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I. Въведение 

EJ „BONA — Склад“ включва в себе си функции за лесно водене, отчитане, контрол и 
продажба на голяма номенклатура от стоки, материали и изделия. Функционално осигурява 
възможности за извършването на разнообразни операции (включително разпадане и 
обединяване, между складова размяна) със стоките и материалите в един или няколко склада 
на фирмата. Стоките в склада могат да се описват с различни динамично създавани 
характеристики. Има изграден мощен апарат за ценообразуване и динамично следене на 
продажните цени на стоките. Осигурена е възможност за въвеждане и издаване на фактури 
по различни критерии и с различни валути. Издадените фактури (проформа-фактури) могат 
да се изпращат на клиентите по e-mail директно от Модула. В зависимост от дейността на 
обслужваната фирма, могат да се издават и съпътстващи документи, например: складови 
разписки, протоколи за въвеждане и изписване,  международна товарителница за 
автомобилен превоз (CMR) и други. Може да се формира справка по Интрастат.  

Модул EJ „BONA - Склад“ е напълно интегриран с модул EJ „COTA – Счетоводство“. 
Първичните документи са достъпни и от двата модула независимо от къде са въведени. 
Напълно е автоматизирано осчетоводяването на операциите в склада. Работата с модула е 
възможна и в многопотребителски режим, както в локална мрежа, така и онлайн по интернет. 

EJ „BONA - Склад“ има изградено мобилно приложение EJBonaMobile, от което могат 
да се въвеждат и наблюдават данни в складовото стопанство на фирмата.  

Модулът е подходящ за всички фирми, поддържащи и опериращи със складови 
наличности и/или извършващи продажби. Потребителският интерфейс на програмата може 
да работи в режим на различни езици, като освен български се поддържат английски, руски, 
испански, италиански, сръбски и други. 

Складовото стопанство е важна част от всяко предприятие и оказва непосредствено 
влияние върху нормалното и ритмично протичане на производствените, търговските и 
обслужващите процеси. Складовото стопанство представлява база за съхраняване на 
постъпващите в предприятието суровини, материали, стоки и изделия, за тяхното 
комплектоване и отпускане в производството, за съхраняване на междинните продукти, които 
подлежат на по-нататъшна дообработка в предприятието, за комплектоване, съхраняване и 
експедиране на готова продукция, опазване на СМЦ от увреждане и разхищение, за 
намаляване трудоемкостта и себестойността на складовите операции, за увеличаване на 
пропускателната способност на складовете, продажбите в магазини, търговски предприятия 
и други. 

В зависимост от спецификата на работа складовото стопанство може да бъде 
централизирано или децентрализирано, да бъде разположено в един или в няколко обекти 
на фирмата. EJ „BONA – Склад“  е модул от ЕПК EJ System Std, предназначен да обслужва 
всички видове складови стопанства, които може да съществуват както в производствени 
предприятия, така и в търговски и/или фирми, чийто предмет на дейност е предоставянето 
на услуги. В съответствие със законовите изисквания от 2019 г. EJ „BONA – Склад“ може да 
работи в два режима: 

- режим на стандартно складово стопанство и 
- режим на система за управление продажбите на търговски обекти (СУПТО). 
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Настоящата документация описва подробно спецификата на настройките и начина на 
работа с модула в режим на СУПТО.  

 

 

Настоящето ръководство ще ви бъде полезно за: 

• Въвеждане на необходимите данни и начални настройки за работа в режим на СУПТО. 
• Създаване структура на суровините, материалите, стоките и/или изделията на 

фирмата. (Тези елементи на складовото стопанство по-нататък в текста накратко ще 
наричаме стоково-материални ценности и ще обозначаваме съкратено със СМЦ) 

• Работа с документи, касаещи СМЦ-та на фирмата. 
• Генериране и извеждане на разнообразни справки. 
• Създаване на архив с електронни документи свързани със СМЦ-тата. 
• Синхронизация между отделните години. 
• В режим на СУПТО модула поддържа касовите апарати и фискалните принтери, 

които отговарят на изискванията на НАП, произведени от Daisy Tech и Datecs.  
 
 

Технологични характеристики на модул EJ „BONA – Склад“ 

• Единна структура на стоково материалните ценности (СМЦ) в склада или складовете 
на фирмата. 

• Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”. 
• Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс. 
• Подробна контекстна помощна документация. 
• Собствен визуализатор на справки и отчети. 
• Възможност за генериране на различни формати за изход на справките. 
• Работа в мрежа. 
• Работа с различни операционни системи – всички версии на Windows, Linux Ubuntu. 
• Системата може да работи в “облачни” структури. 
• Изградена е сериозна защита на данните от неоторизиран достъп и защита съгласно 

правилата и изискванията на GDPR. 
• Връзка с електронен магазин през EJ WebServer. 
• Многофирмена поддръжка. 
• Едновременна работа на няколко оператора. 
• Отдалечена поддръжка. 
• Многоезичен потребителски интерфейс. 
• Собствена система за управление на базата от данни. 
• “BONA – Склад” е изграден с програмната среда ArmSBuilder. 

 
 

Инсталиране и права на достъп 
 
Инсталирането на програмата, задаването на пароли за работа на администратора и 

операторите на системата, въвеждането на началните данни за фирмата /фирмите/, 
архивирането и съответно възстановяването на данни от архивите, както и други функции, 
свързани с администрирането, подробно са разгледани в ръководството за потребителя на 
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управляващия модул на единния програмен комплекс „EJ System Std“. В него са дадени 
подробни инструкции за конфигурирането на данните на EJ System (част от които са и 
данните на модул „BONA – Склад“) - както локално, така и в облачни структури. Системата 
няма особени изисквания към хардуера, на който работи, както и към обкръжаващата я 
софтуерна среда.  

 
 
 

Стартиране на ЕПК "EJ System Std" 
 
Стартирането на единния програмен комплекс "EJ System Std" се осъществява чрез 

активиране иконката на програмата от работния плот, чрез двоен клик с ляв бутон на 
мишката. На екрана се зарежда входната форма на комплекса, в която трябва да се въведат 
потребителско име и парола (на администратора или оператора), в съответните полетата, 
които са отредени за тях. Потребителското име и паролата трябва да се потвърдят чрез 
бутона „Да“ и ако те са правилно въведени началната работна форма на EJ System Std 
(представена на фиг. 1) става достъпна за работа.  

 

 
 

фиг. 1. Начална форма на ЕПК "EJ System Std" 

 
Основните модули на ЕПК „EJ System Std“ са следните: "COTA - Счетоводство", "ARFA - 

Персонал и ТРЗ", "FIXA - Активи и инвентар", "BONA - Склад" и "FINA - Управление финанси". 
Стартирането на всеки един от тези модули се осъществява чрез еднократен клик с ляв 
клавиш на мишката върху бутона със съответното наименование от началната форма на EJ 
System Std.  

 
В комплекса има разработени няколко допълнителни модули: "Фактуриране", 

"Командировки", "Пътни листове", "Статистика" и др., като тяхното активирането става по 
аналогичен начин, с еднократен клик с ляв клавиш на мишката върху бутона със съответното 
наименование. Началната работна форма на комплекса съдържа и редица допълнителни 
функции свързани с администрирането на системата, които са разположени в лявата част, те 
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са: "Обновяване на модулите"; "Данни за фирмите"; "Администриране на комплекса"; 
"Системни и сервизни функции".  
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II. Подготовка за работа с модул EJ „BONA – Склад“ 

Модул EJ „BONA – Склад“ е част от единния програмен комплекс „EJ System Std“. Преди 
да се започне работа с модула е необходимо да бъдат създадени (инициализирани) 
фирмите, които ще се обслужва от програмата и да се въведат данни за тях (БУЛСТАТ, адрес, 
ДДС номер и др.). За всяка фирма, която има повече от един склад и обекти, трябва в модула 
да се изгради тяхната структурата и да се направят необходимите за работа настройки. 

1. Въвеждане на данни, работа с клавиатура и мишка 
 

При въвеждането на данни в програмата активно се използва клавиатурата и мишката. 
Данните имат различни типове, формати и характеристики. Най-общо видовете полета, в 
които се внасят данни в програмата са няколко типа:  

- числови полета - съдържат само числова информация, и в тях се внасят само 
числа; 

- текстови полета - могат да съдържат текстова и числова информация 
едновременно; 

- полета с варианти за избор - може да се избират варианти от списък в 
падащото меню, което се отваря на екрана при активиране на полето; 

- полета за дати - съдържат данни от тип дата; 
- полета „чек бокс“ - в тях с отметка се маркират някакви състояния. 

 
1.1. Въвеждане и редактиране на данни в числови, текстови и полета за дати 
 
Въвеждането на данни в числово, текстово поле или поле за дата може да се извърши 

само ако полето е „отворено“ (активно). Отварянето (активирането) се осъществява по 
два начина: 

Първият начин е чрез двукратен клик с ляв бутон на мишката в самото поле - така то 
се активира, като същевременно се изменя и цвета на индикатора в долния ляв ъгъл на 
работния панел - от зелено той се променя в червено и показва, че полето е "отворено" 
(активно) и в него може да бъде внесена информация. На фиг. 2 е показан пример за 
въвеждане на данни в полето за име на СМЦ при добавяне на СМЦ към структурата.  

Вторият начин е да се позиционира курсора в полето (чрез еднократен клик с ляв 
бутон на мишката върху него) и след това веднага да се натисне клавиша Enter. Отново 
индикаторът в долния ляв ъгъл на панела се променя от зелено в червено и полето се 
активира - в него може да се въвеждат или редактират данни.  
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фиг. 2. Внасяне на данни в числови и тестови полета - 

пример за въвеждане име на ново СМЦ 

 

Записването на данните в полето се осъществява автоматично. Може ръчно да се 
премести курсора на мишката в някое от другите полета или функции или веднага след 
въвеждането на данните да се натисне клавиша Enter – данните в полето автоматично се 
запазват, като ако в работната форма има и други полета от тези типове (числови, текстови 
полета или полета за дати), курсорът на мишката автоматично се премества в следващото 
поле. 

В програмата има някои улеснения за въвеждане на данни в полета от тип дата (фиг. 
3). Форматът, който се използва е в последователността „дд.мм.гггг“ (дд - ден, мм - месец, 
гггг - година). За ден и месец се въвеждат по 2 символа, а за година - 4 символа. Ако датата 
е 7 януари 2019 г., то датата се записва във вида „07.01.2019“. 

