курс. След избор на бутон 

Преоценка, програмата автоматично ще извърши преоценката към съответния валутен 

курс. 

Ако не сме заредили предварително валутни курсове, при зареждане на вида валута в 

поле Избрана валута, се появява съобщение: 

 

и 

  

Отваря се прозорец Въвеждане на дневни курсове. В този прозорец се добавя новия 

валутен курс към датата на преоценката: 

 



  

Добавеният валутен курс се вижда изписан в полето Курс към лева. 

 

Допълнителна възможност за преглед на валутните курсове и добавяне на нови валутни 

курсове може да стане с бутон Валутни курсове и в екран Справка за курсовете на 

избрана валута могат да бъдат прегледани всички въведени валутни курсове до момента.  

 

Ако е необходимо да се добави нов, се избира бутон Добавяне на курсове и се въвежда 

съответната дата. 

След записване на новия валутен курс, в екрана Валутни курсове се кликва върху бутон . 

Извършването на преоценката на валута става чрез избор на бутон Преоценка в главния 

екран Преоценка на валута. Веднага се появява съобщение за осчетоводените операции: 



 

От меню "Счетоводни справки и ГФО" - Хронологичен опис на операциите могат да се 

прегледат счетоводните операции след извършване на автоматичната преоценка на валута. 

 

 

Преизчисляване на отчетна стойност 

 

Преизчисляване на отчетна стойност се използва когато операциите по изписването на 

партидите към материални сметки /стоки и материали/ в периода е извършено преди да 

бъдат заведени всички документи за покупка, т.е. има изписване "на червено" и отчетната 

стойност към момента на изписването подлежи на корекция. 

Функцията се избира от меню "Счетоводни операции" - Преизчисляване на отчетна 

стойност: 

 

  

Преизчисляването е възможно за счетоводните сметки, с които се отчитат стоки и 

материали. Извършва се поотделно за всяка една материална счетоводна сметка. 

Дефиницията на тези счетоводни сметки трябва да е с материални аналитичности от типа: 

Материални запаси (М.З. буквен код…) и Стоки (Стоки буквен код…). 

Преценката относно необходимостта от извършване на корекция в отчетната стойност за 

съответен период е от потребителя. Функцията се стартира само по желание на 

потребителя. 

  



Функцията Преизчисляване на отчетната стойност замества ръчното презавеждане на 

счетоводните операции по изписване на стоки и материали. 

Готова продукция -  не подлежи на преизчисляване на отчетната стойност чрез тази 

функция, тъй като при използването на калкулацията на себестойността в Производство 

са предвидени специални автоматични контировки за изравняване на планова и 

фактическа себестойност на отделните готови продукти (вж. гл. Производство). 

Внимание: Препоръчително е преизчисляването на отчетната стойност да се 

извършва на края на месеца. Ако е необходимо да се направи преизчисляване на 

отчетната стойност за повече от един месец това се осъществява последователно и за 

всеки месец поотделно. 

Внимание: Препоръчително е преди всяко преизчисляване да се направи архив на 

счетоводната информация. 

Резултат от преизчисляването: След потвърждаване на преизчисляването и 

преосчетоводяване, в операциите по изписаните партиди  (по кредита на материалната 

с/ка) стойността на изписване във всички операции за периода е заместена с 

преизчислената отчетната стойност. Всички счетоводни справки и операции за 

преизчисления период показват новата отчетна стойност за изписването на материалните 

партиди, която е актуална към момента на преизчисляването. 

Начин на работа с функция Преизчисляване на отчетна стойност 

1) Архивиране : Препоръчително е преди да се стартира преизчисляването на отчетната 

стойност, да се направи архив на счетоводната информация. 

2) Препоръчително е преизчисляването да се извършва на края на месеца и затова се 

избира за счетоводна дата последната дата на месеца. Целта е да се обхванат всички 

операции по конкретната партида направени през месеца, в който ще се прави 

преизчисляване на отчетна стойност. 

3) Избира се меню от "Счетоводни операции" - Преизчисляване на отчетната стойност: 

 

С бутон Ново преизчисляване се отваря прозореца за въвеждане на материалната 

сметка и партидата по нея, за която ще се прави корекция в цената на изписване: 



 

4) В екрана в полето Диапазон "Месец" се посочва периодът на преизчисляване 

(препоръчително е той да бъде един месец). 

5) В поле Сметка се попълва шифърът на сметката и подсметката (напр. 303/1), ако има 

подсметка.  

Може да се попълни конкретна партида - тогава се извършва презчисляване само на тази 

партида. 

Ако не се попълни конкретна партида - на преизчисляване подлежат всички материални 

партиди на избраната счетоводна сметка. 

Ако е необходимо и се водят отделни подсметки и счетоводни сметки с материални 

аналитичности, ще трябва да стартирате поотделно за всяка една от тях функцията 

Преизчисляване на отчетната стойност. Например: по сметка 303 Стоки имате две 

подсметки 1 и 2, следователно трябва да пуснете Преизчисляване на отчетна стойност 

за 303/1 и 303/2 по отделно. Същото важи и за сметка 301 Материални запаси. 

6) Преизчисляването на отчетната стойност се стартира чрез бутон Преизчисляване.  

7) В екран Преизчисляване на отчетната стойност като се стъпи върху току-щ 

извършеното преизчисляване и се избере бутон Счет.записи се генерира справка, в 

която може да се прегледа новата отчетна стойност по материални позиции в избраната 

сметка за преизчисляване.Това е отчетната стойност, която програмата преизчислява към 

момента на стартиране на функцията на база всички начални салда и стойности в 

документите за покупка за избрания период. Процесът на преизчисляване се извършва на 

база вградена формула.  

 



  

Забележка: Ако желаете да проследите дали преизчисляването на отчетна стойност е 

извършено правилно може да сравните справката Дневник на сметка на избраната партида 

преди и след изпълнението на функцията. Например: 

- преди преизчисляване: 

 

- след преизчисляване:  

 

 

Справки 

 

Системата предлага възможности за получаване на детайлна информация за състоянието 

на фирмата посредством набор от счетоводни справки, които се намират в меню 

"Справки". 

Всички справки се извеждат автоматично съобразно предварително зададените критерии 

от потребителя. Съдържанието им се актуализира след всяко въвеждане на счетоводна 

информация към определен момент. 

Хронологичен опис 

  

Хронологичният опис съдържа информация за всички въведени към определен момент 

счетоводни операции, независимо дали са въведени през меню Счетоводни операции / 

Въвеждане на счетоводни операции (ръчно) или от меню Документи / Въвеждане на 

документи (с автоматични контировки). 

  



Хронологичен опис на операциите се извършва от меню Счетоводни справки / 

Хронологичен опис. 

 

В прозореца Хронологичен опис на операции могат да се зададат времеви, стойностни и 

операционни параметри за извеждането на справката. 

В полетата Начални параметри и Крайни параметри  по подразбиране са зададени 

месецът и годината на текущата счетоводна дата. Ако се въведе диапазон за различни 

месеци или години, програмата ще изведе счетоводните операции от него. 

Чрез полетата От операция и До операция могат да се зададат цифровият обхват на 

номерата на операциите, които е необходимо да се прегледат. По подразбиране 

програмата задава номерата на всички операции. 

Чрез полетата От номер документ и До номер документ може да се попълнят 

номерата на документите / или само на един документ като критерий. Аналогично може да 

се постъпи с полетата От стойност и До стойност . 

В полето Папка може да се попълни като критерий определен признак, по който са се 

групирали операциите предварително. 

В полето Потребител   -  инициалите на потребителя, създадените от който операции 

ще се визуализират. 

Въвеждането на данни в така изброените полета не е задължително. За преглед на всички 

операции за зададения диапазон се натиска само бутон Генериране . 

Системата позволява критерии за извеждане на хронологичния опис на база зададена 

кореспонденция между счетоводни сметки. В полетата Сметка Дт и Сметка Кт 

може да се въведат: 

o Дебит сметка и Кредит сметка, за да се прегледа само определената 
кореспонденция; 



o Само Дебит сметка или само Кредит сметка, за да се прегледат операциите, 
свързани само с дебита/кредита на дадена счетоводна сметка; 

o Дебит и кредит на избрани сч.сметки – без кореспонденция. В този случай 
махнете отметката в поле Кореспонденция.  

Полето Партидата на отделен ред има отношение към отпечатването на данните за 

партидата. 
След задаването на желаните критерии, изберете бутон Генериране. 

Генерираният Хронологичен опис може да бъде отпечатан се появява в изглед преди 

печат и може да бъде отпечатан или прехвърлен във файл на Excel. 

 

 

Дневник на сметка  

Чрез меню Счетоводни справки / Дневник на сметка  можете да проследите състоянието 

на определена сметка или партида за избран времеви диапазон. Могат да се проследят 

всички счетоводни операции свързани с определена счетоводна сметка, формиращи 

оборотите и салдата й. 

Ако сметката е аналитична, може да бъде изведена информация за конкретно избрано 

аналитично ниво. 

Осигурена е информация за стойност и количество на материалните сметки, както и 

валутно количество и стойност за валутните сметки. 

 



  

Информацията за оборотите на всички сметки може да бъде изведена за произволен 

времеви диапазон, след като се попълнят съответните полето в полето Диапазон за 

дневника:  

o За диапазон "Месец" - Начален и Краен месец и Начална и Крайна година;  

o За диапазон "Дата" - Начална и Крайна дата. 

Ако е активен панел  Сметка, се задава сметка/подсметка/аналитично ниво. Ако се 

пропусне аналитичното ниво, данните се обобщават. 
Ако е активен панел Група сметки, може да се изведе Дневник за дадена група сметки. 

Поле Името на коресп. партида трябва да бъде маркирано, ако е необходимо да бъде 

изписано в Дневника наименованието на кореспондиращата партида. 

В полето Критерий за партидите може да се избере от критериите С начално салдо, С 

обороти, Със салдо в края. 

Генерираният Дневник на сметка може да бъде отпечатан след избор на бутон 

Генериране. 

 

 

Главна книга 

  

От меню Счетоводни справки / Главна книга  може да се генерира и се отпечата главна 

книга на синтетично ниво /сметки и подсметки/ за целия Индивидуален сметкоплан за 

избран времеви диапазон. 

Информацията за оборотите на сметките може да бъде изведена за произволен времеви 

диапазон, след като се попълнят съответните полето в полето Диапазон за главната 

книга: Начален и Краен месец и Начална и Крайна година или Начална и Крайна дата. 

 

 



Оборотна ведомост 

От меню Счетоводни справки / Оборотна ведомост имате възможност да отпечатате 

синтетична или аналитична оборотна ведомост. 

1. Синтетична оборотна ведомост  

  

Синтетичната оборотна ведомост дава обобщена информация за началните салда, 

оборотите и крайните салда на сметките на синтетично ниво за произволно избран от нас 

времеви диапазон. 

 

Времевият диапазон се определя в полетата Начален месец и Краен месец, както и 

Начална година и Крайна година. 

Може да се избере желан диапазон от сметки като се попълнят полета От Сметка - До 

Сметка. Ако не се попълни конкретна сметка в поле От Сметка - До Сметка, то ще се 

получи синтетична оборотна ведомост за целия сметкоплан. 

      

 

   2.   Аналитична оборотна ведомост  

Времевите диапазони за Аналитичната оборотна ведомост могат да се конкретизират 

както за определени месеци и години ( За диапазон "Месец" - Начален и Краен месец и 

Начална и Крайна година и За диапазон "Дата" - Начална и Крайна дата ), също така и 

за определени начални и крайни дати (аналогично на Дневника на сметка). 

  



Системата дава възможност да се получава обобщена информация както за всички 

аналитични нива, така и за точно избрано аналитично ниво. Ако останат непопълнени 

полетата за аналитично ниво, в справката се включват данните за всички аналитични 

нива. 

Например, ако въведете сметка 400 - Доставчици, подсметка 2 – Във валута, се отварят 

полетата за 3-те аналитични нива. Ако попълните само първото аналитично ниво – 

Пореден номер на Доставчика в номенклатурата, и оставите полетата Фактура и Дата 

свободни, ще изведете Аналитична оборотна ведомост с информация за движението по 

всички фактури, свързани с този доставчик. 

Най-стеснена информация ще получите, ако попълните всички аналитични нива. 

 

Аналитичната оборотна ведомост осигурява информация за аналитичните сметки и по 

следните допълнителни критерии (поле Критерий за партидите): 

- всички; 

- с обороти; 

- без обороти; 

- с начално салдо; 

- без начално салдо; 

- със салдо в края; 

            - без салдо в края; 

            - мат. салдо в края; 

            - дебитно/кредитно (мат.) салдо в края; 

            - само кредитен/дебитен оборот; 



            - и само/без нулеви редове. 

По този начин могат да се стеснят критериите за извеждане на Аналитичната оборотна 

ведомост /например при преглед само на партидите на стоки със количествени остатъци в 

края на избрания период, игнорирайки останалите партиди и т.н./. 

Полето Имената на отделен ред дава възможност да виждате изписани 

наименованията на партидите на отделен ред в справката, когато е активирано. 

Можете да се деактивира това поле – тогава наименованието на аналитичната партида 

ще бъде изписано на същият ред. 

При маркиране на поле Сума на валутно количество  могат да се сумират валутните 

количества, освен стойността на валутните партиди. В този случай се избира един вид 

валута, за който да се направи справката. 

 

 

Финансово-търговски справки  

ФСС "МИРАЖ SQL" позволява генерирането на специализирани търговски и финансови 

справки, които дават обобщена информация филтрирана по разнообразни критерии и въз 

основа на дефинираните аналитични нива. 

Справка по контрагенти  

Меню Финансово-търговски справки / Справка по контрагенти   

Тази справка позволява сортиране и преподреждане по избран критерий на 

вземанията и задълженията. Контрагентите могат да бъдат подреждани по големина 

на оборот (ДТ/КТ), начално или крайно салдо и номер (поле Подредба на справката 

по:). В справката влизат общите стойности за вземания, обороти и задължения на 

дадения контрагент – без детайлите за конкретен документ. 