Програмата дава възможност при въвеждането на дата да се впише само част от нея, 
а останалата част тя допълва автоматично в съответствие с избраните месец и година за 
работа с данни. Така например, ако за работа е избран месец януари 2019 г., тогава от 
датата може да се впише само числото на деня, например „7“ и да се натисне клавиша 
Enter или да се премести мишката в следващото поле, останалите данни се допълват 
автоматично до формата за дата „07.01.2019“. Може в полето за дата да се впише само 
деня и месеца по следния начин „7.1“ или „7.01“, аналогично на горния пример,  след 
натискането на  клавиша Enter или преместването на мишката в следващото поле - 
програмата автоматично допълва датата до формата „07.01.2019“. 

 

 
фиг. 3. Въвеждане на дата 

 

Веднъж запазени данните в полетата от числов и текстов тип или тип дата, може да се 
изменят чрез редактиране или изтриване. За целта избраното поле трябва да се „отвори“ 
(да се активира), като активирането се извършва по описания по-горе начин. След 
редактирането или изтриването на данните, запазването на извършените промени се 
осъществява автоматично. 
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1.2. Въвеждане и редактиране на данни в полета с варианти за избор 
Често при въвеждането на данни е необходимо да се прави избор от падащо меню, 

съдържащо списък с варианти. Полетата, които съдържат падащо меню вляво имат знак 
. Трябва да се кликне еднократно с ляв бутон на мишката върху знака, за да се покаже 

падащото меню. Друг вариант за отваряне на списъка е чрез еднократен клик с ляв бутон 
на мишката в полето и натискане на клавиша Enter. На фиг. 4 е показан пример за избор от 
падащо меню в полето „Тип доставка“. 

 

 
фиг. 4. Избор на вариант от падащо меню 

Придвижването по вариантите в менюто се осъществява чрез курсора или рулера на 
мишката, или чрез „стрелка надолу“ и „стрелка нагоре“ от клавиатурата. Възможно е 
вариантите в списъка да са елементи на друга номенклатура. В такъв случай за по-лесно 
придвижване в списъка се препоръчва еднократно да се натисне клавиша Ctrl и след това 
да се използват стрелките надолу и нагоре от клавиатурата или рулера на мишката. Самият 
избор на вариант от възможните в списъка се осъществява чрез двукратно кликване с ляв 
бутон на мишката върху него или чрез натискане на клавиша Enter от клавиатурата. 
Данните, които са били внесени в полето автоматично се запазват. Редактирането на 
данни в поле с падащо меню става като се избира друг вариант от списъка. 

 
1.3. Въвеждане и редактиране на данни в полета "чек бокс" 
 
Въвеждането на данни в полетата от типа "чек бокс" се осъществява с еднократно 

кликване с ляв бутон на мишката в съответното поле. На фиг. 5 е даден пример за поле от 
типа "чек бокс" за начин на отпускане на СМЦ – „по средна стойност“. 
Редактирането/изтриването на данни в полето от типа "чек бокс" става с еднократен клик 
с ляв бутон на мишката в него, като промяната се запазва автоматично. 

 

 
фиг. 5. Полета от тип „чек бокс“ 

 
2. Създаване на фирма 

 
В ЕПК „EJ System Std“ има изграден единен апарат за създаване на фирми и зареждане 

на основните данни и параметри към тях. Такъв начин на организация гарантира, че за всеки 
от модулите в комплекса, всяка отделна фирма ще запазва в архивите своя номер по ред и 
ще има еднакви данни и параметри (БУЛСТАТ, номер по ДДС, адрес, данни за ръководителя 
на фирмата, ТД на НАП, ТП на НОИ и пр.).  
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Създаването (инициализирането) на фирма в комплекса се осъществява чрез функциите 
за администриране, които са разположени в лявата част на началната работна форма на EJ 
System Std (фиг. 6. Данни за фирмите). 

EJ System Std ► Данни за фирмите 

 
фиг. 6. Данни за фирмите 

 
Функцията, чрез която се извършва инициализирането е „Данни за фирмите“. При 

активирането ѝ на екрана се зарежда прозорец, съдържащ таблица за въвеждане 
наименованията и първоначалните настройки на фирмите (фиг. 6). 

Таблицата има няколко колони: „номер по ред“, „име на фирмата“, „данни и параметри“, 
„статус“, „кратко име“, „група“. Първо трябва да се въведе име на фирмата, като полето за 
име се отваря с двоен клик с ляв бутон на мишката и името се въвежда от клавиатурата. По 
подразбиране в колона „статус“ автоматично се зарежда „активна“, като този статус указва, 
че с фирмата се работи. В падащото меню към полето за статус има и вариант „неактивна“ – 
той се задава за фирми, с които вече не работи в системата. „Кратко име“ и „група“ се 
използват при изграждането на групи от фирми, за които да се получава консолидирана 
информация по различни критерии. След въвеждане името на фирмата трябва с двоен клик 
с ляв бутон на мишката да се „отвори“ полето „данни и параметри“. 

 
2.1. Данни и параметри 
 
При активиране на полето „данни и параметри“ – на екрана се зарежда прозорец, 

съдържащ множество функционални бутони, форми и полета, предназначени за 
въвеждане на различни данни за фирмата и обектите към нея.  

Работната форма на фиг. 7 съответства на първия функционален бутон разположен 
отгоре на формата - „фирмени данни“. В нея трябва да се въведат съответно: БУЛСТАТ 
на фирмата, седалище и адрес на управление, пощенски код, адрес за кореспонденция и 
други. Данните за БУЛСТАТ, адрес на фирмата, електронен адрес, телефон, ТД на НАП, 
ТП на НОИ, както и данните за ръководителя на предприятието влизат в редица справки, 
документи и отчети, които се подават към НАП и НОИ, затова трябва да са правилно 
въведени. 

Въведените данни в работните форми на функцията „данни за фирмите“ се използват 
от всички модули на ЕПК EJ System! 
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EJ System Std ► Данни за фирмите ►данни и параметри ► фирмени данни 

 
фиг. 7. Работна форма за въвеждане на фирмени данни 

 
 
2.2. Регистрация по ДДС 
 
Вторият бутон от ляво на дясно е „регистрация по ДДС“. При активирането му на екрана 

се зарежда нова работна форма, която е показана на фиг. 8. Ако фирмата има регистрация 
по ДДС в полетата трябва да се въведат данни за идентификационния номер по ДДС на 
фирмата, дата на последна регистрация по ЗДДС, дата на последна дерегистрация по 
ЗДДС (ако е имало такава), име на лицето подписващо СД по ЗДДС, длъжността му, данни 
за лицето (име, длъжност, ЕГН и др.), подаващо декларациите за ДДС в НАП. 

 
EJ System Std ► Данни за фирмите ►данни и параметри ► регистрация по ДДС 

 
фиг. 8. Работна форма за въвеждане на данни за регистрацията по ДДС 

 
 
2.3. Други фирмени данни 
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Третият бутон от ляво на дясно е „други фирмени данни“, като при неговото активиране 
на екрана се зарежда работната форма, показана на фиг. 9. В нея трябва да се въведат 
имената на главния счетоводител на фирмата и материално отговорното лице, данните за 
фирмата на латиница, ако се издават фактури за клиенти извън страната и други. 

 
 

EJ System Std ► Данни за фирмите ►данни и параметри ► други фирмени данни 

 
фиг. 9. Работна форма за въвеждане на други фирмени данни 

 

 

 
2.4. Структура на обектите 
 
Структурата на обектите включва складове, магазини, каси, офиси, цехове, работни 

площадки и други относително обособени части на фирмата. Ако предприятието има само 
един склад той се създава автоматично с дефинирането на фирмата в списъка с фирми и 
с него може веднага да се работи. В случай, че има повече различни складове (магазини, 
каси и др.), тогава преди да се пристъпи към работа с EJ „BONA – Склад“ е необходимо да 
се изградят съответните структури чрез апарата за изграждане на обекти в управленския 
модул. 

При стартирането на бутона „структура на обектите“ на екрана се зарежда нова 
работна форма, която се използва за създаване структурата на фирмените обекти. 
Работната форма е разделена на две части, като лявата част е отредена за показване 
структурата на обектите, а дясната част - за определяне техния тип, за зареждане на 
изображения и лого. В примера на фиг. 10 е показана първоначалната структура на 
обектите. Тя се дефинира още при инициирането на фирмата и в нея има само един склад 
(Склад 1) от тип „търговски склад“. 

 
EJ System Std ► Данни за фирмите ►данни и параметри ► структура на обектите 
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фиг. 10. Работна форма за създаване структура на обектите 

 
Създаването и редактирането на структурата на обектите се извършва чрез бутоните, 

разположени в лявата част на работната форма: „добавяне“, „вмъкване“, „изтриване“, 
„поправка“. 

  
• Добавяне. При активиране на бутона „добавяне“ на екрана се появява нов 

прозорец (>>>Добавяне нов обект към … /избрания възел/), в който трябва да се 
въведе име на новия обект и евентуално номер в съответните полета. На фиг. 
10.1 е представен пример за въвеждане на нов обект – „Магазин за спортни 
стоки“. След въвеждане в полетата на данните за обекта се изисква 
потвърждение с бутона „Да“, за да се добави новия обект към структурата. 
 
 
 
 

 
EJ System Std ► Данни за фирмите ►данни и параметри ► структура на обектите ►добавяне 
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Фиг. 10.1. Добавяне на нов обект към структурата 
 

Следва да се посочи типа на добавения към структурата обект. Това става в полето 
„тип на обекта“ (фиг. 10.2), което съдържа падащо меню с варианти.  

 
EJ System Std ► Данни за фирмите ►данни и параметри ► структура на обектите 

 
 

Фиг. 10.2. Определяне типа на склада от полето „тип на обекта“ 
 

Може да се добавят изображения на нововъведения обект и на неговото лого. За 
добавянето на лого трябва с еднократен клик на мишката да се стартира бутона 
„зареждане“ (в панела за лого на обекта). На екрана се появява прозорец (Open), 
от папките в който трябва да се избере и маркира съответния файл с логото и да 
се активира бутона „Open“ (фиг. 10.3). 
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EJ System Std ► Данни за фирмите ►данни и параметри  
► структура на обектите ► зареждане (лого) 

 
 

Фиг. 10.3. Зареждане на лого на обекта 
 

• Вмъкване. Вмъкването на нов обект към структурата се осъществява чрез 
бутона „вмъкване“, като обекта се вмъква над маркирания възел от структурата. 
Аналогично, както при добавянето на екрана се появява прозорец, в полетата на 
който трябва да се запишат името и евентуално номера на обекта и да се 
потвърдят с бутона „Да“. 

• Поправка. Редактирането на името или номера на обекта може да се направи 
чрез бутона „поправка“. На екрана се появява прозорец с полетата за номер и 
име на обекта, като в тях може да се направи необходимата редакция. 
Промените се потвърждават с бутона „Да“, който е в долната част на прозореца. 

• Изтриване. Изтриването на обекта се извършва чрез бутона „изтриване“. На 
екрана се появява прозорец със съобщение за потвърждаване на изтриването, 
като с бутона „Да“ изтриването се потвърждава и обекта се изтрива от 
структурата. 

• Преместване. Преместването на обект в структурата се реализира лесно – 
трябва да се кликне с десен бутон на мишката върху името на обекта, тогава на 
екрана се появява панел, съдържащ различни функции (фиг. 10.4). 
 

EJ System Std ► Данни за фирмите ►данни и параметри ► структура на обектите 
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Фиг. 10.4. Редактиране на структурата 

Поставя се отметка на функцията „Преместването е позволено“. След това 
трябва да се кликне с ляв бутон на мишката върху името на обекта и без да се 
отпуска бутона, обектът се влачи по структурата до желаното място - появява се 
малък прозорец, в който с бутона „Да“ трябва да се потвърди преместването.  

 
2.5. Структура на документите 
 
Структурата на документите се изгражда автоматично при създаването на фирмата в 

модула и отразява видовете документи, с които може да се работи във фирмата като цяло. 
На фиг. 11 е показан пример за такава структура, разпределена в множество раздели с 
папки за документите: „Доставчици“, „Клиенти“ и други. Различните модули на ЕПК EJ 
System използват една или няколко папки от структурата на документите, в които се 
въвеждат конкретните документи, с които се работи в модула. Към всеки раздел има поне 
една дефинирана (предварително създадена) от системата папка. Така например в раздел 
„Доставчици“ се съдържат папки „Доставчици (1), „Протоколи ВОП – доставка“ и 
„Доставчици (2) – стоки/материали. В раздел „Клиенти“ се съдържат папките: „Клиенти (1)“ 
и „Протоколи ВОП – продажба“ и така нататък.  

 
EJ System Std ► Данни за фирмите ►данни и параметри ► структура на документите 



 

18 
www.ejsystem.bg 

 

 
фиг.  11. Работна форма на структура на обектите 

Структурата на документите също може да се редактира, като за целта се използват 
бутоните разположени над нея: „добавяне“, „вмъкване“, „изтриване“ и „поправка“. Начинът, 
по който те се използват е аналогичен на описания по-горе в редактиране структурата на 
обектите. При използване на „добавяне“ към предварително маркирания раздел с папки се 
добавя нова папка отдолу в списъка с папки към нея. Чрез бутона „вмъкване“ се вмъква нова 
папка над маркираната папка от избран раздел. Бутонът „поправка“ се използва за 
редактиране номера и името на папка, а бутонът „изтриване„ – съответно за изтриване на 
папка. Системно зададените раздели и папки, както и папките, в които има въведени 
документи са забранени за изтриване! 

 
Ако във фирмата, в която модул EJ „BONA – Склад“ работи в режим на СУПТО е 

инсталиран EJ System Std и на други работни места, тогава може само едно работно място 
да работи в режим на СУПТО, а останалите да не са в този режим и да работят със 
складовете, спазвайки ограниченията на стандартната версия EJ „BONA – Склад“ за 
издаване на документи платени в брой. 

При тази ситуация трябва добре да се настрои работата на работните места от гледна 
точка на входящите и изходящите документи регистрирани на това работно място – фактури 
за доставки и фактури за продажби. Затова за всяко работно място трябва да има отделни 
папки за документи за въвеждане на доставки и продажби. Така документите издавани в 
различни режими няма да си объркват номерацията и поредността на издаване, като това 
изискване е не само когато се работи в режим на СУПТО а е принцип на организацията на 
работата в системата. 

 
 

В настоящето ръководство за потребителя даваме следните определения за складово 
стопанство, за склад и оператор на склад: 

Складово стопанство – включва цялата структура на СМЦ във фирмата. Структурата 
може да е сложна, както от гледна точка на групи материали, така и от гледна точка на 
броя складове, които поддържа фирмата, и на трето място - от броя на операторите 
(материално отговорните лица, склададжии и т.н.), които работят в съответните складове. 
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Склад – представлява обособено място, в което се оперира с част или с всички СМЦ от 
складовото стопанство на фирмата.  
Оператор на склад – оператор, на който са дадени права да работи в конкретен склад 
от складовото стопанство на фирмата. Той може да има различни права на достъп до 
функционалностите на EJ „BONA – Склад“. Има 5 вида оператори, които могат да работят 
в склада: 
- Администратор на склада – има достъп до всички функционалности на EJ „BONA – 

Склад“ (не зависимо дали е в режим на СУПТО или не). 
- Фактуриращ оператор – може да въвежда СМЦ в структурата оперативно, като 

работи с документите за доставка и изписване. Може да въвежда фактури или 
складови разписки за доставка, може да издава фактури за продажби, складови 
разписки за продажба и проформа фактури. 

- Оператор в производствен склад – той може да работи с протоколите за въвеждане 
и извеждане на продукция от склада.  

- Касиер – работи само с функционалността за касова продажба на дребно. 
- Комбиниран оператор – съчетава правата за работа на фактуриращия оператор и на 

касиера т.е. има обединени правата на тези оператори. 
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III. Стартиране на работа с модул EJ „BONA – Склад“ 

При активирането на функционалния бутон "BONA - Склад" от стартовата форма на EJ 
System Std - на екрана веднага се зарежда началната работна форма на програмния модул, 
която съдържа основните функции за работа с него. Те са групирани в няколко раздела 
(Главно меню), които са разположени вертикално в лявата част на работната форма (фиг. 
12): "Данни и настройки", „СМЦ – структура и данни“, "Работа с документи", "Справки и 
отчети", "Електронни документи", "Администриране" и "Сервизни функции". Тези раздели 
съдържат съответни функции, които допълват и прецизират работата със стоково 
материалните ценности на фирмата.  
 

 
фиг.  12. Начална работна форма на модул "BONA – Склад" 

  
 

1. Базова работна форма 
 
Началната работната форма е разделена на няколко части (панели), които съдържат 

различни инструменти за работа. Най-общо отделните панели в работната форма са 
представени в така наречената "Базова работна форма", която е представена на фиг. 13. 
Базовата работна форма съдържа горна и долна управляващи (бар) ленти, информационен 
панел, панел с функции (главно меню) и панел, в който се разполагат различни форми за 
работа, в зависимост от избраните функции от главното меню. 
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фиг.  13. Базова работна форма 

• Горна бар лента 
Горната бар лента е разположена най-отгоре в работната форма. В лявата си част тя 
съдържа наименованието на програмата, а в дясната - пет кръгли бутона (иконки) за 
управление.  

Бутоните имат следното предназначение: 

 - "Контекстна документация" - при активирането на този бутон на екрана се 
зарежда контекстна документация (Help) за работа с програмата; 

 - "Информация за системата" - при активирането на екрана се зарежда панел, 
съдържащ данни за последната версия на програмата,  лицензионните параметри на 
потребителя и други; 

 - използва се за преместване на формата; 

 - "Минимизиране на системата" - за минимизиране на прозореца; 

 - "Изход" - за изход от програмата. 

  

• Долна бар лента 
Долната бар лента е разположена най-отдолу на работната форма. В най-лявата си 
част тя съдържа знак - "зелена точка" или "червена точка", който знак служи за 
индикатор при внасянето на данни. 

 - зелената точка указва, че избраното от оператора поле в работния панел е 
„пасивно“ (затворено) и в него не може да се внасят или редактират данни. 

 - червената точка указва, че избраното от оператора поле е "активно“ (отворено), то 
е в режим на редактиране и в него може да се внасят и редактират данни. 
Тази лента съдържа също информация за активния в момента работен архив и за пътя 
до него. Може да съдържа информация за това, дали има налична нова версия на 
програмата, да сигнализира за обновяване на модулите, както и друга допълнителна 
информация.  
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Горната и долната бар ленти се изобразяват във всички работни форми на програмата. 
• Информационен панел 
Непосредствено под горната бар лента е разположен така наречения информационен 
панел, който съдържа различни данни за активната фирма, оператора, който работи с 
програмата, някои данни за лиценза, за модула, с който се работи и други. В 
зависимост от разделите и функциите, с които се оперира този панел може да съдържа 
допълнителни данни - например за избраните месец и година за работа, иконки за 
избор на формат на справките и отчетите (rtf, pdf, html), които генерира програмата. 
• Главно меню 
Главното меню на модул „BONA – Склад“ се съдържа в панела с функции (фиг.  13). 
При стартиране на програмата в него се показват всички раздели от главното меню на 
системата: „Данни и настройки“, „СМЦ – структура и данни“, „Работа с документи“, 
„Справки и отчети“, „Електронни документи“, „Администриране“ и „Сервизни 
функции“.  