  

                                



                                              

В полето Сметка се избира сметка, която е Клиенти, Доставчици или Контрагенти. 

В полето Начални, Крайни параметри може да се конкретизира периодът, за 

който да се изготви справка. 

В полето Критерий за партидите има избор на множество варианти, по които да 

се стесни справката ( с/без обороти/салда дт/кт и т.н) 

След конкретизиране параметрите на справката се натиска бутон 

Генериране.                               

       

 

                  

    

 

  

Наличност на материални изапаси 

Меню Финансово-търговски справки / Наличност на материални запаси  

Чрез тази справка може да се провери наличността на материалните запаси, като се 

конкретизира диапазон - "Месец" или "Дата" (програмата по подразбиране зарежда месеца 

на текущата счетоводна дата). 

 

                  



Избера се сметка и подсметка и аналитично ниво. Чрез бутон F5 в полето Склад може да 

се избере партиден файл. 

В полето Критерий за партидите може да се избере от следните критерии: всички, 

с/без обороти, с/без начално салдо, с/без салдо в края, мат. салдо в края. 

Ако се маркира полето Само име на стоката, в справката ще се изпишат само имената 

на материалните запаси (в противен случай - ще се изпишат и склада, и групата).   

Ако се маркира полето Само код на стоката, в справката в колона Код ще се изпише 

само кода на стоката, иначе и кодовете на склада и групата).  

След като се конкретизират параметрите, се избира бутон Генерира. 

  

 

                         

ДДС 

ДДС 

Главно меню "ДДС" се използва за: 

o автоматично генериране и печат на Справка Декларация по ДДС;  

o автоматично генериране и печат на Дневник на покупките и Дневник на 
продажбите; 

o  запис на файлове за подаване на данните към НАП. 

Счетоводната информация, въведена от меню "Документи" - Въвеждане на документи, 

автоматично се прехвърля в меню ДДС (данъчни документи). 

Забележка: Месецът на текущата счетоводна дата /в най-долната част на екрана/, 

към която се въвеждат и осчетоводяват документите, съответства на месеца, към 

който ще се запишат документите в меню "ДДС" -  Декларация по ДДС; Дневници 

по ДДС; VIES Декларация; Дневници върху дискета. 

 

Коефициент по чл. 73, ал. 5 от ЗДДС  

Много важно е  за всяка нова фирма да провери дали е зададен този коефициент и ако не 

е, задължително да се въведе коефициент по чл. 73 (независимо дали има или не 

едновременно облагаеми и необлагаеми доставки и изравняване по чл. 73 към м.12) – той 

касае подаването на Месечната Справка-Декларация по ДДС. 

Това може да стане от меню "ДДС"  - Коефициент по чл. 73, ал.5 от ЗДДС. 



 

Чрез бутон Добавяне може да се добави нова година, като за нея по подразбиране е 

зададен коефициент 100. Потвърждава се с бутон Запис. 

Може да се извърши корекция на коефициента за дадена година, чрез маркиране на 

съответния ред и бутон Корекция. 

С бутон Изтриване изтривате каквото е необходимо. 

С бутон Запис се осъществява записването на въведената информация. 

Въведеният (прехвърления от предходна година) коефициент по чл. 73 ал. 5 от ЗДДС 

остава валиден за годината и отговаря на коефициента в Справка – Декларация по ЗДДС 

(кл. 33 – Коефициент по чл. 73 ал. 5  от ЗДДС). 

Аналогично се въвежда и коефициент, различен от 100 (стойност по-малка от 1-ца за кл. 

33 от Справка – Декларация по ДДС). 

 

 Внимание: Съгласно чл. 73 ал. 1 от ЗДДС Регистрирано лице има право на приспадане на 

частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват 

както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен 

кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право. 

Частичен данъчен кредит ползват лицата, които през годината са извършвали както 

облагаеми, така и освободени доставки и не са могли да определят каква част от 

закупените /произведените/ стоки или услуги използват за облагаеми и каква за 

освободени доставки. 



Съгласно чл. 73 ал. 2 от ЗДДС Размерът на частичен кредит се определя, като сумата на 

данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен с точност до втория знак след 

десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, 

за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за 

всички извършвани от лицето доставки и дейности. 

Чрез бутон Изчисляване на коефициента програмата ще го изчисли автоматично ако 

попълните коректно и вярно необходимите клетки: 

 

 

Приложение: Изчисляване на коефициент по чл. 73 от ЗДДС 

Сi е съдържанието на клетката по член i 

C502 – освободени доставки по чл. 50, т. 2  

СВОП – Вътрешнообщностни приобщавания  

К735 – старият коефициент по чл. 73, ал. 5, 2006 г. 

К735 ‘ – новият коефициент по чл. 73, ал. 5; изчислява се след въвеждане на последната 

сделка за годината 

А = ( С11 + С13 + С14 + С15 + С16 + С17 + С502 ) 

  



К735 ‘ = А / (А + С17 + С19 – С502 – СВОП ) 

Р – ползван частичен данъчен кредит 

Р = К735 . С42 

Yc – годишна корекция 

Yc = К735 ‘. С42 – P = К735 ‘. С42 - К735 . С42 = (К735 ‘ - К735) . С42 

Всички Ci са за цялата година. 

 

Справка - декларация по ДДС 

  

Справка-декларацията по ДДС се генерира автоматично след въвеждане на данните за 

счетоводни документи за покупка и продажба.  

Това става от меню "ДДС" -  Декларация по ДДС .  

Внимание: От главно меню "Базови данни" - Данни за фирмата задължително трябва да 

са попълнени всички данни за Упълномощено лице за подаване на данни. Тези данни 

касаят правилното подаване на файловете за ДДС. 

Преди всяко генериране, записване и отпечатване на справката, се попълват полетата в 

кл. 70, 71, 80, 81 и 82.  

В поле Дата на попълване на декларацията автоматично се зарежда текущата 

счетоводна дата, но ако желаете може да се смени ръчно. 

  

 



Внимание: На края на годината задължително се извършва преизчисляване на 

коефициента по чл.73, ал. 5 от ЗДДС и ако е необходимо се извършва годишна корекция 

съгласно чл. 73, ал. 8 от ЗДДС. 

 

VIES декларация 

VIES декларация се генерира само за месеци, в които има въведени VIES-сделки. 

От главно меню "Базови данни" - Данни за фирмата задължително трябва да са 

попълнени всички данни за Упълномощено лице за подаване на данни. 

В месеца, в който подавате данните за ДДС и VIES-декларацията, се генерират 4 (четири) 

файла за подаване по електронен път или чрез запис на магнитен носител (VIES.TXT, 

DEKLAR.TXT, POKUPKI.TXT и PRODAGBI.TXT). 

В останалите случаи, когато няма информация за подаване на VIES-сделки, при записване 

на месечните данни за ДДС се генерират 3 (три) файла (DEKLAR.TXT, POKUPKI.TXT и 

PRODAGBI.TXT). 

 

  

Месечната VIES декларация се генерира чрез бутон Генериране. 

Внимание: При въвеждане на документ с дейност – Продажба, с определен контрагент от 

номенклатурата (Контрагенти, обекти, банкови сметки), в данните за който е отбелязано, 

че е регистрирано по ДДС: 

 

  



и след избор на някоя от следните видове сделки: 

•         ВОД на стоки - ставка 0 %; 

•         Доставки на услуги по чл.21 ал. 2 от ЗДДС 0 %; 

•         Доставки като посредник в тристранни операции - ставка 0 % 

необходимата информация за VIES-декларацията се разнася автоматично. 

Дневници по ЗДДС 

  

От меню "ДДС" -  Дневници по ДДС се генерират форми на Дневници по ДДС за покупки и 

продажби (съгл. ЗДДС и ППЗДДС). 

 

  

В полето Параметри за дневника  се посочват параметрите за генериране на 

дневниците, както следва: 

o в поле Дневник на избираме критерий за генериране – Покупки или Продажби; 

o в полето Диапазон се зарежда автоматично месецът на текущата счетоводна 
дата. 

  

Чрез бутон Генериране се показва дневникът на покупките или продажбите съобразно 

избраните критерии. 

Дневникът може да се визуализира чрез бутона Преглед и Печат в екрана на 

генерирания дневник. 

Бутон Филтър служи за филтриране на данъчните документи по определени параметри 

(чрез падащо меню). Зададено е да го има по подразбиране - филтриране на данните 

може да извършите като стъпите върху заглавието на всяка колона. 

 

Генериране на файлове за подаване към НАП 

  

От меню "ДДС" - Дневници върху дискета се записват необходимите файлове за ДДС. 



 

  

 

Опцията Избор на папка за запис на дневниците в полето Запис върху служи за 

подаване на ДДС по електронен път, като записва дневниците върху избрана директория, 

след което могат да се прехвърлят на дискета. 

След потвърждаване на бутон Генериране се отваря Справка – декларация по ДДС, в 

която трябва да се попълнят кл. 70,71,80,81 или 82.  

Извършва се записване на необходимите файлове за ДДС в текстови формат 

(файлове DEKLAR.TXT, POKUPKI.TXT и PRODAGBI.TXT, както и ако има данни за VIES 

декларация). 

 Внимание: В случай, че вече веднъж е генерирали Справка - декларацията и са записани 

файловете за подаване - в програмата се пази последно въведената информация в 

съответните попълнени клетки /кл. 70,71,80,81 или 82/. Затова ако се налага ново 

генериране с цел печат и/или корекция на данните се появява диалогов прозорец:  

 

  

Ако е необходима корекция на данните се избира бутон  и се нанасят 

необходимите промени, след което с бутон Генериране декларацията се записва отново. 

Показва се диалогов прозорец: 

  



 

След като потвърдите с бутон ОК се показва информация за това къде са записани 

файловете за подаване. 

  

 

  

В случай, че генерирате само нови файлове без да е необходимо да променяте 

въведените суми - изберете бутон   и веднага те ще се запишат на оказаното 

място - ще се покаже само прозореца с информация за пътя до файловете.  

 

Дълготрайни активи  

Меню Дълготрайни активи позволява: 

1. Първоначалното въвеждане и последваща промяна в на данъчната и счетоводната 
амортизации на дълготрайни активи.  

2. Автоматично начисляване, сторно или изтриване на счетоводните амортизации.  

3. Генериране на инвентарна книга за целия полезен живот на актива по месеци и 
години. 

4. Генериране на счетоводен, данъчен и сравнителен амортизационен план. 

В него се влиза от основното меню в модул Счетоводство се 

избере , при което се отваря основния екран на менюто: 

  

 



  

Има три основни менюта: 

o Дълготрайни активи – позволява началното въвеждане и последващи изменения 

за данъчни и счетоводни цели; преглед на всички заведени дълготрайни активи; 
генериране на инвентарната книга. 

o Амортизация – въвеждане и промяна на амортизационни норми; генериране на 

данъчен, счетоводен и сравнителен амортизационен план; начисляване, сторно и 
изтриване на амортизации; преглед на начислените амортизации. 

o Изход – за излизане от менюто. 

 Внимание: При въвеждане на дълготраен актив през Меню Дълготрайни активи не се 
взимат счетоводни записи. Осчетоводява се единствено начисляването на  
амортизации. 

 

Завеждане на ДА  

Първоначалното завеждане на дълготраен актив се осъществява като от главния екран на 

меню Дълготрайни активи се избере от меню Дълготрайни активи - Начално въвеждане 

 

Отваря се формата за въвеждане на необходимата информация: 

 

Ще разгледаме два примера - за активи, на които се начислява амортизация и за активи, 

за които не се начислява амортизация. 

1. Завеждане на актив, за който се начисляват на амортизации - ще разгледаме пример за 

въвеждане на апартамент на стойност 100 000лв., с остатъчна стойност 10 000лв. 

При отваряне на формата първо се попълват данните в най-горната част на екрана - 

задължително трябва да има отметка в чекбокса пред Да се начисляват амортизации: 



 

В горната част на формата в сектора "Нов материален актив" задължително се попълват 

полетата: 

♦ Наименование на актива   

♦ Инвентарен номер  

♦ Номер на  документ - попълва се номера или вида документ, въз основа на 

който се завежда актива. 

♦ Дата на придобиване - датата на документа за придобиване на актива. 

♦ Дата е експоатация - автоматично програмата копира датата на документа, но 

потребителя може да я промени. 

Внимание:  Датата на въвеждане в експоатация е в пряка зависимост с периода, 

от който ще започне да се начислява амортизация на съответния актив за 

счетоводни и данъчни цели. В програмата е заложено при въвеждане на Дата е 

експоатация автоматично начисляването на счетоводна и данъчна амортизация 

да започне от следващия календарен месец, но потребителя може да променя 

периода за начално начисляване за счетоводни и данъчни цели като промени 

месеца съответно в клетките Начисляване на счетоводна амортизация от и 

Начисляване на данъчна амортизация от. 

♦ Метод - посочва се метода за начисляване на амортизациите - в програмата е 

заложен Линеен метод. 



В първия таб "Счетоводна" се попълва информацията за счетоводния амортизационен 

план, а в таб "Данъчна" - за данъчния амортизационен план. 

 

  

2. Завеждане на актив, за който не се начислява амортизация - в този случай, трябва да 

няма отметката в чекбокса пред Да се начислява амортизация в най-горната част на 

формата за въвеждане: 

  

 



 Забележка: За актив, за който не се начислява амортизация се попълват само 

съответната счетоводна сметка и отчетната стойност, както и местонахождение и МОЛ в 

таб "Счетоводна", докато таб "Данъчна" е неактивен. В Инвентарната книга актива се 

виждат само с отчетна стойност: 

 

3. Завеждане на ДА от Индивидуалния сметкоплан чрез създаване  Картон  

Внимание: Този начин на работа се препоръчва когато завеждате начални салда в 

Индивидуалния сметкоплан на фирма към определен момент. 