  

 Избор на раздел от главното меню 
При придвижване с мишката по разделите на главното меню, името на раздела, 
върху който тя е позиционирана се променя като буквите стават по-тъмни на 
цвят. Изборът на раздел се осъществява чрез кликване с ляв бутон на мишката 
върху името на раздела. Някои от разделите съдържат различни функции, чрез 
които се осъществява работа със стоково материалните ценности на фирмата. 
Функциите към всеки раздел са групирани в меню, в зависимост от данните за СМЦ, 
които се обработват чрез тях, от инструментите за работа, които съдържат и 
спектъра им на действие. 
В дясната част срещу името на раздела има знак, който показва дали разделът 
съдържа меню с функции. Разделите, които не съдържат допълнително меню с 
функции нямат този знак срещу името си. Когато знакът е в това  положение - 
тогава менюто с функции е "затворено" т.е. функциите не се виждат на екрана, а 
когато знакът е  - тогава функциите от менюто са показани на екрана.  
Когато разделът не съдържа меню с функции, при активирането му - вдясно  
веднага се зарежда работна форма, която съдържа съответен инструментариум - 
полета, бутони, таблици, структури или други функции, с които може да се оперира. 
При кликване с ляв бутон на мишката върху името на раздела, ако разделът е 
"затворен", тогава се отваря менюто с функциите към него. Респективно, ако е 
"отворен" (т.е. виждат се функциите, които съдържа) - той се "затваря". 
Раздел „Настройки и данни“ съдържа следните функции: „Данни и настройки за 
фирмата“, „Папки за документите“, „Параметри на складовете“, „Структуриране на 
клиентите“ и „Номенклатури“. 
Раздел „СМЦ – структура и данни“ съдържа структурата със стоково 
материалните ценности на фирмата. 
Раздел „Работа с документи“ включва функциите „Заявки за доставка“, „Складови 
разписки за доставка“, „Фактури за доставка“, „Вътрешни операции - протоколи“, 
„Отчети за изграждане/разпадане“, „Инвентаризация“, „Проформа фактури“, 
„Складови разписки – продажба“, „Фактури за продажба“ и „Касова продажба за 
населението“. 
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Раздел „Справки и отчети“ съдържа функциите „Справки по СМЦ“, „Справки по 
документи“, „Справки по касовите продажби“, „Графични справки“, „Счетоводни 
операции“, „Справки по Интрастат“, „Аналитични справки“, „Market Basket анализ“. 
Раздел „Електронни документи“ е предназначен за съхранение и управление на 
генерирани справки и отчети за СМЦ във времето. 
Раздел „Администриране“ съдържа една функция - „Синхронизация“, чрез която 
се извършва синхронизиране на данните между две съседни години. Данните за 
СМЦ в края на годината се синхронизират, така че да съвпадат с данните към 
началото на следващата година. 
Раздел „Сервизни функции“ – има три функции: „Импорт / Експорт на данни“, 
външни системи", „Настройка и параметри на UI“ и „Системна поддръжка и 
контрол“. 
 
 Избор на функция от раздел на главното меню 
При придвижване с мишката по главното меню името на функцията, върху която тя 
се позиционира се променя, като буквите стават по-тъмни на цвят. Самото 
активиране на функцията става чрез еднократен клик с ляв бутон на мишката върху 
наименованието ѝ. На екрана се зарежда съответстващата работна форма, която 
може да съдържа различни полета, бутони, таблици, структури и други функции, 
чрез които може да се въвеждат, редактират и обработват данни, да се правят 
различни настройки на параметри, да се извеждат подходящи справки, отчети, 
графики и други. 
На фиг.  14 е представен пример, в който от раздел „Работа с документи“ е избрана 
функция „Складови разписки - доставка“.  

 
Работа с документи ► Складови разписки – доставка 

 
фиг.  14. Работна форма на функция „Складови разписки – доставка“ 



 

24 
www.ejsystem.bg 

 

На екрана е заредена работна форма, която съдържа редица полета, таблици и 
функционални бутони, чрез които се въвеждат и обработват данни за доставени 
СМЦ, извличат се различни оперативни справки и др. 
 

2. Избор на фирма 
 
Модул "FIXA - Дълготрайни активи" е предназначен за работа с много фирми. 

Стартирането на функцията "избор на фирма" се осъществява чрез еднократен клик с ляв 
клавиш на мишката върху функционалния бутон "избор на фирма", който е разположен 
отгоре, в информационния панел на работната форма (фиг.  15). 
 

 
фиг.  15. Стартиране на функцията "Избор на фирма" 

 
На екрана се появява прозорец (фиг. 16), съдържащ списък с всички заведени от 

администратора на системата фирми в комплекса. Подредбата в списъка е по номера. 
Операторите на системата от своя страна имат предварително определено ниво на достъп 
до фирмите, като в зависимост от него е възможно, за конкретен оператор да са достъпни за 
работа само някои от фирмите в списъка. Наименованията на достъпните (активните) за 
работа фирми на екрана са изобразени в по-ярък цвят, а на недостъпните (неактивните) са в 
по-светъл цвят. В лявата част на прозореца има няколко полета: за БУЛСТАТ, адрес, e-mail, 
телефон и ДДС номер на фирмата. В горния десен ъгъл са разположени два малки бутона, 
съответно за местене  и за затваряне на прозореца  (връщане назад).  
 

Избор на фирма 

 
фиг.  16. Прозорец за избор на фирма – филтриране имената  

на фирмите чрез зададено условие 
 

Под списъка с фирми има поле с наименование "условие за селектиране на фирмите", 
което служи за филтър при търсенето на конкретна фирма. В полето може да се впише 
цялото име на фирмата или само част от него. Програмата прави селекция по написаното в 
полето и извежда в прозореца сортирани по номера всички фирми, които съдържат в 
наименованието си тази част. На фиг. 16 е показан пример, при който в полето за условие е 
записано само част от името на фирмата: "оод". В прозореца на екрана автоматично е 
изведен списък с всички фирми (активни и неактивни), които съдържат в наименованието си 
"оод". 

 
Придвижването по списъка може да се осъществи чрез курсора на мишката или чрез 

клавишите "стрелка надолу" и "стрелка нагоре" от клавиатурата. За да бъде възможно 

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location. The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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използването на стрелките, трябва първоначално да се кликне с ляв бутон мишката върху 
името на някоя от фирмите в прозореца. Самият избор на фирма от списъка се осъществява 
чрез двоен клик с ляв бутон на мишката върху името ѝ или чрез натискане на клавиша "Enter". 

След избора на фирма, на екрана в информационния панел отгоре се изписва нейното 
име. Ако операторът се опита да избере неактивна за неговото ниво на работа фирма - в 
отделен прозорец на екрана се извежда съобщение, че избраната фирма има статус 
"неактивна".  

 
 

3. Избор на склад 
 

Модул EJ „BONA – Склад“ е предназначен за работа с много складове, като първоначално 
е необходимо да се създаде тяхната структура, за да може да се осъществи работата с тях. 
Създаването на структурата със складове е описано в раздел „II. Подготовка за работа с EJ 
„BONA – Склад“, глава 2.4. Структура на обектите. След като структурата е изградена, може 
да се избере конкретен склад от нея и да се премине към работа с документи в него. 

Изборът на склад се осъществява чрез функционалния бутон “избор на склад“, който е 
разположен отгоре, в информационния панел на основната работна форма на EJ „BONA – 
Склад“. При активиране на бутона с еднократен клик с ляв бутон на мишката - на екрана се 
появява прозорец (фиг. 17), който в лявата си част съдържа списък със складовете на 
фирмата. Складът за работа се избира чрез двукратен клик с ляв бутон на мишката върху 
името му в списъка. В дясната част на прозореца се зареждат данни за материално 
отговорното лице, адрес и телефон на склада.  

 

 
фиг.  17. Избор на склад 

 
4. Данни и настройки 
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Функцията "Данни и настройки за фирмата" се намира в раздел "Настройки и данни" от 
главното меню на модул EJ „BONA – Склад“. При активирането ѝ чрез еднократен клик с ляв 
бутон на мишката, на екрана се зарежда съответстващата ѝ работна форма, която е показана 
на фиг. 18. Тази функция дава възможност да се наблюдават и разглеждат различни 
специфични данни и настройки на фирмата, които предварително са били въведени от 
администратора или оператора в управленския модул, чрез функция "Данни за фирмите" 
(заб.* функцията "Данни за фирмите" се съдържа в началната форма на единния програмен 
комплекс EJ System Std – вижте фиг. 1). 

В горната част на работната формата, под информационния панел, има разположени 3 
функционални бутона: "фирмени данни", "фирмени настройки" и "шаблони на фирмени 
документи". В тази версия на програмата са разработени функциите само за бутона „фирмени 
данни“. 

 
4.1. Фирмени данни 
 
Когато се активира функцията "Данни и настройки за фирмата" на екрана се зарежда 

работната форма (вижте примера на фиг. 18), съответстваща на функционалния бутон 
„фирмени данни“.  

Формата съдържа полета за име на фирмата, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес по 
регистрация, пощенски код, идентификационен номер по ДДС, за ТД на НАП по 
регистрация, адрес за кореспонденция, полета за данни на ръководителя на 
предприятието и други. 

Данните, които се съдържат в полетата на работната форма на фиг. 18 са само за 
наблюдение и в тях не може да се извършва редакция или да се въвеждат нови данни. 
Ако по някакви причини е наложително да се направи редактиране, администраторът на 
системата или оператора, със съответстващи функции, могат да направят необходимите 
промени на данните в административния модул чрез функция „Данни на фирмите“. 

 

Данни и настройки ► фирмени данни 

 
фиг. 18. Данни за фирмата 
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5. Папки за документите 
 
Структурата и видовете папки за документи отразяват характера и начина на работа с 

документите във всяка фирма поотделно. Папките съдържат документи, които имат еднакви 
характеристики. В комплекса системно са зададени няколко раздела папки, с изградена 
структура, които отразяват спецификата на работа във всички фирми, (фиг.  19). Основните 
раздели папки са следните: „Доставчици“; „Клиенти“;  „Складови разписки за доставка от 
контрагенти ; „Складови разписки за продажба на контрагенти“; „Протоколи за вътрешна 
доставка“; „Протоколи за вътрешно изписване“; „Отчети за изграждане/разпадане“; „Заявки 
за доставка на стоки“; „Оферти към клиенти – несъществени“; „Проформа фактури към 
клиенти – съществени“; „Инвентаризационни описи, документи за брак, липси и излишъци“.  

 
Данни и настройки ► Папки за документи 

 
фиг.  19. Структура на „Папки за документи“ 

Потребителят не може да изтрива или да добавя нови раздели с папки, но към всеки 
раздел може да добавя нови работни папки или да изгражда подструктури от папки, които 
съответстват на стила на работа и обработка на документи, според спецификата на фирмата. 

При първоначалното влизане в системата разделите с папки се изграждат автоматично, 
като всеки раздел съдържа различни папки. За фирмите с не голям документооборот и с 
концентрирана обработка на документи тази структура е достатъчна за работа. 

Стандартно, когато няма специално добавяни и настройвани папки, в раздел 
„Доставчици“ са заредени папките: „Доставчици (1)“, „Протоколи ВОП – доставка“, 
„Доставчици (2) – стоки/материали“. В раздел „Клиенти“ – „Клиенти (1)“ и „протоколи ВОП – 
продажба“ и т.н. В следващите раздели папките са свързани със спецификата на работа в 
тях.  

Работата със структурата на папките за документи (добавяне, изтриване, редактиране) е 
изнесена в управленския модул на EJ System Std - от началната работна форма на комплекса 
трябва да се стартира функцията „Данни за фирмите“. На екрана се зарежда прозорец, от 
който трябва да се избере фирмата и за нея да се активира полето „данни и параметри“ – 



 

28 
www.ejsystem.bg 

 

автоматично на екрана се появява нов прозорец, от който трябва да се избере 
функционалния бутон „структура на документите“ (за повече подробности вижте раздел „II. 
Подготовка за работа с EJ „BONA – Склад“, т. 2.5. Структура на документите). Изградената 
структура с папки за документи се използва активно в раздел „Работа с документи“ от 
главното меню.  

 
6. Параметри на складовете 
 
Работата със складовото стопанство на фирмата изисква да бъдат направени 

предварителни настройки, свързани с параметрите на нейните различни видове складове. 
Функцията, която се използва за задаване на настройките е „Параметри на складовете“ и тя 
се намира в раздел „Данни и настройки“ на главното меню. При активирането ѝ на екрана се 
зарежда работна форма (фиг. 20. Параметри на складове - данни), условно разделена на лява 
и дясна част. В лявата част се съдържат панели със структурата на складовете във фирмата, 
като първоначално трябва да се избере складът, за който ще се правят настройки.  

 
Данни и настройки ► Параметри на складовете ► Склад 1 

 
фиг. 20. Параметри на складове - данни 

В дясната част отгоре на работната форма има редица функционални бутони: „папки за 
документи“, „данни“, „цени и документи“, „фактурни интервали“, „други параметри“, 
„закръгляване и печат“ и „фискален принтер“. С активирането на конкретен функционален 
бутон от тях, в дясната част се зарежда форма, съдържаща редица полета, таблици и 
функции, чрез които се правят настройките.  

В примера на фиг. 20. Параметри на складове - данни от структурата със складове в лявата 
част на работната форма е избран “Склад 1“ и е активиран функционалния бутон „данни“. По 
подразбиране при стартиране на функцията „Параметри и складове“ на екрана се зарежда 
тази работна форма за предварително избрания склад чрез „избор на склад“. 
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Настройките се правят за всеки един от складовете на фирмата поотделно, като първо 
потребителят трябва да избере склад от структурата в лявата част на работната форма и 
след това да направи настройките за него. 

 
• Папки за документи – при активирането на този функционален бутон на екрана се 

зарежда работната форма, показана на фиг. 21. Параметри на складове – папки за 
документи. В горната ѝ част, отляво и дясно, има два панела: „папка при доставка“ 
и „папка при продажба“, съдържащи структури с папки, от които потребителят 
трябва да избере подходящи за завеждане на фактури при доставка и продажба (на 
фиг. 21 панелите са оградени в зелен цвят). 

 
Данни и настройки ► Параметри на складовете ► Склад 1 ► папки за документи 

 
фиг. 21. Параметри на складове – папки за документи 

Предварително настроените папки за фактури при доставка и продажба са 
съответно папка „Доставчици (1)“ и папка „Клиенти (1)“. Всички останали папки са 
твърдо дефинирани за работа, това са папките за протоколи по ВОП и за складови 
разписки за доставки и продажби на контрагенти, папки за протоколи за завеждане, 
за искания за изписване, отчети за изграждане/разпадане, заявки за доставки на 
стоки, оферти към клиенти, проформа фактури, инвентаризационни описи, 
документи за брак и други. Числата в квадратните скоби на фиг. 21 са указатели, 
предназначени за IT администратора на системата и указват физическото 
разположение на папките с документи.  
 
 

• Данни – работната форма, съответстваща на този функционален бутон е показана 
в примера на фиг. 22. Параметри на складове – данни. В нея има редица полета, в 
които се въвеждат данни за: адрес на склада, телефон, материално отговорно лице, 
място на издаване на фактурата, данни за лицето, което издава фактурата, банкови 
сметка/и на фирмата и други.  
 

Данни и настройки ► Параметри на складовете ► Склад 1 ► данни 
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фиг. 22. Параметри на складове – данни 

В полетата „адрес на склада“ и „телефон на склада“ трябва да се въведат съответно 
адреса и телефона за връзка. В таблицата за данни на материално отговорното 
лице се въвеждат неговото име и периода, в който е ангажиран с тази отговорност. 
В полето „забележка към ПИС:“ е предназначено за въвеждане на забележка към 
покупко - изплащателна сметка, които системата издава. Ако в полето „постоянна 
забележка във фактурата“ е въведен текст, то той ще се показва във всяка фактура. 
Същото важи и за полето „друг текст в края на фактурата“.  
 
Полето „банкови сметки при плащане по банков път (номенкл-ра 5)“ е предназначено 
за въвеждане на разплащателна банкова сметка на фирмата, като са предвидени 
полета за две разплащателни сметки (обикновено левова и валутна), съответно 
обозначени с „1.“ и „2.“. Полетата имат падащо меню със списък на сметките, 
съдържащи се в номенклатура 5, от които трябва да се избере подходящата сметка 
за плащане по банков път (вижте примера на фиг. 22.1).  
 

 
 

фиг. 22.1. Избор на банкова сметка при плащане по банков път.  
 

Ако в номенклатура 5 „разплащателни сметки на фирмата“ няма въведени банкови 
сметки, тези полета ще са „празни“ т.е. те няма да съдържат падащо меню, от което 
да се направи избор на вариант. Затова предварително трябва разплащателните 
сметки на фирмата да се въведат в номенклатура номер 5. Тогава ще може сметките 
да се визуализират в падащото меню на полето „банкови сметки при плащане по 
банков път (номенкл-ра 5)“ и от списъка да се направи нужният избор.  
Въвеждането на данни в номенклатура 5 се осъществява чрез функцията 
„Номенклатури“ от раздел „Данни и настройки“ на главното меню. На екрана се 
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отваря прозорец „Номенклатури“, който е разделен на две области – лява и дясна. 
В лявата част в табличен вид се съдържа списъка с всички номенклатури, като в 
първата колона на таблицата „име на номенклатурата“ са записани имената им. 
Втората колона „редактиране“ (чрез двоен клик с ляв бутон на мишката) се дава 
достъп до съдържанието на избрана номенклатура от списъка. Всички номенклатури 
с номера от 1 до 100 са системно зададени и тяхната структура и характеристики на 
полетата са твърдо определени. За въвеждане на банковите сметки потребителят 
трябва да избере от таблицата номенклатура 5 „разплащателни сметки на фирмата“ 
и да активира бутона „Въвеждане/Редактиране на номенклатура“ в дясната част на 
прозореца. На екрана се визуализират структурата и съдържанието ѝ, като може да 
се добавят нови елементи към нея или да се редактират въведени вече елементи. 
На фиг. 23. Номенклатура 5 „разплащателни сметки на фирмата“ е показан пример с 
разплащателни сметки на фирмата в три различни банки. Въвеждането на данни 
започва с идентификатора, който трябва да бъде уникален и да не се повтаря за 
отделните елементи в номенклатурата. Полетата за „вид валута“ и „BIC“ на банката 
съдържат падащи менюта с варианти, които са елементи на други номенклатури. За 
по-лесно движение в тези падащи менюта е препоръчително еднократно да се 
натисне клавиша Ctrl и да се използват стрелките от клавиатурата или рулера на 
мишката. Изборът на вариант се осъществява с двукратен клик с ляв бутон на 
мишката или чрез натискане на клавиша Enter.  

 
Данни и настройки ► Номенклатури ► разплащателни сметки на фирмата ► 

Въвеждане/Редактиране на номенклатура 

 
фиг. 23. Номенклатура 5 „разплащателни сметки на фирмата“ - пример 

При активирането на бутона „Инициализация на номенклатура“ в прозореца се 
показват характеристиките на нейните полета, но те не могат да бъдат редактирани, 
тъй като са системно зададени.  
 
 

• Цени и документи – при активирането на този функционален бутон на екрана се 
зарежда работната форма, показана на фиг. 24. Параметри на складовете – цени и 
документи. Тя съдържа множество полета, чрез които се задават настройки за 
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актуална ценова листа, процент на данък добавена стойност, различни параметри 
при автоматичното отчитане на складовите документи.  
Много е важно да се въведе в реално число процентът на данък добавена стойност 
(например: 20.00) в полето „Данък Добавена Стойност (%+)“,) ако фирмата е 
регистрирана по ДДС!  

 
Данни и настройки ► Параметри на складовете ► Склад 1 ► цени и документи 

 
фиг. 24. Параметри на складовете – цени и документи 

 
Глобалните параметри при формирането на продажната цена спрямо избраната 
ценова листа се задават в лявата част на работната форма. Полето „актуална 
ценова листа“ съдържа списък с падащо меню, от което се избира подходящ 
вариант. Първоначално, когато още не е създадена структурата на стоково 
материалните ценности в избрания склад, в падащото меню има само една цена – 
„1-ва продажна цена“. Когато структурата вече е създадена и са въведени  
необходимите данни и настройки за всяко СМЦ (включително ценови листи за тях), 
тогава в полето за актуална ценова листа ще има и други продажни цени, от които 
може да се избира вариант. Подробно за задаване на различни продажни цени 
може да намерите в раздел „IV. СМЦ – структура и данни“ глава „Ценови листи“.  
В полето „оперативно се използват всички ценови листи:“ се поставя отметка, когато  
при продажба на СМЦ от склада е необходим достъп да се използват всички ценови 
листи. При това положение при всяка продажба системата пита по цената от коя 
ценова листа да се продаде стоката. Ако няма поставена отметка, при продажба на 
СМЦ от склада системата автоматично зарежда стойността под глобално 
заредената ценова листа (например по „1-ва ценова листа“). Продажните цени 
може да са в различни валути, както и с включен ДДС или без ДДС.  
Параметрите при автоматично номериране на складовите документи се задават в 
полетата разположени в дясната част на работната форма (фиг. 24). Когато в тях се 
запише последен номер (на складови разписки към контрагенти, на складови 
разписки при вътрешни операции и други), системата автоматично ще зарежда 
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поредния номер на съответните документите, които генерира. Ако потребителят не 
желае да се номерират автоматично някои от посочените документи, тогава в 
полето трябва да се въведе отрицателна стойност, например „-1“. В този случай 
потребителят въвежда ръчно номерата на съответните документи в процеса на 
работа. 
 