Постъпва се по следния начин: 

3.1. Създава се аналитично ниво към съответната сметка от гр.20 - за пример ще заведем 

софтуерен продукт: 

От главно меню "Базови данни"  - подменю Индивидуален сметкоплан избираме 

съответната сметка 212 и с бутон Аналитично ниво се отваря екран "Описание на 

аналитичното ниво": 

 

♦ В поле Инвентарен номер се въвежда инвентарния номер на ДА. 

♦ В частта Начално състояние се посочва балансовата стойност на ДА, която е 

Дебитно начално салдо на съответната аналитична партида на избраната сметка от 

гр.20. 

♦ В поле Начални обороти се посочва съответно дебитен или кредитен оборот, 

ако съществува, към момента на създаване на аналитичната партида 

по избраната сметка от гр. 20 към момента на въвеждане в Индивидуалния 

сметкоплан на фирмата. 



Забележка: Ако инвентарният номер е нов веднага се отваря следната форма, в 

която трябва да въведете наименованието на ДА: 

 

3.2. Създава се картон на ДА 

След въвеждането на инвентарния номер и наименованието на ДА, както и началното 

салдо и/или оборотите за съответната сметка от гр.20, се преминава към създаването на 

самия Картон на ДА с бутона Картон на актива. Отваря се формата за въвеждане на 

данните за самия ДА. 

В нашия пример са попълнени двата таба за счетоводната и данъчната амортизация: 

а/ за Счетоводния амортизационен план: 

 

  



б/ за Данъчния амортизационен план: 

  

След като необходимата информация е въведена коректно се записва с бутон Запис. 

Програмата дава съобщение със следната информация:  

  

Вече може да отидете в меню Дълготрайни активи и да видите новия заведен актив през 

Преглед: 

 

  

Също в меню Дълготрайни активи може да проверите как е отразен в Инвентарната книга: 

  

 



Последващи изменения за счетоводни и данъчни цели  

Въвеждането на последващи изменения за вече заведен дълготраен актив /ДА/ се 

осъществява от главния екран на меню Дълготрайни активи се избере от меню 

"Дълготрайни активи" - Последващи изменения.  

  

Последващите изменения могат да бъдат за счетоводни и данъчни цели. 

1. Промените на въведен дълготраен актив засягащи счетоводния амортизационен план 

могат да бъдат:  

o Преоценка – повишаване на балансовата стойност на ДА. 

o Обезценка – понижаване на балансовата на ДА. 

o Подобрение – повишаване на балансовата стойност след извършено подобрение. 

o Консервиране – извеждане на ДА от експоатация. 

o Възобновяване – въвеждане на ДА отново в експоатация. 

o Отписване – отписване на ДА при продажба или брак. 

При последващи изменения засягащи счетоводната амортизация и счетоводния 

амортизационен план /САП/ се избира от меню "Дълготрайни активи" - Последващи 

изменения - Счетоводна амортизация (Виж. Последващи промени на ДА за счетоводни 

цели): 

  

 



  

2. Промените на въведен дълготраен актив засягащи данъчния амортизационен план 

могат да бъдат:  

o Подобрение – повишаване на балансовата стойност след извършено подобрение. 

o Консервиране – извеждане на ДА от експоатация. 

o Възобновяване – въвеждане на ДА отново в експоатация. 

o Отписване – отписване на ДА при продажба или брак. 

При последващи изменения засягащи данъчния амортизационен план /ДАП/ се избира от 

меню "Дълготрайни активи" - Последващи изменения - Данъчна амортизация (Виж. 

Последващи промени на ДА за данъчни цели): 

 

 

Последващи изменения на ДА за счетоводни цели 

При последващи изменения засягащи счетоводната амортизация и счетоводния 

амортизационен план /САП/ се избира от основно меню Дълготрайни активи - подменю 

"Дълготрайни активи" - Последващи изменения - Счетоводна амортизация: 

  

 

♦ В поле Дълготраен актив се избира конкретния актив; 

♦ В поле Вид действие се избира вида на необходимата промяна: 

1. Преоценка  

2. Обезценка  

3. Подобрение  



4. Консервиране  

5. Възобновяване  

6. Отписване  

  

1. Преоценка 

  

  

При избор на Преоценка се отваря следния екран, в който може да се въвеждат данни 

само в последната част "Данни за новия период на актива":  

 

Задължително се попълват полетата: 

♦ Описание и причина - посочва се причината; 

♦ Дата на документа - въвежда се датата на документа; 

  



♦ Номер на документа - посочва се номера на документа; 

♦ Стойност на актива - посочва се новата отчетна стойност на ДА; 

♦ Начален месец - периода, от който да започнат да се начисляват счетоводни 

амортизации - попълва се автоматично от програмата, но може да се промени. 

♦ Полезен живот - зарежда се автоматично, но може да се промени, ако е необходимо. 

Записва се с бутон Запис или се отказва с Изход/отказ. 

2. Обезценка 

  

При избор на Обезценка се отваря следния екран, в който може да се въвеждат данни 

само в последната част "Данни за новия период на актива": 

 

 

Задължително се попълват полетата: 



♦ Описание и причина - посочва се причината; 

♦ Дата на документа - въвежда се датата на документа; 

♦ Номер на документа - посочва се номера на документа; 

♦ Стойност на актива - посочва се новата отчетна стойност на ДА; 

♦ Начален месец - периода, от който да започнат да се начисляват 

счетоводни амортизации - попълва се автоматично от програмата, но може да се 

промени. 

♦ Полезен живот - зарежда се автоматично, но може да се промени, ако е необходимо. 

Записва се с бутон Запис или се отказва с Изход/отказ.  

При записване на новия период се показва следното съобщение: 

 

3. Подобрение  

  

При избор на Подобрение се отваря следния екран, в който може да се въвеждат данни 

само в последната част "Данни за новия период на актива": 

  

  



Задължително се попълват полетата: 

♦ Описание и причина - посочва се причината; 

♦ Дата на документа - въвежда се датата на документа; 

♦ Номер на документа - посочва се номера на документа; 

♦ Разх. за ремонт - посочва се стойността на подобрението, която автоматично се 

добавя към досегашната стойност на ДА; 

♦ Начален месец - периода, от който да започнат да се начисляват амортизации - 

попълва се автоматично от програмата, но може да се промени. 

♦ Полезен живот - може да се промени, ако е необходимо. 

Записва се с бутон Запис или се отказва с Изход/отказ.  

4. Консервиране  

  

При избор на Консервиране се отваря следния екран, в който може да се въвеждат данни 

само в последната част "Данни за новия период на актива": 

  

  



Задължително се попълват полетата:  

♦ Описание и причина - посочва се причината;  

♦ Дата на документа - въвежда се датата на документа; 

♦ Номер на документа - посочва се номера на документа; 

♦ Начален месец - периода, от който за ДА няма да се начисляват амортизации. 

Записва се с бутон Запис или се отказва с Изход/отказ. 

5. Възобновяване  

 

  

При избор на Възобновяване  се отваря следния екран, в който може да се въвеждат 

данни само в последната част "Данни за новия период на актива": 

 

Задължително се попълват полетата: 

♦ Описание и причина - посочва се причината; 

♦ Дата на документа - въвежда се датата на документа;  

♦ Номер на документа - посочва се номера на документа; 



♦ Начален месец - периода, от който отново ще започне да се начисляват 

счетоводни амортизации за ДА; 

♦ Полезен живот - зарежда се автоматично, но може да се промени, ако е 

необходимо. 

Записва се с бутон Запис или се отказва с Изход/отказ. 

6. Отписване  

  

При избор на Отписване  се отваря следния екран, в който може да се въвеждат данни 

само в последната част "Данни за новия период на актива": 

  

Задължително се попълват полетата: 

♦ Описание и причина - посочва се основание /фактура за продажба; договор; протокол 

за брак и др./ 

♦ Дата на документа - въвежда се датата на документа; 



♦ Номер на документа - посочва се номера на документа; 

♦ Начален месец - периода, от който отново ДА е отписан. 

 Забележка: Преди отписване на ДА за целите на правилното счетоводно отчитане 

и САП задължително се начислява амортизация и за месеца, в който дълготрайния 

актив се отписва, т.е. начисляването на счетоводните амортизации става преди 

въвеждане на период "Отписване".  

Записва се с бутон Запис или се отказва с Изход/отказ. 

 

Последващи изменения за ДА за данъчни цели 

При последващи изменения засягащи данъчния амортизационен план /ДАП/ се избира от 

меню "Дълготрайни активи" - Последващи изменения - Данъчна амортизация: 

  

♦ В поле Дълготраен актив се избира конкретния актив; 

♦ В поле Вид действие се избира вида на необходимата промяна:  

1. Подобрение; 

2. Консервиране; 

3. Възобновяване; 

4. Отписване.  

1. Подобрение – повишаване на балансовата стойност след извършено подобрение.  

При избор на Вид действие "Подобрение" се отваря следния екран: 

  

 



  

В в най-горната част на екрана се виждат първоначално въведените данни за 

дълготрайния актив, а частта "Данни за последния период на актива" - дава информацията 

за последно въведения период преди този, които ще се въвежда. 

В частта "Данни за новия период на актива" се попълват задължително следните полета: 

♦ Описание и причина  

♦ Дата на документа  

♦ Номер документ 

♦ Начален месец - месеца, от който ще започне да се начислява данъчна 

амортизацията; 

♦ Разх. за ремонт - посочва се стойността на подобрението, което автоматично 

се добавя към първоначалната стойност на ДА;  

♦ Амортизационна норма - позволява промяна на амортизационната норма за 

данъчни цели, ако е необходимо. 

След като всичко е попълнено се записва с Запис. 

  

2. Консервиране – извеждане на ДА от експоатация.  

При избор на Вид действие "Консервиране" се отваря следния екран: 

 

В частта "Данни за новия период на актива" се попълват задължително следните полета: 

♦ Описание и причина  



♦ Дата на документа  

♦ Номер документ 

♦ Начален месец - месеца, от който ще спре да се начислява 

данъчна амортизация. 

След като всичко е попълнено се записва с Запис. 

3. Възобновяване – въвеждане на ДА отново в експоатация. 

При избор на Вид действие "Възобновяване" се отваря следния екран: 

  

В частта "Данни за новия период на актива" се попълват задължително следните полета: 

♦ Описание и причина  

♦ Дата на документа  

♦ Номер документ 

♦ Начален месец - месеца, от който отново ще започне да се начислява 

данъчна амортизация; 

♦ Амортизационна норма - позволява промяна на амортизационната норма за 

данъчни цели, ако е необходимо. 

След като всичко е попълнено се записва с Запис. 

4. Отписване – отписване на ДА при продажба или брак. 

При избор на Вид действие - "Отписване" се отваря следния екран: 

  



  

В частта "Данни за новия период на актива" се попълват задължително следните полета: 

♦ Описание и причина - посочва се основание за отписване на дълготрайния 

актив /продажба; брак или друго/. 

♦ Дата на документа  

♦ Номер документ 

♦ Начален месец - месеца, от който ДА ще бъде отписан за данъчни цели. 

Забележка: При отписване на дълготраен актив за целите на ДАП за последния месец, 

т.е. месеца на отписването не се начисляват данъчни амортизации - прави се автоматично 

от програмата, ако сте посочили правилно месеца и годината в Начален месец. 

След като всичко е попълнено се записва с Запис. 

 

Преглед на въведените ДА  

Всички въведени активи могат се видят като от основно меню Дълготрайни активи се 

избере подменю "Дълготрайни активи" - Преглед 

 



  

Отваря се следния екран, в чиято горна част се вижда списък с всички въведени активи, а 

в долната - настъпилите промени през полезния живот на избран дълготраен за данъчни и 

счетоводни цели: 

  

 

Забележка: Когато се стъпи върху избран актив горе в дясно се вижда начислената до 

момента счетоводна амортизация, а в долната част само амортизацията са последния 

период. 

 Забележка: При отваряне на екрана по подразбиране се зареждат счетоводните периоди, 

за да се покажат настъпилите промени в данъчния амортизационен план се маркира 

Данъчна амортизация. Например: 

 

  

 

Инвентарна книга  

От главния екран на меню Дълготрайни активи се избере подменюменю Дълготрайни 

активи - Инвентарна книга може да се направите справка за:     

            •              всички дълготрайни активи – поле Сметка остава свободно; 



•         съвкупност от дълготрайни активи – въвежда се номер на сметка за 

дълготрайни активи; 

•         конкретно избран дълготраен актив – избира се само един дълготраен актив.  

Инвентарната книга може да се генерира: 

 •          за целия полезен живот на актива или до определен период /календарен 

месец и година/; 

•       по години или по месеци. 

 

  

След избор на бутон Генериране, се отваря Инвентарна книга съобразно посочените 

критерии. В екрана на Инвентарната книга има възможност за отпечатване на справката 

чрез избор на бутон Печат на принтер. 

Например: избрано е за конкретен актив да се генерира Инвентарна книга по месеци към 

определен календарен месец за 2014г.: 

  

На печат Инвентарната книга по месеци изглежда така: 



 

Амортизации 

В основното меню Дълготрайни активи подменю "Амортизации" позволява: 

o въвеждането на амортизационни норми и проценти  - подменю Амортизационни норми 

(Виж. Амортизационни норми); 

o генериране на счетоводен, данъчен и сравнителен амортизационен план - подменю 

Амортизационен план (Виж. Амортизационен план); 

o начислявана на амортизации - подменю Начисляване на амортизации  (Виж. 