 

• Фактурни и интервали – в тази работна форма са разположени няколко полета, в 
които може да се задават различни фактурни интервали, свързани с продажбите на 
фирмата през избрания склад. Системата взима номера на документ от съответния 
интервал автоматично, увеличавайки го с единица. Операторът може 
едновременно в една папка да работи с до 5 фактурни интервала, като оперативно 
се работи с интервала, срещу който е поставен чек. В примера на фиг. 25. Параметри 
на складовете – фактурни интервали са зададени 5 различни фактурни интервала и 
в папката се работи с втория интервал (срещу него е поставен чек). При 
необходимост той може да се смени с някой от другите интервали.  
 

Данни и настройки ► Параметри на складовете ► Склад 1 ► фактурни интервали 

 
фиг. 25. Параметри на складовете – фактурни интервали 

Последният интервал „При фактуриране в приключена година“ (фиг. 25) се 
използва само когато е приключена годината. Има случаи когато се налага 
издаването на фактура при приключена година и за да не се нарушава поредността 
на издаването на издавани вече фактури през новата година - се използва 
специален резервиран вариант само за тези случаи.  
 
Със започването на нов период (нова година) системата блокира издаването на 
документи с номера от горните пет интервала в старата година, но прави достъпен 
за работа долния интервал, който потребителят трябва да настрои така, че да не 
се дублират номера на документи.  
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• Други параметри – при активирането на функционалния бутон „други параметри“ 
на екрана се зарежда работната форма, показана на фиг. 26. Параметри на 
складовете – други параметри. Другите параметри са свързани с различните начини 
на въвеждане на СМЦ в избрания за работа склад. Освен чрез име на СМЦ те може 
да се въвеждат чрез „фирмените номера“ или чрез „баркод – стандарт EAN“, като 
съответно трябва да се постави отметка в полето, която указва начина на 
въвеждане (фиг. 26). Когато въвеждането на СМЦ става чрез фирмени номера може 
в съответното поле „брой символи на фирмените номера“ да се зададе техния брой 
в цяло число. В полето „прилага се метода за динамично търсене в списък“ се 
поставя чек, когато потребителят иска търсенето по име на СМЦ да става с 
филтриране след всяка написана буква. Прилагането на този метод може да доведе 
до забавяне на работата при наличие на голям списък с елементи СМЦ, например 
при списък с повече от 1000 елемента, затова не се препоръчва за работа. Ако в 
полето няма чек, тогава търсенето става с написването на цялото име или на част 
от името на СМЦ. 
 

Данни и настройки ► Параметри на складовете ► Склад 1 ► други параметри 

 
фиг. 26. Параметри на складовете – други параметри 

В практиката често се налага СМЦ-тата в складовото стопанство да бъдат 
структурирани в различни групи, които обединяват СМЦ-та с еднакви 
характеристики. Системата позволява да се работи както с всички групи СМЦ-та в 
избран склад, така и с конкретно избрана група от тяхната структура. Изборът на 
група може да се осъществи в панела „базов възел при работа със СМЦ в 
складовете“. В примера на фиг. 26 от Склад 1 е избрана група „4. Бургери“. Когато 
се избира конкретна група, системата извежда на екрана прозорец за потвърждение 
избора на групата, като самото потвърждение става чрез бутона „Да“ (фиг. 26.1).  
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Фиг. 26.1. Избор на група СМЦ от структурата в складовото стопанство 

 
Ако фирмата има няколко склада от тук може да се определи обема на СМЦ, с които 
се работи (които са достъпни) за оперативната работа и за работата с документи в 
конкретно избрания склад. Ако нищо не е указано – тогава потребителят „вижда“ 
структурата с всички СМЦ-та и когато те са много на брой в различните складове - 
това може да доведе до неволни грешки. Ако е избрана само някоя от групите, 
конкретния склад вижда СМЦ-тата само в избраната група. Цели се ако имаш 
няколко склада да се забрани достъпа до другите складове, за да не стават 
случайни грешки. Това е интересно от гледна точка даване права на достъп на 
операторите и защита на данните.  
 

• Закръгляване и печат – работната форма, която се зарежда на екрана при 
стартиране на бутона „закръгляване и печат“ съдържа редица полета, чрез които 
се указват различни параметри при закръгляването на стойности и характеристики, 
както и някои опции за печат на фактурите. В полетата: „количества на СМЦ“, 
„количества на услугата“, единична цена“, „стойност“ в цяло число се въвеждат броя 
на знаците след десетичната точка, до които ще се закръгляват съответните 
стойности (вижте примерите на фиг. 27. Параметри на складовете – закръгляване и 
печат). В полето „брой на екземплярите на фактурите“ се посочва в цяло число 
желания брой екземпляри, в който да се разпечатват фактурите. В полето „брой 
екземпляри на СтР“ - съответно се посочва в цяло число броя на екземплярите, в 
който да се разпечатват стоковите разписки.  
 

Данни и настройки ► Параметри на складовете ► Склад 1 ► закръгляване и печат 
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фиг. 27. Параметри на складовете – закръгляване и печат 

Когато има отметка в полето „СМЦ с нулеви количества във ведомостите“ – в 
разпечатаните ведомости ще фигурират и СМЦ-тата с нулеви стойности. При 
поставена отметка в полето „с български текст за контрагентите при валутни 
фактури“ – системата дублира текста на фактурите и на български език и те ще се 
разпечатват както на английски, така и на български. Ако се постави отметка в 
полето „фактурите се формират в PDF формат“ – системата ще формира 
автоматично всяка фактура във файл с формат PDF.  
 
При поставена отметка в полето „Данните във фактурите се печатат с QR код“ към 
всяка фактура ще има добавен QR код, в който са отразени всички данни за нея.  
 
В EJ System Std има разработен механизъм, с който данните от QR кода могат да 
бъдат въведени като входни данни от фактури за доставка. По този начин, ако 
доставчикът и получателят работят с модулите на EJ System Std, могат 
автоматично да си предадат данните между фирмите през QR кода на фактурите. 
На фиг. 27.1 е показан пример как изглежда фактура с QR код, която се извежда 
модула. 
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фиг. 27.1. Параметри на складовете – фактура с QR код 

 
• Фискален принтер. Работната форма, която се зарежда на екрана при 

активирането на бутона „фискален принтер“ е показана на фиг. 28. Параметри на 
складовете – фискален принтер. В нея има два панела, съответно за настройки на 
файлове и за настройки на фискално устройство. В полето „Пълно име на файл за 
комуникация с фискалния принтер“ чрез бутона „Избор“ се избира и записва пътя 
до съответния файл за комуникация с фискалния принтер или касовия апарат, който 
е стандартен за избраното устройство. Настройките в този панел се използват само 
ако се работи с продажби за населението на каса и се издават касови бонове. В 
полето „Модел на фискалния принтер“ от списъка в падащото меню се избира 
подходящото устройство.  
 

Данни и настройки ► Параметри на складовете ► Склад 1 ► фискален принтер 

 
фиг. 28. Параметри на складовете – фискален принтер 
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7. Номенклатури 
 
При създаването на фирма автоматично се генерират над 20 номенклатури - доставчици, 

клиенти, собственици/съдружници, разплащателни сметки, видове резерви и други. Към 
всяка от тях има създадени автоматично характеристики, които съдържат информация за 
обектите на номенклатурата. Тези характеристики могат да бъдат както от чисто текстов вид, 
така и да имат реални или целочислени стойности, дати или връзки с други номенклатури на 
фирмата. Много от настройките в тези номенклатури са забранени за редактиране. При 
въвеждането на някои от данните в тях се осъществява автоматичен контрол за вярност на 
въведените данни, например - проверка за валидност на БУЛСТАТ/ЕИК, коректно въведена 
дата, числа и други.  

  
За работа с номенклатурите се използва функцията „Номенклатури“ от раздел „Данни и 

настройки“ на главното меню. При нейното стартиране на екрана се зарежда прозорец, който 
съдържа всички полета и функционалности необходими за работата с номенклатурите и 
представлява основен инструмент за преглеждане и редактиране на номенклатури в ЕПК EJ 
System Std (вижте примера на фиг. 29. Номенклатури). Прозорецът е разделен на две области 
– лява и дясна. В лявата област се съдържа таблица за избор на номенклатура, която има 
две колони: „Име на номенклатура“ и „Редактиране“. В колона „Име на номенклатура се 
съдържа списъка с наименованията всички номенклатури. Някои от редовете на таблицата 
са празни – това означава, че все още няма създадена номенклатура със съответния номер. 
Изборът на номенклатура от списъка се осъществява чрез двоен клик с ляв бутон на 
мишката, в колона „Редактиране“ в полето срещу наименованието ѝ, в него се поява маркер 
„>>>“, указващ избраната номенклатура. В дясната област на прозореца се зарежда таблица, 
съдържаща елементите на избраната номенклатура. Над таблицата има два функционални 
бутона „Въвеждане/редактиране на номенклатура“ и „Инициализация на номенклатура“. В 
примера на фиг. 29 е избрана номенклатура номер 5 „разплащателни сметки на фирмата“. 

 
Данни и настройки ► Номенклатури 

 
фиг. 29. Номенклатури 
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При добавянето на нов елемент към номенклатурата първо трябва да се въведе неговия 
идентификатор, който трябва да бъде уникален. Системата автоматично следи за наличните 
в базата данни идентификатори от съответната номенклатура и не допуска въвеждането на 
два елемента с еднакъв идентификатор. Въвеждането на елементи може да стане както 
директно в таблицата с номенклатурите, така и динамично в процеса на работа при 
въвеждане на съответните данни, касаещи номенклатурата. Веднъж въведен, 
идентификаторът не може след това да бъде редактиран! Ако има грешка в изписването му 
той може да бъде изтрит – това става чрез еднократен клик върху него с десен бутон на 
мишката – тогава на екрана се появява бутон „Изтриване“, чрез който се извършва 
изтриването. С изтриването на идентификатора се изтриват всички характеристики на 
елемента от таблицата! При въвеждането на данните в номенклатурата, когато в определено 
поле от нея трябва да се направи избор на вариант от падащо меню – за по-лесно 
придвижване в списъка с варианти трябва еднократно да се натисне клавиша Ctrl и след това 
да се използват стрелките надолу и нагоре от клавиатурата или рулера на мишката. Изборът 
на вариант от списъка се извършва чрез двоен клик с ляв бутон на мишката или с натискане 
на клавиша Enter. На фиг. 29.1 е показан пример за избор на BIC на банка от списъка с 
варианти в падащото меню.  