Начисляване на амортизация); 

o преглед на начислените амортизации - подменю Преглед на начислени амортизации 

(Виж. Преглед на начислени амортизации); 

o сторниране и изтриване на начислени амортизации - подменю Сторно / изтриване на 

операции (Виж. Сторно и изтриване на амортизации); 

  

 

 

 

 

 

 



Амортизационни норми 

От меню "Амортизации" - Амортизационни норми се въвеждат се амортизационните 

норми за съответните счетоводните сметки: 

 

Бутоните в дясната част на екрана позволяват извършването на следните действия: 

o Нова норма - въвеждане на нова норма за счетоводна сметка; 

o Корекция - коригиране на въведена вече счетоводна норма; 

o Изтриване - изтриване на вече въведена амортизационна норма. 

При избор на Нова норма в долната част на екрана се показват празни полета за 

въвеждане на необходимите критерии на амортизационната норма: 

 

  



o Сметка ДА - избира се счетоводната сметка за която ще се отнася амортизационната 

норма; 

o От година - избира се годината, от която ще важи амортизационната норма; 

o Аморт. норма (%) - избира се процента на амортизационната норма. 

Записване се с бутон Запис или се отказва с бутон Отказ / Изход. 

 Забележка: Ако въведем счетоводна сметка и година, за които вече има въведена 

амортизационна норма и натиснем бутона Запис, ще се покаже следния прозорец: 

 

o Ако се избере "Да" то съществуващия към момента запис ще бъде заменен с новия. 

o Ако се избере "Не" то програмата се връща към полето на завеждане на нова 

амортизационна норма. 

При необходимост от промяна на въведена амортизационна норма се избира Корекция и 

се показват въведените критерии на коригираната амортизационна норма. Може да се 

коригира само в клетка Аморт. норма (%). 

 

След нанасяне на промени в процента се натиска бутона Запис и се записва направените 

промени. Ако има направени промени по Сметка Да или от година то направената промяна 

не се записва. 

  



 

Изтриване - при натискане на бутона Изтриване се показва следният прозорец: 

 

  

При избор на "Да" маркираната амортизационна норма се изтрива 

При избор на "Не" маркираната амортизационна норма  не се изтрива 

  

Амортизационен план  

В основно меню Дълготрайни активи от подменю "Амортизации" - Амортизационен 

план има възможност общо или избирателно да се генерира амортизационен план за 

всички дълготрайни материални и нематериални активи, както и да се отпечата - с 

включени месечни амортизационни суми до края на текущата година. 

Програмата позволява генериране на: 

o Счетоводен амортизационен план (Виж. Счетоводен амортизационен план) 

o Данъчен амортизационен план (Виж. Данъчен амортизационен план) 

o Сравнителен амортизационен план (Виж. Сравнителен амортизационен план) 

 

 

 



Счетоводен амортизационен план  

В основно меню Дълготрайни активи от подменю "Амортизации" - Амортизационен план 

- Счетоводен има възможност общо или избирателно да се генерира счетоводен 

амортизационен план за всички дълготрайни материални и нематериални активи, както и 

да се отпечата - с включени месечни амортизационни суми до края на текущата година. 

  

  

Ако генериране на амортизационен план за конкретна сметка, в поле Сметка се въвежда 

номерът на съответната счетоводна сметка за дълготрайни активи.  

Ако поле Инвентарен номер се остави свободно, след избор на бутон Генерира  в плана 

за амортизация се включват всички дълготрайни активи към съответната счетоводна 

сметка. Ако в него се въведе избран Дълготраен актив, то се генерира план за 

амортизация само за него: 

 

  

Счетоводният амортизационен план се генерира с бутон Генериране и изглежда по 

следния начин: 



 

 Забележка: Ако се махне отметката за Амортизационен план по месеци се генерира 

обобщена справка: 

 

 

Данъчен амортизационен план  

В основно меню Дълготрайни активи от подменю "Амортизации" - Амортизационен план 

- Данъчен има възможност общо или избирателно да се генерира данъчен 

амортизационен план за всички дълготрайни материални и нематериални активи, както и 

да се отпечата - с включени месечни амортизационни суми до края на текущата година. 

  

Ако генериране на амортизационен план за конкретна сметка, в поле Сметка се въвежда 

номерът на съответната счетоводна сметка за дълготрайни активи.  

Ако поле Инвентарен номер се остави свободно, след избор на бутон Генерира  в плана 

за амортизация се включват всички дълготрайни активи към съответната счетоводна 

сметка. Ако в него се въведе избран Дълготраен актив, то се генерира план за 

амортизация само за него: 

  



 

   

Данъчният амортизационен план се генерира с бутон Генериране и изглежда по следния 

начин: 

 

  Забележка: Ако се махне отметката за Амортизационен план по месеци се генерира 

обобщена справка: 

 

Сравнителен амортизационен план  

В основно меню Дълготрайни активи от подменю "Амортизации" - Амортизационен план 

- Сравнителен има възможност да се генерира справка за разликата между начислените 

данъчни и счетоводни амортизации за всички дълготрайни активи или само за 

дълготрайни активи от определена категория. 

  

 

  



В екран "Сравнителен амортизационен план" от падащото меню може да се избира 

конкретна категория активи: 

  

Например:  

  

Сравнителният амортизационен план се генерира с бутон Генериране и изглежда по 

следния начин: 

 

 

Начисляване на амортизация 

Автоматични амортизации могат да бъдат начислени за: 

o всички заведени дълготрайни активи към избрана сметка от група 20 или група 21; 

o конкретен актив; 

o всички заведени дълготрайни активи. 



Начисляването на амортизации се извършва автоматично като от меню "Амортизации" се 

избере Начисляване на амортизации: 

 

Отваря се следния екран: 

 

♦ В поле Сметка се попълва съответната счетоводна сметка от гр. 20 или гр. 21, в 

случай, че се начислява амортизация само за въведените ДА към избрана сметка; 

♦ В поле Инвентарен номер - от падащото меню може да се избере конкретен 

актив и само на него да се начисли амортизация; 

♦ В полетата Година  От месец  До месец - се попълват се съответно годината и 

периода на начисляване на амортизациите. 

Внимание: Ако желаете да начислите счетоводните амортизации за даден 

период за всички заведени дълготрайни активи полетата за Сметка и 

Инвентарен номер остават празни и  след избор на бутон 

 се начисляват амортизации за всички дълготрайни 

активи в избрания диапазон. 



Бутон  се използва за автоматично осчетоводяване на 

начислените на амортизации. Счетоводните операции за начислените 

амортизации се регистрират към текущата счетоводна дата. 

Внимание: Програмата позволява начисляването на амортизации за няколко 

периода наведнъж - например от м. Януари до м.Декември и в този случай 

счетоводните записи се осчетоводяват в точно месеца, за който се отнася 

разхода за амортизация. 

Взетите счетоводни записвания за начислените амортизации за даден период се 

виждат в справката Хронологичен опис на операции за същия период. 

Също така начислените амортизации за всеки актив могат да се видят по месеци и 

по години в самия основно меню Дълготрайни активи от подменю "Амортизации" 

- Преглед на амортизационните отчисления (Виж. Преглед на начислените 

счетоводни амортизации): 

 

 

Преглед на начислените счетоводни амортизации 

Преглед на начислените счетоводни амортизации може да се извърши за: 

o всички заведени дълготрайни активи към избрана сметка от група 20 или група 21; 

o конкретен актив; 

o всички заведени дълготрайни активи. 

Начислените амортизации за всеки актив могат да се видят по месеци и по 

години в основно меню Дълготрайни активи от подменю "Амортизации" - Преглед на 

начислени амортизации 

 

Отваря се следния екран: 

  



 

♦ В поле Сметка се попълва съответна счетоводна сметка от гр. 20 или гр. 21, в 

случай, че се генерира справка за всички въведени ДА към избраната сметка; 

♦ В поле Инвентарен номер - от падащото меню може да се избере конкретен 

актив и само за него да се генерира справката; 

След като е избрана съответната счетоводна сметка от гр. 20 или гр. 21, и/или 

конкретен дълготраен актив, справката се генерира с бутон Покажи. 

С бутон Изход / отказ се отказва или се излиза от екрана. 

Генерираната справка изглежда по следния начин: 

 

  

С бутон Преглед и печат се генерира справка за печат: 

 

Внимание: Така генерираната справка за начислени счетоводни амортизации може да се 

сравни със счетоводните операции, които за взети в съответните месеци - вижте справка 

Хронологичен опис на операциите.  

Внимание: При сторно или изтриване на начислените амортизации за конкретен актив, 

активи заведени по конкретна счетоводна сметка или за всички активи - съответните 

сторнирани или изтрити амортизации няма да се виждат и в тази справка (Виж. Сторно и 

изтриване на амортизации).  

 

Сторно и изтриване на амортизации  

Възможно е автоматично сторниране или изтриване на начислени амортизации за 

конкретен период за: 



o конкретен актив; 

o всички заведени дълготрайни активи. 

Автоматичното сторниране или изтриване на начислените амортизации се осъществява 

в основно меню Дълготрайни активи от подменю "Амортизации" - Сторно/изтриване на 

операции. 

  

 

  

Отваря се следния прозорец: 

  

 

  

Периодът, за който ще се сторнират или изтрият начислените амортизации се определя от 

попълването на полетата за Година и Месец. 

 Забележка: Поле Инвентарен номер се попълва като от падащото меню се избере 

конкретния дълготраен актив, за който ще се сторнират или изтриват амортизациите.  

Ако поле Инвентарен номер  остане празно при избор на един от двата бутона 

Сторниране на амортизации или Изтриване на амортизации, ще се извърши сторно 

или изтриване на начислените амортизации на всички дълготрайни активи.  

Внимание: При сторнирането на амортизации чрез бутон Сторниране на 

амортизации се извършва едновременно заличаване на начислените амортизации в 

модул Дълготрайни активи и взимане на сторно операции в счетоводството.  

Пример: 



- сторнираните амортизации са заличени от справката за начисление амортизации в 

подменю Преглед на начислени амортизации: 

 

- сторнираните амортизации се отразяват със знака минус в справката Хронологичен 

опис на операциите: 

 

Внимание: При сторнирането на амортизации чрез бутон Изтриване на 

амортизации се извършва едновременно заличаване на начислените амортизации в 

модул Дълготрайни активи и изтриване на операциите за начисляване на амортизации в 

счетоводството. 

 

Плащания  

Модул плащания дава възможност за въвеждане и осчетоводява на касови и банкови 

документи. 

В главно меню "Плащания" може да изберете между Касови документи и Банкови 

документи. 

 

В Касови документи може да се въвеждат и следят издадените приходни и разходни 

касови ордери. 

През Банкови документи е възможно осчетоводяването и следенето на въведените 

банкови бордера. 

 

Касови документи  

В меню "Плащания" се избира Касови документи 

 

Появява се следния прозорец: 



 

В него има възможност за: 

� Преглед на въведените ПКО или РКО за избран диапазон от време (вкл. 
от дата до дата); 

� Въвеждане на ПКО и РКО;  

� Информация за стойностното и текстово съдържание на ордера; 

� Автоматично осчетоводяване на ПКО и РКО; 

� Работи с многоредов ордер - възможност за закриване на две или 
повече фактури едновременно от клиент или доставчик; 

� Работа с валутни ордери; 

� Печат на ПКО и РКО; 

� Изтриване на въведени приходни и разходни касови ордери. 

Въвеждане на ПКО и РКО се осъществява чрез бутон Нов ордер. 

 

Преглед на въведените до момента ордери може да се извърши в основния екран 

Касови ордери, като се избира начална дата и крайна дата на желания диапазон на 

прегледа и се избере една от следните възможности:  

- Всички - показва всички видове въведени ордери; 

- Приходни - показва само създадените приходни касови ордери; 

- Разходни - показва само разходните касови ордери. 

След това се избира бутон Покажи. 

 

Чрез бутон Печат на справката от прозорец Касови ордери може да се отпечатва 

справка за създадените касови ордери: 

 

  

Чрез бутон Печат се извършва повторен печат или печат на вече въведени 

приходни и разходни касови ордери. След прегледа на въведените ордери, 

маркираме ордера в списъка, който желаем да се отпечата, и избираме бутон Печат. 

 

Бутон Анулиране - в резултат от анулиране на ордер се извършва сторнировъчна 

операция с обратен знак (вж. справка Хронологичен опис ) и в колона Сторниран се 

записва статус Анулиран: 



 

 

Чрез бутон Изтрива можем да изтрием маркирания ордер, като в резултат 

автоматично се изтрива както документа (ПКО или РКО), така и счетоводната 

операция, с която е осчетоводен той.  

Създаването на касови ордери се осъществява по два начина: 

1. Самостоятелно създаване на приходен или разходен касов ордер; 

2. При създаване на съответния докумен. 

Внимание: Варианти за работа:  

- Когато при осчетоводяване на документа за покупка или продажба се използва 

автоматична контировка с включена счетоводна операция за касово 

плащане, не е необходимо да се избира контировка за осчетоводяване на ордера. В 

този случай се пристъпва директно към печат на касовия ордер; 

- Когато при осчетоводяване на документа се използва контировка без касово 

плащане и желаете да осчетоводите плащането заедно с отпечатването на ордера, 

трябва да се маркира полето "Контировка", и от списъка на автоматичните 

контировки да се избере поредния номер на подходящата контировка за 

осчетоводяване на плащането.   

  

1. Самостоятелно създаване на приходен или разходен касов ордер: 

1.1. Създаване на РКО - Меню "Плащания" - Касови документи се избира вида на 

ордера като се маркира  и чрез бутон Нов ордер се 

отваря прозорец за попълване на РКО, в който се въвежда необходимата 

информация: 



 

♦ В полето Дата се въвежда дата на ордера. 

♦ В полето Номер се посочва номера на документа при ръчна номерация, но 

ако е избрана автоматична номерация се попълва от програмата.  

♦ В полето Каса се посочва вида на касата /Например дали е в лева или 

EUR,  и т.н./. Създаването на нов вид каса става от : 

 

- в полето Име се вписва желаното наименование /Например: Каса в лева или Каса в 

евро, и т.н./; 

- в полето Валута се посочва вида на валутата /Например: BGN или EUR и т.н./; 

- в полето Код се попълва пореден номер на касата /Например: ако с Код 1 е Каса в 

лева, то с Код 2 е Каса в EUR. Вместо цифрен код може да се въведе и текс, който да 

подсказва вида на касата - например: Код: BGN или Код: EUR/;  



- ако желаете за всяка каса да се води отделна номерация, тогава се маркира 

чекбокса Индивидуална номерация на документите и се посочва от кой 

номер започва и до кой номер да приключва номерирането.   

           ♦ В полето Папка избирате съответната папка. Може да се въведе име или 

номер или дата на папка, ако потребителя желае да ползва една и съща папка за 

определени видове документи с цел правене на различни справки.  

 От лентата с радиобутоните се избира на кого ще се плаща: Контрагент /доставчик/; 

Подотчетно лице и т.н.   

 Чекбокса Контировка се маркира при желание за взимане на счетоводни операции. 

Ако няма въведени предварително контировки за избор - може да се създаде нова 

контировка с бутона .  Отваря се прозорец, в който се въвежда: вид дейност /ПКО 

или РКО/; името на контировката; къде ще се използва - в случая в модул КАСА. 

След като се въведе всичко необходимо се записва чрез бутон Запис.  

 

Появява се диалогов прозорец за потвърждение: 

 

Следващата стъпка е създаването на самата контировка /счетоводна операция/ в 

долната част на екрана: 



 

След въвеждането на желаната счетоводната операция се записва:  

 

Така създадената контировка може да се избере, за да се осчетоводи касовия ордер:  

 



Други контировки, които може да създадете и да използавате са посочени накрая. 

Има възможност да се плати само една фактура към котрагент /доставчик или 

клиент/ или няколко на веднъж при маркиране на чекбокса Многоредов ордер: 

 

В този случай се маркират чрез тикче фактурите, които ще се платят. Ако желаете да 

промените избора си - изберете бутон Повторно зареждане, което изчиства 

поставените тикчета и може да направите нов избор. 

За да отпечатате РКО веднага след записа - отбележете чекбокса Печат на ордер. 

1.2. Създаване на ПКО - аналогично на РКО.  

2. При създаване на съответния документ за продажба: 

Ако желаете да отпечатате попълнен Приходен касов ордер към въведената фактура 

(Виж: Въвеждане на документ за продажба) - отбележете чекбокса "Касов ордер" - 

след печата на фактурата се отваря прозорец, в който автоматично са попълнени 

част от данните на приходния ордер и може да се добавя и коригира необходимата 

информация: 

 



Внимание:  Ако желаете да отпечатате приходния ордер, трябва да маркирате в 

чекбокса: "Печат на ордера".  

Внимание:  Има възможност за избор дали ПКО да бъде осчетоводен или не. 

Осчетоводяването се осъществява чрез избор на предварително въведена 

контировка или създаване на такава от бутона: . 

                        Ето как изглежда ПКО след като сме попълнили контировката: 

 

Записа на ПКО се осъществява от бутон Запис на ордер. И при маркиран чекбокс 

Печат на ордера ще се отпечата веднага: 

 

Осчетоводените операции по конкретния документ са достъпни за преглед през меню 

"Сч. справки и ГФО" при избор на  Хронологичен опис на операции 



Автоматични контировки за осчетоводяване на ордери - начин на 

дефиниране: 

  

Наименован

ие на 

контировкат

а / 

Счетоводни 

операции 

Вид 

дейнос

т 

Дебит Сч. 

обект / 

съответн

а сч. 

сметка 

Тип 

Кредит 

сч. обект 

/ сч. 

сметка 

Тип 

Сума на 

операцият

а 

Плащане на 

доставчик 

400 / 500 

РКО 

Доставчиц

и / сметка 

400 

Контраген

т 

Каса / 

сметка 

500 

Други Стойност 

Плащане на 

персонала 

420 / 500 

РКО 

Персонал 

/ сметка 

420 

Други 

Каса / 

сметка 

500 

Други Стойност 

Приход от 

клиенти 500 

/ 410 

ПКО 

Каса / 

сметка 

500 

Други 

Клиенти / 

сметка 

410 

Контраген

т 
Стойност 

Приход от 

подотчетни 

лица 500 / 

422 

ПКО 

Каса / 

сметка 

500 

Други 

Подотчетн

и лица / 

сметка 

422 

Други Стойност 

 

Банкови документи 

Използването на модул Банкови документи позволява да се ползват автоматични 

контировки за осчетоводяване на банковите извлечения като се извършват както единични 

плащания така и масови, т.е. по повече от една фактура. 

Преди да започнете да работите в модул Банкови документи трябва да дефинирате 

банкова сметка и автоматични контировки след което работата в този модул ще 

спести време при осчетоводяването на банковите бордера.  

1. Създаване на банкова сметка 

От меню Базови данни - Данни за фирмата се избира таб Банкови сметки и в него с 

десен бутон се извиква меню за създаване на нова банкова сметка: 

  



Отваря се форма за попълване на данните: 

 

След като всичко е въведено се записва с бутон Запис. 

С така дефинираната банкова сметка и обвързаната със съответната счетоводна сметка 

може да преминете към създаването на необходимите контировки. 

2. Създаване на автоматични контировки 

Автоматичните контировки за този модул се дефинират на принципа на всички други 

автоматични контировки в програмата и могат да бъдат създадени предварително като от 

меню "Базови данни" се избере Контировки за документи (Виж. Дефиниране на нова 

контировка) или по време на работа през самия модул Банкови плащания чрез бутон  

Пример:  Създаване на контировка за плащане към доставчик 

Първо се посочва вида дейност /Банкови документи/, дава се име на контировката, и се 

отбелязва в кой модул ще участва /в случая е модул Банкови документи/: 

 

  



След като се запише с бутон Запис в долната част на екрана се създава самата 

контировка: 

  

Готовата контировката се записва с бутон Запис и изглежда така: 

 

 Внимание: Не зависимо откъде ще се създаде контировката, дали през самия модул 

Банкови плащания или през меню "Базови данни" - Контировки за документи, 

задължително след това трябва тази контировка да се обвърже със съответната банкова 

сметка в меню "Базови данни" - Данни за фирмата в таб Банкови 

сметки. Стъпва се върху банкова сметка към която ще се прикачи новосъздадената 



контировка и при натискане на десен бутон на мишката се показва малко меню от което се 

избира Промяна на данни 

 

и в долната част на екрана се избира таб Контировки към сметката. С десен бутон на 

мишката се извиква малко меню с два бутона - избира се бутон Нова контировка 

 

  



Отваря се панел в най-долната част на екрана за избор на желана контировка от падащо 

меню: 

  

Избира се съответната контировка: 

  

Записва се с бутон Запис и прозореца вече изглежда така: 



 

Автоматични контировки за осчетоводяване на банкови бордера - начин на 

дефиниране: 

Наименование 

на контировката 

/ Счетоводни 

операции 

Вид 

дейност 

Дебит Сч. 

обект / 

съответна сч. 

сметка 

Тип 
Кредит сч. обект 

/ сч. сметка 
Тип 

Сума на 

операцията 

Плащане 

на осигуровки 

460 / 503 

Банкови 

документи 

Разчети с фонд 

пенсии 

с/ка 460 

Други 

Разплащателна 

сметка  

с/ка 503 

Други Стойност 

Плащане на 

заплати на 

персонала  

420 / 503 

Банкови 

документи 

Персонал   

с/ка 420 
Други 

Разплащателна 

сметка 

с/ка 503 

Други Стойност 

Получен 

превод от 

клиент  

503 / 410 

Банкови 

документи 

  

Разплащателна 

сметка 

с/ка 503 

Други 
Клиенти   

с/ка 410 
Контрагент Стойност 

Получен превод 

от подотчетно 

лице 

503 / 422 

Банкови 

документи 

  

Разплащателна 

сметка 

с/ка 503 

Други 
Подотчетни лица  

с/ка 422 
Други Стойност 

 

 

 



По аналогия с показаните контировки може да създаде още:  

- за плащане на банкова лихва - Дт с-ка 621 / Кт с-ка 503.1; 

- за плащане на банкова такса - Дт с-ка 629 / Кт с-ка 503.1; 

- за начислена и получена банкова лихва Дт с-ка 503.1 / Кт с-ка 721;  

- и други. 

3. Работа в модула 

От меню "Плащания"  - Банкови документи 

 

Показва се основния прозорец: 

  

В него има възможност за: 

o Преглед на въведените банкови бордера за избран диапазон от време (вкл. от 
дата до дата); 

o Въвеждане на банкови извлечения;  

o Информация за стойностното и текстово съдържание на ордера; 

o Автоматично осчетоводяване на банковите операции; 

o Извършване на масови плащания - възможност за закриване на повече от една 
фактура от клиент или доставчик; 

o Работа с валутни разплащателни сметки; 

o Корекция на въведената информация; 

o Изтриване на въведени банкови извлечения. 

  



Създаването на нова бордеро става с бутон Ново бордеро, отваря се прозорец за 

въвеждане: 

  

В поле Дата се посочва датата на бордерото; 

В поле Номер се въвежда датата на банковото извлечение; 

В поле Папка се въвежда по желание име на папка; 

В поле Банкова сметка се избира IBAN на желаната банкова сметка към която е 

обвързана и съответната счетоводна сметка и валутата, в която ще се работи; 

С бутон Наредени плащания се въвеждат плащания по кредитни преводи към 

доставчици, държавния бюджет за осигуровки и данъци, плащания към общини и др. 

ведомства, плащания на заплати и т.н. 

С бутон Получени плащания се въвеждат получените средства по съответната 

разплащателна сметка, например: получени средства от клиенти и други източници. 

С бутон Корекция може да коригира информацията във вече въведено банково 

извлечение; 

С бутон Изтриване се изтрива избрано банково бордеро; 

С бутон Изчистване се изчиства екрана от информация преди натискане на бутон Запис, 

т.е. изтрива се само тази информация, която не е записана.  

С бутон Запис всичко въведено до момента /получени или направени преводи/ се 

записва. 

С бутон Изход се излиза от екрана за въвеждане на банково бордеро. 

  

 

 



Въвеждане на плащане към доставчик: 

Чрез бутон Наредени плащания се отваря формата за въвеждане на плащането, в което 

автоматично е попълнена дата на бордерото, номера на бордерото, банковата сметка, 

валутата и счетоводната сметка.  

В полето Контрагент се попълва доставчика към когото ще е плащането.  

В полето Контировка се избира желаната контировка. 

 

Внимание: При маркиране на чекбокса Масово плащане се показват всички незакрити 

фактури към избрания доставчик и може да се изберат тези от тях, които са платени с 

извъшения превод, например: 

 



Полето Основание задължително се попълва с едно от основанията от падащото меню 

/тези основания се въвеждат предварително - вижте указанието за въвеждане на 

основания за банков превод най-долу на тази страница/: 

 

Полето Пояснение не е задължително поле - попълва се пожелание с необходимата 

допълнителна информация. 

След като всичко е попълнено операцията се записва с бутон . 

Внимание: Бутоните в гарната част се отнасят конкретно за самата банкова операция, 

в която сме в момента като чрез бутон  се извършва запис, а 

чрез  може да се откаже извършването на операцията.  

Бутоните  и в добния десен ъгъл се отнасят за бордерото 

като цяло. 

Масовото плащане към доставчик по няколко фактури се осчетоводява наведъж и 

програмата дава информация за осчетоводените операции: 

  

Осчетоводеното банково бордеро до моменат изглежда по следния начин: 



 

Най-долу се дава информация за начално салдо, сума на бордерото и крайно салдо. 

Забележка: Ако не е маркирано Масово плащане се посочва конкретната фактура за 

плащане към избрания доставчик: 

  

След като се въведе желаното плащане към доставчика се записва с горния бутон 

.  

И осчетоводеното до момента банково извлечение изглежда ето така: 

  



 

След като се въведат всички операции в съответното банково извлечение се записва с 

бутон . 

Въвеждане на получен превод от клиент: 

Чрез бутон Получени плащания се отваря формата за въвеждане на плащането, в което 

автоматично е попълнена дата на бордерото, номера на бордерото, банковата сметка, 

валутата и сметоводната сметка.  

В полето Контрагент се попълва доставчика към когото ще е плащането.  

В полето Контировака се избира желаната контировка. 

Внимание: При маркиране на чекбокса Масово плащане се показват всички незакрити 

фактури към избрания клиент и може да се изберат тези от тях, които са платени с 

извъшения превод. 

Внимание: Ако има частично плащане по дадена фактура може да корегирате сумата 

в колона Сума Каса, както е посочено в примера: 

 



Полето Основание задължително се попълва с едно от основанията от падащото меню 

/тези основания се въвеждат предварително - вижте указанието за въвеждане на 

основания за банков превод най-долу на тази страница/. 

Полето Пояснение не е задължително поле - попълва се пожелание с необходимата 

допълнителна информация. 

След като всичко е попълнено операцията се записва с бутон . 

Внимание: Бутоните в гарната част се отнасят конкретно за самата банкова операция, 

в която сме в момента като чрез бутон  се извършва запис, а 

чрез  може да се откаже извършването на операцията.  

Бутоните  и в добния десен ъгъл се отнасят за бордерото 

като цяло. 

Полученото масовото плащане от клиент по няколко фактури се осчетоводява наведъж и 

програмата дава информация за осчетоводените операции. 

Забележка: Ако не е маркирано Масово плащане се посочва конкретната фактура платена 

от съответния клиент: 

 

Създаване на основания за банкови плащания: 

1. от меню Базови данни в подменю Номенклатури се избира Общи и се отваря 

прозорец за въвеждане на допълнителни номенклатури. Най-горе от падащото меню 

се избира "Основание за банков превод": 

  



 

2. Както сте в прозореца при натискане на десния бутон на мишката се отваря малко 

меню, от което с десния бутон на мишката избирате Нов запис.  