 
Данни и настройки ► Номенклатури 

 
фиг. 29.1. Номенклатури. Избор на вариант от падащо меню. 

 
В модул EJ „BONA – Склад“ съществено се използват следните номенклатури:  
 

- Доставчици (номенклатура 1), фиг.  30. Атрибути на номенклатура „доставчици“- 
при работа с документите за доставка; 
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фиг.  30. Атрибути на номенклатура „доставчици“ 

 
 

- Клиенти (номенклатура 2), фиг.  31. Атрибути на номенклатура „клиенти“ – при 
работа с документи за продажби; 
 

 
фиг.  31. Атрибути на номенклатура „клиенти“ 

 

- Разплащателни сметки на фирмата (номенклатура 5), фиг.  32. Атрибути на 
номенклатура „разплащателни сметки на фирмата“; 
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фиг.  32. Атрибути на номенклатура „разплащателни сметки на фирмата“ 

 
- Клиентски групи (номенклатура 7), фиг.  33. Атрибути на номенклатура „клиентски 

групи“; 
 

 
фиг.  33. Атрибути на номенклатура „клиентски групи“ 

 
- Валутни курсове (номенклатура 9) ), фиг.  34. Атрибути на номенклатура „BGN – 

валутни курсове“; 
 

 
фиг.  34. Атрибути на номенклатура „BGN – валутни курсове“ 



 

42 
www.ejsystem.bg 

 

 
 

- Интрастат номер на СМЦ (номенклатура 39) ), фиг.  35. Атрибути на номенклатура 
„Интрастат номера на СМЦ“; 

 

 
фиг.  35. Атрибути на номенклатура „Интрастат номера на СМЦ“ 

 
- Основни единични мерки (номенклатура 40) ), фиг.  36. Атрибути на номенклатура 

„основни единични мерки“; 
 

 
фиг.  36. Атрибути на номенклатура „основни единични мерки“ 

- Химически и енергийни характеристики (номенклатура 41) ), фиг.  37. Атрибути 
на номенклатура „химически и енергийни характеристики“; 
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фиг.  37. Атрибути на номенклатура „химически и енергийни характеристики“ 

 
- Услуги и дейности при доставка (номенклатура 44) ), фиг.  38. Атрибути на 

номенклатура „услуги и дейности при доставка“; 
 

 
фиг.  38. Атрибути на номенклатура „услуги и дейности при доставка“ 

 
- Услуги и дейности при фактуриране (номенклатура 45) ), фиг.  39. Атрибути на 

номенклатура „услуги и дейности при фактуриране“; 
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фиг.  39. Атрибути на номенклатура „услуги и дейности при фактуриране“ 

- Поискал СМЦ за вътрешно ползване (номенклатура 48); 
- Модел- за СМЦ (номенклатура 51); 
- Цвят - за СМЦ (номенклатура 52) ); 
- Размер - за СМЦ (номенклатура 53); 
- Материал - за СМЦ (номенклатура 54). 

 
Нови номенклатури потребителят може да създава след номенклатура с номер 100.  
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IV. СМЦ – структура и данни 
Структурата на стоково материалните ценности се изгражда чрез богатия 

инструментариум, който се съдържа в главното меню на модул EJ „BONA – Склад“, раздел 
“СМЦ – структура и данни“. При активирането на „СМЦ – структура и данни“, когато няма 
изградена структура на суровините, материалите, стоките и/или изделията, на екрана се 
зарежда работната форма, представена на фиг. 40. Начална работна форма на „СМЦ – 
структура и данни“. Тя е разделена на три основни части. В лявата част са разположени 
панели за изграждане и визуализиране структурата на СМЦ и функционални бутони, чрез 
които се оперира с нея („добавяне“, „вмъкване“, „изтриване„, „поправка“, „инициализация“). В 
дясната част е разположен панел - „Групови обработки на СМЦ“, който съдържа редица 
функции, чрез които се осъществява настройването и въвеждането на данни за избрани 
групи от структурата. В зависимост от това, каква функция е избрана от този панел, в 
средната част на работната форма се визуализират различни по съдържание работни 
форми, съдържащи допълнителни функции и инструменти за настройване на специфични 
характеристики и въвеждане на данни за стоково материалните ценности.  

 
Раздел „СМЦ – структура и данни“  

 
фиг. 40. Начална работна форма на „СМЦ – структура и данни“ 

 
Създаването на структурата на стоково материалните ценности започва с дефинирането 

на основните раздели в нея. Това става в специално определения за тях панел, разположен 
в горната лява част на работната форма, представена на фиг. 40. Първоначално в панела 
се създават основните раздели СМЦ-та и след това се  задават техните характеристики и 
параметри. Структурата в този панел не може да бъде сложна т.е. в нея не може да се 
включват поднива. За създаването и дефинирането на поднива от СМЦ (ако има такива) към 
разделите е предназначен панелът разположен отдолу в лявата част, като в него може да се 
създава сложна структура от няколко нива и поднива към избрания раздел.  

 
1. Създаване на основните раздели СМЦ 
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Основните раздели СМЦ се създават в горния панел, като се използват функционалните 
бутони разположени над него: „добавяне“, „вмъкване“, „изтриване“ и „поправка“.  

 

1.1. Добавяне на нов раздел СМЦ в структурата 
 
Първоначално са активни бутоните „добавяне“ и „поправка“ (на екрана те са в по-тъмен 

цвят), а бутоните „вмъкване“ и „изтриване“ са неактивни (те са в по-светъл цвят). В 
зависимост от това какъв елемент е маркиран в структурата, бутоните може да променят 
своя статус – „активен“ или „неактивен“. За добавянето на нов раздел в горния ляв панел 
трябва да се маркира с мишката главния раздел „Структура на СМЦ в складовото 
стопанство“ и след това да се стартира бутона „добавяне“ (фиг.  41. Добавяне на нов раздел 
в структурата на СМЦ).  

 
фиг.  41. Добавяне на нов раздел в структурата на СМЦ 

 
На екрана се появява прозорец, предназначен за въвеждане на номер и наименование 

на раздела СМЦ (фиг.  42. Прозорец за добавяне на нов раздел СМЦ в структурата). След 
въвеждането на тези данни в съответните полета те трябва да се потвърдят с бутона „Да“, 
като по този начин новият раздел се записва в структурата. Аналогично в структурата се 
добавят и следващите раздели СМЦ. 

 
Раздел „СМЦ – структура и данни“ ► добавяне 
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фиг.  42. Прозорец за добавяне на нов раздел СМЦ в структурата 

 
1.2. Вмъкване на нов раздел СМЦ в структурата 
 
Вмъкването на нов раздел се осъществява чрез активирането на бутона „вмъкване“, 

като преди да се активира бутона е необходимо да се маркира с мишката елемента от 
структурата, над който ще се вмъква новия раздел. На екрана се появява прозорец, в чиито 
полета трябва да се въведат номера и името на раздела (фиг.  43. Прозорец за вмъкване 
на нов раздел СМЦ). След това данните трябва да се потвърдят с бутона „Да“, за да се 
запишат в системата. Новият раздел се вмъква над маркирания предварително с мишката. 
На фиг. 43 е представен пример, в който се вмъква нов раздел „Бургери“ над маркирания 
„2. Салати“. 

 
Раздел „СМЦ – структура и данни“ ► вмъкване 
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фиг.  43. Прозорец за вмъкване на нов раздел СМЦ 

 
1.3. Редактиране на номера и името на раздел СМЦ 

 
За редактиране на номера и името на раздел се използва бутона „поправка„. При 

неговото активиране на екрана се зарежда прозорец, в който може да ес направи 
редактирането. Направените промени се потвърждават с бутона „Да“ и се записват в 
системата. На фиг.  44. Прозорец за редактиране номер и име на раздел СМЦ е представен 
пример, в който е променен номера на раздел „Салати“ от „2“ на „3“. 

 
Раздел „СМЦ – структура и данни“ ► поправка 

 
фиг.  44. Прозорец за редактиране номер и име на раздел СМЦ 

1.4. Изтриване на раздел СМЦ 
 

Изтриването на раздел СМЦ се осъществява чрез бутона „изтриване“ и при неговото 
активиране на екрана се зарежда прозорец, в който чрез бутона „Да“ трябва да се потвърди 
изтриването. Ако към раздела има въведени СМЦ-та или структура със СМЦ-та, тогава 
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системата забранява неговото изтриване. В такъв случай трябва първо да се изтрият СМЦ-
тата, които са въведени към него и едва тогава системата ще позволи неговото изтриване.  

 
 
2. Създаване на  структура от СМЦ към избран раздел 
 
Към всеки от разделите в горната структура може да се създаде сложна структура със 

стоково материални ценности в долния ляв панел на работната форма. Структурата се 
създава с помощта на функционалните бутони - „добавяне“, „вмъкване“, „изтриване„, 
„поправка“ и „инициализация“.  

Когато към избран раздел се създават групи, подгрупи и се добавят СМЦ-та действието 
на бутоните за добавяне, вмъкване, поправка и изтриване е аналогично на действието на 
едноименните бутони, описаното по-горе, при работа със структурата на разделите. На фиг.  
45. Пример за изградена сложна структура към раздел „Готова продукция“ е представен 
пример за изградена сложна структура на СМЦ към избран раздел от горната структура. 

 
Раздел „СМЦ – структура и данни“ ► Готова продукция ►2.6 Изделия шлайфани 

 
фиг.  45. Пример за изградена сложна структура към раздел „Готова продукция“ 

 
Когато се добавя или вмъква нова стоково материална ценност в структурата, след 

добавянето или вмъкването ѝ, се използва бутона „инициализация“, чрез  който тя се 
инициализира в системата. Обръщаме внимание, че към инициализираните стоково 
материални ценности не може да се изграждат подструктури!  