 

3. Отваря се грид в долната част на екрана за въвеждане на ново основание: 

 

След като въведете наименованието на новото основание и го запишете, то се появява в 

номенклатурите и може да бъде избрано при попълване на банковото бордеро: 



 

Инвентаризация 

Инвентаризация на материални запаси /стоки или готова продукция/ се извършва от модул 

Инвентаризация от главното меню. 

Преди инвентаризация е необходимо да са дефинирани сметките за материални запаси с 

аналитичност, позволяваща количествено и стойностно следене на стоково-материалните 

запаси. Във ФСС “МИРАЖ SQL” това са аналитичности от типа: “Материални запаси”, 

“Стоки” и "Готова продукция". 

Въвеждането на пълна инвентаризация е възможно за всяка сметка и аналитичност 

поотделно, т.е. при инвентаризиране на наличностите на материали, стоки и готова 

продукция ще бъдат въведени толкова сметки като отделни инвентаризации, колко 

дефинирани има в Индивидуалния сметкоплан. 

Възможно е извършването и въвеждането на частична инвентаризация – за избран склад, 

за избрана група или подгрупа материални запаси, стига съответната сметка да е 

дефинирана със съответната аналитичност, позволяваща избор на група или подгрупа.  

В програмата аналитичните нива на сметка "Материални запаси" е организирана на две 

нива: склад и мат. запас; за сметка "Стоки" е на три нива: склад, група и стока; за сметка 

"Готова продукция" е организирана също на три нива: склад, група и продукция. 

Резултатите от инвентаризацията могат да бъдат осчетоводени автоматично. 

Въвеждане и осчетоводяване на инвентаризация  

Въвеждането на информация за нова инвентаризация се осъществява като от менюто на 

главния екран се избере "Инвентаризация" - отваря се следния прозорец: 

 



С бутона Нова Инвентаризация се отваря форма за попълване на необходимите данни: 

 

♦ Поле Име на инвентаризацията - попълва се задължително; 

♦ Поле Дата на инвентаризацията - попълва се задължително; 

♦ Поле Номер на  документ - попълва се номера или вида документ за 

провеждане на инвентаризацията; 

♦ Поле Папка - попълва се при работа с папки; 

♦ В поле МОЛ се попълва името на материално отговорното лице; 

♦ В поле Сметка - попълва задължително сметка от група 30; 

В частта "Контировки за инвентаризация" се избират съответните контировки 

за автоматично осчетоводяване, които са създадени предварително в 

меню "Базови данни" - Контировки за документи (Виж. Създаване на контировки 

за модул Инвентаризация). 

С бутона Маркирай всички се маркират всички артикули от списъка. 

С бутона Размаркирай всички се отмаркират всички артикули от списъка. 

Забележка: В списъка се показват всички аналитични партиди на избраната 

сметка и могат ръчно да се маркират само тези от тях, които да участват в 

инвентаризацията, както и ръчно да се размаркират партидите, които да не 

участват. 



След като всичко е въведено се записва с бутон Запис. Програмата дава 

съобщение за успешен запис: 

  

И така записаната инвентаризация се показва в основния екран: 

 

Създадената инвентаризация се маркира и с бутон Инвентаризационен опис се отваря 

инвентаризационния опис, който може да се принтира като преди това се види как ще 

изглежда на печат чрез бутона Преглед и печат: 

 

  

 



На печат инвентаризационния опис изглежда по следния начин: 

 

  

След като самата инвентаризация бъде проведена и инвентаризационния опис е 

попълнен, за да се заведат данните в програмата от основния екран на модул 

Инвентаризация се маркира конкретната инвентаризация и с бутон Инвентаризирани 

колич./Сравнителна ведомост се отваря форма за въвеждане на реално преброените 

бройки от всеки артикул в колоната "Намерено". При констатирани липси полетата се 

оцветяват в червено, а при излишъци - в зелено: 

 

  

Забележка: При липси по вина на МОЛ се маркира с отметка на съответния ред в 

последната колона "МОЛ". 

  



С бутона Преглед и печат може да се види как ще изглежда попълнения сравнителен 

инвентаризационен опис преди печат и да се принтира.  

С бутона Запис попълнения инвентаризационен опис се записва и от основния екран с 

бутона Осчетоводяване се извършват необходимите счетоводни записвания.  

 Забележка: В процеса на автоматичното осчетоводяване е необходимо да се попълват 

съответните аналитични партиди за аналитичните сметки, които участват в съответните 

контировки. Например: за сметка 609 Други разходи може да се избере аналитична партида 

Липси: 

 

След приключване на осчетоводяването програмата дава следното съобщение: 

  

Забележка: При необходимост от корекции във вече осчетоводена инвентаризация, 

промени могат да се правят като първо се сторнират взетите счетоводни операции чрез 

бутона Сторно в основния екран. Програмата иска потвърждение за сторниране на 

операциите: 

 

При избор на бутона Да програмата извършва сторнирането и дава информация 

за взетите сторно операции: 

 

 

 

 

 



Създаване на контировки за модул Инвентаризация  

Контировките за осчетоводяване на резултата от проведена инвентаризация се 

създават на принципа на всички други видове контировки от главно меню "Базови данни" - 

Контировки за документи (Виж. Дефиниране на нова контировка). 

  

В основния екран "Контировки" в горната част в дясно се избира бутон Нова и се въвежда 

името на контировката като се отбелязва, че ще участва в модул Инвентаризация, а в 

долната част на екрана се въвеждат операциите на самата контировка: 

 

Необходимо е създаването на три контировки за трите основни случая: 

1. Установен излишък на стоки, материални запаси или готови продукти; 

2. Установена липса без вина на материално отговорно лице; 

3. Установена липса по вина на МОЛ. 



 

Примерни контировки за модул Инвентаризация: 

1. При излишък: 

 

2. При липса без вина на МОЛ: 

 

 

 

 

 

  



3. При липса по вина на МОЛ - контировката е съставена от три операции: 

  

3.1. Отразяване на липсващия материален запас /или стока/ от склада: 

 

 

 

 

 

  



3.2. Отразяване на начета на материално отговорното лице: 

 

3.3. Начисляване на ДДС за продажбите: 

 

 Внимание: Необходимо е създаването на трите вида контировки за всяка една от 

счетоводните сметки, които отговарят на Стоки (с/ка 303), Материални запаси (с/ка 301) 

или Готова продукция (с/ка 302). 

  

 

 



Таблица за начин на дефиниране на автоматични контировки за осчетоводяване на Инвентаризация 

Наименование на 

контировката/ 

Счетоводни операции/ 

Дейност на контировката 

Дебит счетов. 

обект/ 

съответна сч. 

с/ка 

Тип Кредит 

счетоводен 

обект/  

сч. с/ка 

Тип Сума на операцията  Знак 

І.   Излишъци от материални 

запаси 

Дейност: “Покупка” – маркира се 

“Инвентаризация”  

  

1. 303 (301; 302)/709 

За Стоки сметка 

303 

  

ЗаГ.П.  

сметка 302 

  

За МЗ 

сметка 301 

Предмет Приходи от 

други продажби/ 

с/ка 709 

Други Отчетна стойност Знак “+” 

ІІ. Липси от материални запаси 

не по вина на МОЛ: 

Дейност: “Продажба” – маркира 

се “Инвентаризация”  

  

1. 609/303 (301; 302)   

Други разходи/ 

с/ка 609 

Други За Стоки сметка 

303 

  

ЗаГ.П.  

сметка 302 

  

За МЗ 

сметка 301 

Предмет Отчетна стойност Знак “+” 

ІІІ. Липси от материални запаси 

по вина на МОЛ: 

Дейност: “Продажба” – маркира 

се “Инвентаризация”  

1.441/303 (301; 302) 

Вземания по 

липси и начети/ 

С/ка 441 

Предмет За Стоки сметка 

303 

  

ЗаГ.П.  

сметка 302 

  

За МЗ 

сметка 301 

Предмет Отчетна 

стойност 

Знак “+” 

2. 441/442 Вземания по 

липси и начети/ 

С/ка 441 

Други Ценови разлики 

по липси и 

начети/ 

С/ка 442 

Други Стойност Знак “+” 

3. 441/4532  Вземания по 

липси и начети/ 

С/ка 441 

Други ДДС на 

продажби/ 

с/ка 4532 

Други Стойност 

  

Знак “+” 



 

 

Производство  

Общ преглед на възможностите на основно меню Производство: 

o работа с планова и фактическа себестойност на готовата продукция; 

o създаване на индивидуална Схема на производство на готова продукция; 

o набиране на основните материали, които се включват в себестойността на всеки 
един готов продукт към определена Схема на производство; 

o възможност за задаване на рецепта с вложения основен материали и 
количества; 

o набиране на преките разходи и автоматично разпределение между готовите 
продукти в Схемата на производство по различни критерии; 

o справки – подробна и съкратена справка за себестойността на готовите 
продукти; 

o автоматично осчетоводяване на всички операции, свързани с производството: 
отнасянето на материалите като разход; заприходяването на готовата продукция, 
изписването на основните материали; 

o възможност за копиране на избрана Схема на производство и повторното и 
използване.  

 

Особености на индивидуалния сметкоплан при производство  

Ако фирмата - клиент е в сферата на производството, препоръчително е 

да се дефинират някои от счетоводните сметки по следния начин, съобразявайки се с 

препоръчаните аналитични нива по сметки: 

   1. Сметка 301 – Материали се дефинира с подсметки и аналитична партида от типа 

“Материални запаси”. Например С/ка 301/1 – Основни материали, с/ка 301/2 – 

Спомагателни материали и т.н. Дефинирането на сметката с подсметки НЕ е 

задължително, но е препоръчително за случаите, когато има едновременно следене на 

материалните запаси - с пореден № и наименование, с буквено-цифров код и 

наименование; едновременно следене на материали с една и с две мерни единици и т.н. 

Съществуват няколко варианта за избор на Аналитична партида: Материални запаси, 

Материални запаси с две мерни единици, Материални запаси във валута, Материални 

запаси с буквено-цифров код и др. При всички случаи сметката за материалните запаси 

трябва да се дефинира с аналитично ниво от типа Материални запаси или Стоки, за да 

следите материалите количествено и стойностно, за да функционира производствения 

модул. 

    2.Сметка 302 – Готова продукция може да се дефинира с или без подсметки, но 

задължително е аналитична.  Съществуват различни  възможности за избор на 

аналитична партида от типа “Готова продукция”. (Виж. Списък на аналитичните нива във 

ФСС Мираж SQL) 

При производство е възможно при дефинирането на сметките от гр. 60 да се използват 

два различни подхода. Начинът на дефиниране на сметките от гр. 60 е обвързан с начина 

на дефиниране на сметка 610 – Разходи за основна дейност: 

o сметките от група 60 да се дефинират с подсметки за преки производствени и 
непреки административни разходи, аналитични с аналитична партида “Разходи”. 



Например: 

С/ка 600/1 – Разходи за материали - Преки производствени разходи 

С/ка 600/2 – Разходи за материали - Непреки административни разходи. 

При този начин на дефиниране на синтетично ниво ще има възможност за отделяне на 

преките производствени разходи и на непреките административни разходи. 

o възможно е и дефинирането на сметките от гр. 60 без подсметки, с аналитична 
партида “Разходи”, като в този случай задължително трябва да се използва 
аналитичност “Разходи по обекти” за с/ка 610-Разходи за основна дейност, за да 
може при приключването на разходите да се разпределят по звена и готови продукти 
производствените разходи.      

Забележка: Изключение прави с/ка 602 – Разходи за амортизации, която задължително 

трябва да бъде дефинирана като синтетична, без подсметки. (Това изискване е свързано с 

автоматичното начисляване на амортизации.)  

    3.Сметка 610 - Разходи за основна дейност може да се дефинира по различни начини:  

o   Препоръчително е с/ка 610 да се дефинира като аналитична с аналитична 
партида “Разходи по обекти”. В този случай при приключването на производствените 
разходи е възможно те да се отнесат по конкретни аналитични партиди и да се 
използват за разпределение между готовите продукти в Схемата за производство. 

o С/ка 610 може да се дефинира като  синтетична, при производствени 
предприятия, които не съставят много схеми за производство и нямат голямо 
разнообразие от готова продукция. При този вариант на работа е подходящо с/ките 
от група 60 да бъдат задължително с подсметки за отделяне на преки 
производствени и непреки административни разходи. 

 

Начин на работа в меню Производство  

При избор на основно меню Производство се отваря се екран Производство, които 

съдържа две таблици: 

 

  



1) Горната таблица съдържа списък от схеми за производство. Те имат следните 

характеристики: пореден номер на схемата, наименование, начална и крайна дата, статус 

(осчетоводена или не). 

2) Долната таблица съдържа списъка на готовите продукти, които се съдържат в текущата 

схема за производство от горната таблица със съответните им количествени и стойностни 

характеристики. 

За правилна работа с меню Производство е препоръчително да се спазва следната 

последователност: 

o Добавяне на схема за производство (Виж: Добавяне на схеми за производство); 

o Добавяне на готови продукти (Виж: Добавяне на готов продукт); 

o Добавяне на основни материали за избран продукт от текущата схема за 
производство (Виж: Добавяне на основни материали);  

o Добавяне на разходи за разпределение (Виж: Добавяне разходи за 
разпределение); 

o Справки за себестойността на готовата продукция  

o Осчетоводяване (Виж: Осчетоводяване). 

 Функции на бутоните: 

  

 Покажи - показва съществуващите производствени схеми към избран период; 

 Преглед на справката - показва съкратена справка на схемата, която може да се отпечата: 

 

 

 Нова схема - за създаване на нова схема; 

 Корекция - за корекция на вече създадена производствена схема; 

 Изтриване - позволява изтриване на схема; 



 Копиране - позволява копиране на вече създадена схема; 

 Осчетоводяване - за автоматично осчетоводяване на схемата; 

 Анулиране на осчетоводяването - изтрива взетите счетоводни операции; 

 Печат - показва подробна справка на производствената схема и позволява нейното 

отпечатване: 

 

  

 

Добавяне на схеми за производство 

  

При избор на основно меню Производство се показва главният екран на 

Производството: 



 

  

За да се въведе нова схема за производство се избира бутон Нова схема от групата 

бутони в дясната част на екран Производство и се отваря следния екран Въвеждане / 

редакция на производствена схема: 

  

 

  

Първо се попълва Наименованието на схемата за производство, както и началната и 

крайната дата на периода, който обхваща. Номерът се задава от програмата автоматично, 

като следващия пореден номер. 

След това се посочват контировките, които ще се използват в производствената схема: 



1/ Изписване на основни материали  

2/ Разпределяне на разходи 

3/ Заприхождаване на готовата продукция 

 Забележка: Необходимите контировки за автоматично осчетоводяване на производството 

трябва да бъдат създадени предварително през основно меню Базови данни - подменю 

Контировки за документи (Виж: Контировки за осчетоводяване на производствена схема). 

След като а попълнени основните данни на схемата се пристъпва към: 

1. въвеждане на готовите продукти, които ще се произвеждат (Виж: Добавяне на готов 

продукт); 

2. добавяне на материалите за производството за всеки продукт по отделно (Виж: 

Добавяне на основни материали), ако предварително не е зададена рецепта за 

съответния продукт (Виж: Създаване и работа с рецепти за ГП); 

3. добавяне на всички разходи, които ще влязат в себестойността на произвежданите 

готови продукти (Виж: Добавяне разходи за разпределение); 

4. осчетоводяване на производствената схема (Виж: Осчетоводяване). 

Функции на бутоните: 

а/ бутоните в горната част на екрана Въвеждане / редакция на производствена схема се 

отнасят до въвеждането на готовите продукти, които ще се произвеждат: 

♦ с бутон Нов ГП - се въвежда съответните готови продукти и бройките, които 

трябва да се произведат; 

♦ с бутон Корекция - позволява да се направи промяна на посочените бройки; 

♦ с бутон Изтриване - изтрива се въведен готов продукт; 

♦ с бутон Добавяне на разходи - се отваря екран, в който се добавят на разходите 

и се посочва начина на тяхното разпределяне. Този бутон не се показва ако не е 

въведена контировка за разпределяне на разходи за производство: 

 

  



б/ бутоните в долната част на екрана Въвеждане / редакция на производствена схема се 

отнасят за добавянето на основни материали към конкретно избран готов продукт: 

♦ с бутон Нов осн. мат. - се добавят необходимите материали за съответен готов 

продукт като се посочва необходимото количество или разходна норма; 

♦ с бутон Корекция - позволява промяна на разходна норма или количеството на 

избран материал; 

♦ с бутон Изтриване - изтрива се посочен материал за влагане в ГП. 

в/ бутоните най-долу се отнасят до цялата схема: 

♦ с бутон Печат на произ. схема - се генерира подробна справка на схемата за 

производство; 

♦ с бутон Запис - позволява записването на цялата схема или направените 

промени след първоначалното създаване; 

♦ с бутон Отказ от запис - отказва се запис на схемата или промените в нея. 

Внимание: Необходимо е да въведете поне едни готов продукт, ако искате да запишете 

схемата, в случай че се налага да излезете от меню Производство преди да сте въвели 

всичко необходимо. 

Записването на цялата схема се осъществява с бутона Запис  в долния десен ъгъл на 

екран Производство. 

Забележка: Могат да се добавят неограничен брой схеми за производство, в зависимост 

от броя на отчетните периоди, за които се съставят схемите: 

  

 

 

 

 



Добавяне на готов продукт  

В горната таблица на екран Въвеждане / редакция на производствена схема се въвеждат 

готовите продукти, които се отнасят за текущата Схема за производство. 

  

Добавянето на нов готов продукт става чрез бутон Нов ГП  срещу горната таблица. 

Отваря се форма за въвеждане на готовия продукт: 

 

  



В полето Сметка се въвежда шифърът на счетоводната сметка за готовата продукция – 

Например с/ка 302– Готова продукция. (Сметката трябва да бъде тип "Готова продукция"). 

В полето ПодСм. се посочва съответната подсметка. 

В частта Аналитична партида е необходимо да се попълнят полетата Склад, Група и 

Готова продукция (използвайте помощните бутони F4 - помощ от номенклатура и F5 - 

помощ от партиден файл). 

В частта "Други данни" се въвежда мярката и количеството, което ще се произведе от 

конкретния продукт. 

Записът се осъществява с бутон Запис на Г П. 

Забележка: На този етап могат да се създават и нови аналитични партиди. Когато се 

създават нови аналитични партиди /нови продукти/, се отваря екран Групи / Артикули / 

Марки, в който е необходимо да се попълнят полетата: Наименование, За печат, Мярка 

и Група. Потвърждава се с бутон Запис. Веднага след това се отваря екран за попълване 

на данните за аналитичното ниво на съответната партида: 

  

От тези полета задължителни са: Метод, Мярка и Продажна цена. Полето Планова с-

ст се попълва само в случай, че е избран вариант на разпределяне на разходите за 

производство според планова цена (Виж: Добавяне на разходи за разпределение).  

 Внимание: Ако към избраният ГП има рецепта автоматично се добавят основните 

материали които са нужни за производството му. Програмата прави проверка дали има 

достатъчно количество от тях и ако има ги зарежда ако дава съобщение „Няма достатъчно 

материали, да бъде ли добавен ГП без липсващите материали?“  

При избор на Отказ готовия продукт не се записва. При избор на Добавяне без 

липсващите м-ли готовия продукт се записва само с основните материали към 

него от които има достатъчно количество! 

След като е зареден готовия продукт с основни материали, техните разходни 

норми могат да бъдат коригирани от бутона Корекция срещу долната таблица. 

След като са записани всичко основни материали към даден ГП се преминава към 

добавянето на следващ. Вече добавен ГП може да бъде коригиран независимо 

дали има записани основни материали към него или няма, това става от бутона 

Корекция в дясно срещу горната таблица.  



В режим на корекция на избран ГП може да се промени само количеството 

и след това продукта се записва. При записа на готовия продукт с ново 

количество стойностите на основните материали към него се променят 

автоматично спрямо разходната норма.  

След като се въведат всички готови продукти и материалите към тях се преминава 

към добавяне на разходите за разпределяне (Виж: Добавяне на разходи за 

разпределение). 

Ако в производствената схема ще се използват само основни материали без 

разходи за разпределение, то производството приключва с добавянето на 

всички ГП и основните материали към тях. Схемата се записва и 

осчетоводява (Виж: Осчетоводяване). 

 

 

Добавяне на основни материали  

 

След добавянето на готовия продукт, който ще се произвежда се добавят материалите за 

него. Това се осъществява като се стъпи върху съответния готов продукт, за който ще се 

добавят материали и се избере бутон Нов осн.мат. срещу долната таблица: 

 

  

В долната половина на екрана се отваря форма за въвеждане на необходимия материал: 

  



 

  

В сектора Сметка се въвеждат счетоводнаат сметка и съответната подсметка за 

материални запаси. 

В сектора Аналитична партида се посочва аналитичното ниво на съответната 

счетоводна сметка - тук може да се използва клавиш F5 Аналитичности. 

В сектора Други данни се попълва задължително едно от двете полета Разходна норма 

или Количество. При попълване на едното от двете - другото се изчислява автоматично 

от програмата. 

  

Записването или отказването от запис на съответния материал се осъществява с бутоните 

в дясно Запис и Отказ. 

  

След като се въведат всички готови продукти и материалите към тях се преминава 

към добавяне на разходите за разпределяне (Виж: Добавяне на разходи за 

разпределение). 

Ако в производствената схема ще се използват само основни материали без 

разходи за разпределяне, то производството приключва с добавянето на всички ГП 

и основните материали към тях. Схемата се записва и осчетоводява (Виж: 

Осчетоводяване). 

  

  

 

 

 

  



Добавяне на разходи за разпределение 

   

От бутон Добавяне на разходи срещу горната таблица се задават разходите за 

производство, които подлежат на разпределение между всички готови продукти за 

текущата схема на производство.  

Разпределението на разходите се извършва автоматично от програмата на база един от 

следните критерии: количество; продажна цена; планова цена; вложени материали.  

 

 

 

Функции на бутоните: 

С Добавяне се отваря форма за въвеждане на сметка и подсметка за конкретен разход: 

С Корекция е възможно вече въведен разход да се промени. 

С Изтриване се изтрива вече посочен разход. 

С Изчисляване се разпределя съответния разход между всички въведени готови 

продукти. 

С Обратно към произв. схема се връща обратно в производствената схема. 

С Потвърждаване на разходите се записва разпределението на разходите. 

  

Първо се избира признака, по който ще се разпределят разходите /по количество, 

продажна цена, планова цена, вложени материали/, след което с бутон Добавяне започва 

въвеждането на разходите за разпределение: 



 

  

След записа на всеки разход с бутон Запис програмата се връща в предишния екран, 

където по подразбиране са маркирани всички готови продукти, за които се отнася разхода, 

но по желание може да се размаркират определени готови продукти и за тях съответния 

разход няма да бъде разпределен - например: 

 

  



След като се въведе и се запише съответен разход в първата колона се въвежда неговото 

наименованието, което после ще визуализира на печат на схемата: 

  

В този екран се извършва разпределяне на всички разходи в себестойността на готовата 

продукция - стъпва се на всеки разход по отделно и с бутон Изчисляване се извършва 

разпределението на сумата на разхода. В долната половина на екрана може да се 

проследи както сумата на вложените материали, така и отнасянето на всеки разход в 

себестойността на всеки готов продукт.  

В колона "Процент" се показва каква част от сумата на разходите ще бъде разпределена - 

по подразбиране е 100%, но потребителя може да посочи друг процент за всеки отделен 

разход и по този начин в колона сума програмата показва каква част от целия разход ще 

бъде разпределен - например: 

 

  



Забележка: След влагане на разходите ако се направят корекции по ГП е препоръчително 

разходите да се заведат отново, ако се прави корекция само на основните материали към 

ГП след като са заведени разходи, то ще е добре да се презаведат разходите само ако те 

са разпределени на база вложени материали. 

Забележка: Ако искаме към някой от ГП да разпределим точно определена сума от 

избраният разход маркираме колона "Стойност" към него и в колона "Разпр. р-ди" се 

записва съответната сума в долната таблица. При добавяне на определени суми към ГП-

ти в сборният ред на колона "Разпр. р-ди" се сумират. Тази сума не трябва да надвишава 

стойността на от колона "Сума" на разхода в горната таблица. След като са направени 

всички необходими корекции по разхода се натиска бутон Изчисляване и програмата 

автоматично изчислява разходите по всички ГП-ти. След това изчисление може да се 

правят корекции като се размаркират или маркират ГП-ти или се слага определена 

стойност, но при всяка промяна трябва задължително да се преизчисляват стойностите с 

бутон Изчисляване. 

След като се въведат и разпределят всички разходи се записват с бутон Потвърждаване 

на разходите. 

Връщането в основния екран става с бутон Обратно към произв. схема: 

 

  

В горната таблица на този екран в колона „Ст-ст на вложените м-ли“ се вижда общата 

стойност на вложените материали към всеки ГП. В колона „Ст-ст на разпределените 

разходи“ се вижда стойността на всички разходи към ГП. Сумата в колона „Крайна сума 

разходи“ е сборната сума от предните две колони. 

За да се види и разпечата пълната производствената схема се натиска бутона Печат на 

произв. схема. В пълната производствена схема се виждат всички основни материали и 

разходи към всеки ГП. Може да се проверят и сравнят стойностите от клетки 

"Себестойност текуща" и "Продажна цена". След като прегледаме всички ГП излизаме от 

екрана за печат и записваме Производствената схема. 

Производствената схема се записва с бутона Запис най-долу на екрана. Програмата дава 

следното съобщение: 



 

След като производствената схема е записана може да се премине към нейното 

осчетоводяване (Виж: Осчетоводяване на производствена схема). 

 

 

Справка за себестойността на готовата продукция 

   

След въвеждане на разходите и/или въвеждане на основните материали е възможно да се 

направи преглед на калкулацията на себестойността на готовата продукция към дадена 

схема на производство. Такива справки могат да правят на различни етапи от работата с 

цел следене на текущата /фактическата/ себестойност на произвежданите готови 

продукти като се генерира "Справка за себестойността на готовата продукция". 

Справка може да се генерира и отпечатва както по време на създаване на самата 

производствена схема от екран "Въвеждане / редакция на производствената схема" чрез 

бутон Печат на произв. схема, така и от основния екран на меню "Производство" чрез 

бутон Печат. 

  

Справката за себестойността на готовата продукция дава цялостна информация за 

схемата включваща:  

• номер по ред и наименование на готовия продукт; мярката и количеството; всички 
вложени материали и разходи, които съставят себестойността на готовите продукти;  

• текущата /фактическа/ себестойност, по която ще се заприходи продукцията в склада; 

• плановата и продажната цена; 

• общата стойност на вложените материали и разходи за всички произвеждани продукти, 
както и тяхната обща сума. 

Например: 

  



 

 

 



Планова и фактическа себестойност  

  

Особеностите и начина на организация във всяко производствено предприятие, 

предполагат различни варианти на работа със Схемата за производство: 

•         Работа с ПЛАНОВА и ФАКТИЧЕСКА себестойност на готовата продукция. В 

случаите, когато е налична предварителна информация за готовата продукция, е 

възможно да се работи временно с планова себестойност, до изясняване на 

фактическата себестойност. При този вариант на работа при въвеждане на готовите 

продукти се зарежда освен продажната цена, и тяхната планова /ориентировъчна/ 

себестойност, която се вижда в производствената схема с цел справка: 

 

Когато се завърши калкулирането на фактическата себестойност, се преминава към 

осчетоводяване на заприходяване на произведената продукция 

по фактическа себестойност, изписване на основните материали (Виж: Осчетоводяване 

на производствена схема). 

Внимание: Задължително след осчетоводяване на схемата се извършва 

преизчисляване на отчетната стойност на готовите продукти, за да се прекалкулира 

цената на изписване при продажба. (Виж: Преизчисляване на отчетна стойност). 

•         Работа без ПЛАНОВА себестойност. В този вариант на работа се приема, че 

плановата себестойност на продукцията е 0 /нула/.   Продажбите на готовата 

продукция преди съставяне на Схемата за производство също биха могли да се 

осчетоводяват с автоматично изписване на продукцията от склада на червено като 

това става само количествено, а отчетната стойност на изписване е 0 /нула/. След 

калкулиране на фактическата себестойност на продукцията, при автоматичното 

осчетоводяване ще се заприходи произведената продукция на база 

фактическата себестойност, а планова себестойност ще остане 0 /нула/. 

 

 

 

 

 



Контировки за осчетоводяване на производствена схема 

  

  

Дефинирането на автоматичните контировки, които ще се използват за осчетоводяването 

на производствената схема е аналогично на въвеждането на всички останали контировки 

(Виж: Дефиниране на нова контировка).  

Необходимо е предварителното създаване на три контировки: 

1. За изписването и влагането на необходимите материални запаси в произвежданите 

продукти; 

2. За разпределянето и заприходяването на необходимите разходи в себестойността 

продуктите; 

3. За заприходяването на готовата продукция в склада. 

Създаването на контировките се осъществява от главно меню "Базови данни" - 

Контировки за документи. В горната част на екрана "Контировки" с бутон Нова се отваря 

форма за въвеждане на името на контировката и се посочва къде ще се използва - с 

отметка се маркира "Участва в модул ПРИЗВОДСТВО": 

  

Наименованието се записва със Запис. След като наименованието на контировката е 

създадено се стъпва върху него и се преминава към въвеждането на счетоводниет 

операции към съответната контировка в долната част на екрана. 

1. За изписването и влагането на необходимите материални запаси в произвежданите 

продукти  

Пимерна контировка, която съдържа две операции:  

1/ Дт 600 Разходи за материали / Кт 301 Материали 

2/ Дт 610 Разходи за основна дейност (Незавършено производство) / Кт 600 Разходи за 

материали 



  

В програмата въведената контировка изглежда така: 

 

  

2. За разпределянето и заприходяването на необходимите разходи всебестойността 

продуктите  

Примерна контировка: Дт 610 Разходи за основна дейност (Незавършено 

производство) / Кт 600 Разходи за материали 

В програмата въведената контировка изглежда така: 

 



  

3. За заприходяването на готовата продукция в склада  

Примерна контировка: Дт 302 Готова продукция / Кт 610 Разходи за основна 

дейност (Незавършено производство)  

Въвеждането на контировкта в програмата изглежда така: 

 

  

Записването на всяка въведена операция става с бутон Запис. 

Внимание: Трябва да се обърне внимание върху аналитичните нива и обектите на 610 - 

Разходи за основна дейност. Същата счетоводна сметка може да бъде с или без 

подсметки, но задължително трябва да има аналитични нива отговарящи на соътветните 

разходи за производство. 

Таблицата за дефиниране на автоматичните контировки  

Наименование на 

контировката/Счетоводн

и операции 

Вид дейност 

Дебит счетов. 

обект/ 

съответна сч. 

с/ка 

Тип  

Кредит счетоводен 

обект/ 

 сч. с/ка 

Тип  
Сума на 

операцията/Знак  

Заприхождаване на ГП в 

склада 

302 / 610-обща 

Заприхождаване 

Г.П. 

Готова 

продукция/ 

сметка 302 

Г.П. 610 -Обща/ 

с/ка 610.1 /с 

попълнени 

Ан.нива/ 

Други Планова 

себестойност 

Знак “+” 



Изписване на основни 

материали 

1. 600.1-обща / 302 

Изписване осн.мат. Р-ди за м-ли 

производствен

и/ 

с/ка 600.1 

Други Основни м-ли 

с/ка 301 

Осн. 

материал 

Стойност 

Знак “+” 

2. 610 - обща/ 600.1 Изписване осн.мат. 610-Обща/ 

с/ка 610.1 /с 

попълн. 

Ан.нива/ 

Други Р-ди за м-ли  

с/ка 600.1 

Други Стойност 

Знак “+” 

Разпределяне на разходи 

за производство 

610 – обща / 600. 1 

Разпределяне на 

разходи за 

производство 

610-Обща/ Други Р-ди за м-ли  

с/ка 600.1 

Разход Стойност 

Знак “+” 

 

Осчетоводяване на производствена схема 

  

След като цялата производствена схема е записана се преминава към нейното 

осчетоводяване.  

Осчетоводяване на схемата за производство е възможно да се извърши по два начина: 

1. Автоматично осчетоводяване, което е препоръчително - извършва се чрез 

предварително дефинирани автоматични контировки в меню "Базови данни" - Контировки 

за документи (Виж: Контировки за осчетоводяване на производствена схема). 

Чрез автоматичните контировки се използват предимствата на програмата и се 

осчетоводяват без въвеждане на ръчни операции: 

o разпределянето на разходите; 

o изписват се всички основни материали /количествено и стойностно по видове/, 
които са въведени в схемата; 

o заприходяването на всички готови продукти по количество и себестойност 
към дадена схема в склада. 

Забележка: Възможно е и осчетоводяването на схема за производство на полуфабрикати и 
последващо осчетоводяване на отделна схема за производство на крайната продукция на 
същия принцип.  

Забележка: Въвеждането на продажбите и изписването на готовата продукция от склада е 
възможно да се извърши и предварително по планова себестойност /или без стойност/, преди 
да бъде осчетоводена схемата за производство за същия период /седмица, месец и т.н./. 

     Автоматичното осчетоводяване се извършва от основния екран на главно меню 
"Производство" с бутон Осчетоводяване, след което този бутон става неактивен и в колона 
"Статус" е посочено, че схемата е осчетоводена: 



 

  

     Взетите счетоводни операции могат да се проверят през главно меню "Справки" - 
Хронологичен опис на операциите: 

 

Внимание: Задължително след осчетоводяване на схемата се извършва преизчисляване 
на отчетната стойност на готовите продукти, за да се прекалкулира цената на изписване 
при продажба. (Виж: Преизчисляване на отчетна стойност). 

Внимание: При автоматичното осчетоводяване на схемата ако нямаме достатъчно 

количество от някой основен материал излиза съобщение от кой точно материален запас има 

недостиг - например: 



 

 Внимание: С помощта на бутон Анулиране на осчетоводяване се изтриват взетите 
счетоводни операции за съответна производствената схема, която вече е била осчетоводена. 

Програмата задължително дава съобщение за потвърждение на анулирането на записите: 

  

 

  

2. Ръчно осчетоводяване - в този случай главно меню "Производство" може да се използва и 

само за извършване на калкулация и печат на справки за себестойността, а самото 

осчетоводяване да се направи ръчно от главно меню "Счетоводни операции" - Въвеждане на 

счетоводни операции.  

 

Копиране на схеми за производство  

Когато във фирмата се прилагат еднотипни Схеми за производство, е удобно да се 

използва опцията за копиране на дадена Схема от един в друг счетоводен период - 

например копираме схемата от м.Януари в м. Февруари. За целта избирате бутон 

Копиране: 

  

 

  



Вече копираната Схема за производство е без статус осчетоводена и подлежи на 

допълнителни корекции – добавяне на нови продукти, корекция в произведеното 

количество на съществуващите продукти и т.н. Удобството е, че разходните норми на 

основните материали при съществуващите продукти и зададените разходи за 

разпределение се запазват след копиране на Схемата в следващия отчетен период.  

 

Създаване и работа с рецепти за ГП 

  

Създаването на рецепта към готов продукт се извършва преди да започне създаването на 
самата производствена схема. 

Създаването на рецепта към готов продукт се осъществява като в главно меню "Базови данни" 
от подменю Номенклатури се избира Групи, Артикули, Марки, Мерни единици. В отворилия се 
прозорец може да се търси по наименование, код или баркод на артикул. Стъпва се върху 
избрания артикул и с десен бутон се извиква малко меню, което се избира Промяна на данни 

  

 

  

Отваря се формата с избрания артикул: 

 



  

Въвеждането на рецепта става след като се избере бутон Рецепта на ГП и се отвори следния 
прозорец за въвеждане на основните материали, от които ще се произведе съответния продукт: 

 

  

След избора на бутон Нов осн. мат. се отваря форма за въвеждане на основни материали: 

  

 

  

След като се запише съответния материален запас с бутон Запис програмата се връща към 
предишния екран, в който може да се продължи с въвеждането на нов основен материал: 

 

  

Когато всички основни материали са въведени цялата рецепта се записва с 

бутона  долу в дясно. 

  

И програмата се връща в екрана на избрания артикул, където задължително се избира бутон 

, за да се запише въведената схема към съответния избран готов продукт: 

  



 

Внимание: Така създадената рецепта към готов продукт се използва винаги, когато този 
продукт се включва в дадена производствена схема. 

 

Пример   

В разгледания пример готовата продукция е изписвана на червено при продажба 

От главно меню Счетоводни справки и ГФО се пуска справка Аналитична оборотна 

ведомост с критерии "Материално салдо в края" и се показват всички готови продукти, 

които трябва да бъдат произведени: 

 

  

При избор на главно меню "Производство" се отваря основния екран "Производство": 



 

  

С бутон Нова схема се отваря формата за създаване на производствената схема: 

 

  

В този екран се извършват последователно следните действия: 

1. Дава се наименование на производствената схема 

2. Посочва се периода с начална и крайна дата 

3. Избират се контировките за автоматично осчетоводяване на схемата 



4. С бутон Нов ГП към горната таблица се въвеждат готовите продукти, които ще се 

произвеждат а като се стъпи върху конкретен продукт чрез бутон Нов осн.мат. се 

добавят основните материалинеобходими за неговото производството. 

5. След като се въведат всички готови продукти и основни материали се пристъпва към 

добавянето и разпределянето на разходи като се избере бутон Добавяне на разходи - 

отваря се следния прозорец:  

  

С бутон Добавяне се въвежда всеки вид разход по отделно, а с бутон Изчисляване 

въведения разход се разпределя към избраните готови продукти. 

След като всички разходи са въведени и разпределени се потвърждава с бутон 

Потвърждаване на разходите и програмата се връща в основния екран 

"Производство", където чрез бутон Осчетоводяване се взимат съответните счетоводни 

операции: 

 

 

 

Осчетоводяването на производствената схема може да се провери като от главно меню 

Счетоводни справки и ГФО се избере Хронологичен опис на операции: 

  



 

  

След като са взети счетоводните записвания статусът на производствената схема е 

променен: 

 

  

Внимание: Задължително след като произведените готви продукти са заприходени в 

склада се извършва преизчисляване на отчетната стойност. 

 Преизчисляването на отчетната стойност се осъществява от главно меню Счетоводни 

операции подменю Преизчисляване на отчетна стойност: 



 

  

Избира се бутон Ново преизчисляване и се отваря екран за въвеждане на счетоводната 

сметка, на която ще се извърши преизчислението чрез бутон Преизчисляване: 

 

  

След като преизчисляването на отчетната стойност на готовите продукти е завършено, то 

може да се провери като от основния екран "Преизчисляване на отчетна стойност" се 

избере Счет. записи: 



  

 

  

Същите записвания мое да се проследят и справката Хронологичен опис на операции: 

 

 

  

Накрая се проверява дали всичко е наред с отчетната стойност на готовите продукти като 

се пусне справка Аналитична оборотна ведомост: 

  

 

 

Трансфер на данни 

   

В модул "Счетоводство" в главно меню Трансфер на данни позволява да се импортира 

информация от друг софтуерен продукт чрез импорта на следните файлови формати: 

o TXT формат - позволява импортиране на информация от дневниците по ЗДДС 
за покупки и продажби, при което се прехвърлят данъчни документи;  

o XML формат; 

o CSV формат.  

 

Импорт на данни от Дневници по ЗДДС 

Позволява импорта на данни от дневниците по ЗДДС. Прехвърлят се данъчните документи за 

съответен избран период, които могат да се видят веднага след импорта в главно Документи 

подменю "Преглед на документи", а също и в дневниците по ЗДДС. 

  



Последователност на работа: 

1. Избира се от главно меню Трансфер - подменю "Импорт на данни от Дневници 

по ЗДДС" и се отваря следния екран: 

 

  

В сектора "Дневника по ДДС за" се избира дали ще се трансферира дневник на 

покупките или дневник на продажбите по ЗДДС. 

  

В полето Основна контировка може да се посочи контировка, която ще важи за 

осчетоводяването на всички импортирани документи (например контировка за приход 

от продажба на услуги: Дт 410 Клиенти / Кт 702 Приход от продажби на услуги), която 

може да се смени по-късно през Прегледна документи. 

  

2.С бутона Избор на файл се посочва пътя за избор на файла, който ще се 

импортира - например: 

  

 



  

3. След като файла бъде избран с бутон Стартиране на импорта се извършва 

неговото импортиране: 

 

  

Тук чрез плюса може да се види сделката за дневника по ЗДДС и да се смени при 

необходимост: 

 

  



С бутон Запис импортираните документи се записват. При успешен запис програмата 

дава следното съобщение: 

  

 

  

4. В главно меню Документи - подменю "Преглед на документи" се виждат 

въведените документи: 

 

5. Същите документи се виждат също в дневника по ЗДДС за същия период: 

 

 Внимание: С цел сигурност при импорта на данни програмата проверява дали 

булстатите и регистрационния номер по ЗДДС съвпадат. При разлика програмата 

дава следното съобщение: 



 

  

или ако не е посочен коректно в буквения код в главно меню Базови данни - 

подменю Данни за фирмата - програмата дава следното съобщение: 
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