На фиг.  46. Инициализиране на СМЦ е представен пример, в който към раздел „готова 
продукция“, група „6.2. Изделия - шлайфани“ е добавена нова стокова материална ценност – 
с номер „2700“, наименование „Облегалка 410/410/15“. Активиран е бутона за инициализация 
и на екрана е зареден панел, в който трябва да се потвърди инициализацията чрез бутона 
„Да“. Може да се зададе само наименование на СМЦ, без да се въвежда номер. Когато СМЦ 
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се въвежда с номер, то този номер в структурата трябва да е уникален т.е. не може да има 
две СМЦ-та с еднакъв номер в цялото складово стопанство. Системата автоматично следи и 
контролира това изискване, като не допуска инициализирането на нова стоково материална 
ценност с номер, който вече съществува в базата.  

 
Раздел „СМЦ – структура и данни“ ► Готова продукция ►2.6 Изделия шлайфани 

2700 Облегалка 410/410/15 ►инициализация 

 
фиг.  46. Инициализиране на СМЦ 

 
След потвърждаване на инициализацията на СМЦ на екрана се зарежда нейния картон -  

работната форма за въвеждане данните по картона е представена на фиг.  47. Картон на СМЦ.  
 

Раздел „СМЦ – структура и данни“ ► Готова продукция ►2.6 Изделия шлайфани 
2700 Облегалка 410/410/15 ►картон 



 

51 
www.ejsystem.bg 

 

 
фиг.  47. Картон на СМЦ 

В горната част на формата има редица функционални бутони, чрез активирането на 
които, се зареждат нови работни форми, съдържащи разнообразен инструментариум за 
работа с избраната от структурата стоково материалната ценност. По-подробно за 
функционалните бутони и работните форми, които им съответстват е описано в 4.1. Картон на 
СМЦ. 

 
 
3. Характеристики и параметри на разделите със СМЦ 
 
След като бъде изградена структурата от основни раздели СМЦ в системата трябва да 

се зададат техните характеристики и параметри чрез функциите, които са разположени в 
десния панел – Групови обработки на СМЦ. Те са групирани в три групи – „Настройки“, 
“Данни“ и „Операции“.  

3.1. Настройки 
 
В група „Настройки“ се съдържат две функции: „Характеристики“ и „Сметки“. При 

стартирането на „Характеристики“ на екрана в средния панел се зарежда таблицата, в която 
може да се задават различни характеристики за избрания раздел СМЦ от структурата.  

Когато се стартира функцията „Сметки“ – на екрана се зареждат полета, в които трябва 
да се въведат счетоводните сметки за избраното ниво от структурата със СМЦ. На фиг.  48 е 
представен пример на счетоводни сметки за отчитане на СМЦ, за завеждане на СМЦ, за 
продажба на СМЦ и други. Сметките може да се заредят от списъка в падащото меню към 
всяко от полетата. Те са типизирани и се показват само подходящите по тип. 

 
СМЦ – структура и данни ► Раздел „Сандвичи“ ► Настройки ►Сметки 
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фиг.  48. Настройки на избран раздел СМЦ. Сметки. 

 
3.2. Данни 
 
В група „Данни“ има три функции – „Ценови листи“, „Начални салда“ и „Експедиционни 

листове“. Чрез използването на функция „Ценови листи“ може да се задават различни 
продажни цени, по които да се продават стоково материалните ценности от избрания раздел.  

3.2.1. Ценови листи 
 

Цените се появяват във фактурите за продажба или при складовите разписки. 
Системата поддържа няколко цени за продажба на СМЦ, които може да се въвеждат 
ръчно или да се генерират автоматично по различни алгоритми. Когато фирмата е 
регистрирана по ДДС - цените за продажби на дребно трябва да включват и ДДС. При 
продажба на СМЦ се работи оперативно с една цена, която е указана предварително. 
Възможен е и режим на работа, при който се виждат всички цени и операторът може да 
избере една от тях при продажбата на конкретна стоково материалната ценност. На фиг.  
49. Ценови листи е представен пример как изглежда работната форма при активиране на 
функцията „Ценови листи“. В нея са разположени две таблици свързани с ценовите листи. 
В горната таблица потребителят въвежда  наименованията на ценовите листи, а в 
долната - въвежда конкретните цени за стоково материалните ценности от избрания 
раздел (фиг. 49).  

 
СМЦ – структура и данни ► Раздел „Сандвичи“ ► Данни ► Ценови листи 
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фиг.  49. Ценови листи 

 
Под таблиците има разположени два панела с функционални бутони, съответно за  

формиране на продажна цена спрямо базовата ценова листа и формиране на продажна 
цена спрямо себестойност на СМЦ. Те са свързани с алгоритмите, по които може да се 
въвеждат различни продажни цени. (Заб. Трябва да се плъзне курсора надолу, за да се 
покажат функционалните бутони, свързани с алгоритмите за въвеждане на 
продажните цени).   

 
3.2.1.1. Формиране на продажна цена спрямо базовата ценова листа. 
 
Представяме алгоритъма с конкретен пример (фиг. 50), в който се формира продажна 

цена спрямо базова ценова листа. На фиг. 50, в горната таблица, за СМЦ-тата от раздел 
„1. Сандвичи“ са въведени три продажни ценови листи: „1-ва продажна цена“, „2-ра 
продажна цена“ и „3-та на дребно“, като от тях е избрана „2-ра продажна цена“.  

Съответно в таблицата отдолу за стоково материалните ценности, които се съдържат 
в раздела са показани въведените за тях цени на СМЦ.  
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фиг.  50. Пример за ценови листи 

 
При формирането на продажна цена спрямо базова ценова листа се използват 

полетата и бутоните, разположени левия панел под таблиците в работната форма (фиг. 
51. Формиране на продажни цени спрямо базовата ценова листа).  

Полето „базова ценова листа“ съдържа падащо меню с различни ценови листи, от 
които трябва да се избере листата, която ще е основа за изчисленията. В полето 
„коефициент“ се посочва коефициента, с който ще се изменят цените. Следва да се 
активира бутона „Формиране на продажни цени спрямо базовата ценова листа“ – на 
екрана се зарежда прозорец, в който трябва да се потвърди формирането им. На фиг. 51 
е представен пример, в който за базова цена е избрана „1-ва продажна цена“ и „1.2“ е 
въведения коефициент на изменение. 
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фиг.  51. Формиране на продажни цени спрямо базовата ценова листа 

След потвърждението, цените на стоково материалните ценности се изменят в 
съответствие с избраните параметри и се визуализират в таблицата.  

3.2.1.2. Формиране на продажни цени спрямо себестойността на СМЦ. 
 
Този алгоритъм се използва, когато е необходимо новите продажни цени да се 

формират спрямо себестойността на СМЦ. За целта се използват полетата и бутоните, 
разположени в левия панел под таблиците в работната форма, като в полето 
„коефициент“ се въвежда коефициента на изменение и след това се стартира бутона 
„Формиране на продажни цени спрямо себестойността на СМЦ“ (вижте примера на фиг. 
52). След потвърждаване формирането на цените с бутона „Да“ – новите цени на СМЦ се 
зареждат в съответната таблица. 
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фиг.  52. Формиране на продажни цени спрямо себестойността на СМЦ 

 
 

3.2.2. Начални салда 
 

При стартиране на функцията „начални салда“ на екрана се зарежда работната форма, 
представена на фиг. 53. Тя съдържа:  

• поле за дата, към която се отнасят началните салда на СМЦ в групата; 
• таблица за стоково материалните ценности, която съдържа няколко колони за 

номер и име на СМЦ, за количество, единична цена, стойност и статус; 
• функционален бутон „Зареждане на началните салда по картоните на СМЦ“, чрез 

който се извършва съответното зареждане на данни; 
• бутон за печат на въведените в групата СМЦ салда, които може да се разпечатат 

преди въвеждането за извършване на контрол на данните.   

Тази функционалност за въвеждане на начални салда се използва главно при начално 
въвеждане на данни при складовото стопанство в модул EJ „BONA – Склад“, 
непосредствено след неговото първоначално изграждане. Началните салда за всяка нова 
година се зареждат автоматично със започването на новия годишен период. 

 
 

СМЦ – структура и данни ► Раздел „Сандвичи“ ► Данни ► Начални салда 
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фиг.  53. Начални салда 

Има два начина, по които се въвеждат началните салда, наличностите и стойностите 
по доставни цени на СМЦ. Първият начин е, когато тези данни се въвеждат ръчно. Вторият 
начин е, когато данните се прехвърлят от шаблонни файлове (обикновено от стандартен 
csv файл) при започване на работа през годината със складово стопанство на модул EJ 
„BONA – Склад“.  

Когато се прехвърлят данните от шаблонни файлове - зареждането на салдата може 
да стане както по отделни раздели СМЦ, така и за цялата структура от стоково материални 
ценности. В примера по-долу (на фиг. 54. Прехвърляне на начални салда - пример) е 
показано зареждането на начални салда за конкретно избран раздел СМЦ – „Батерии”.  

 
СМЦ – структура и данни ► Раздел „Сандвичи“ ► Данни ► Начални салда 

 
фиг.  54. Прехвърляне на начални салда - пример 
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 В полето „дата, към която се отнасят началните салда на СМЦ в групата” трябва да се 
напише съответната дата за завеждане на началните салда (фиг. 55). Под таблицата има 
бутон “Зареждане на началните салда по картоните на СМЦ”, при активирането на който 
се извършва зареждането на началните им салда от програмата.  Първо трябва да се 
напише датата и след това да се стартира бутона за зареждане на началните салда по 
картоните на СМЦ. В противен случай, програмата извежда на екрана съобщение, че 
датата не е въведена. 

СМЦ – структура и данни ► Раздел „Сандвичи“ ► Данни ► Начални салда 

 
фиг.  55. Зареждане на началните салда по картоните на СМЦ 

След зареждането на началните салда по картоните на СМЦ от програмата, в 
последната колона “статус” на таблицата с елементите на групата СМЦ, която е 
визуализирана на екрана се показва статус “зареден” за елементите, на които са заредени 
началните салда (фиг. 56). 

  
СМЦ – структура и данни ► Раздел „Сандвичи“ ► Данни ► Начални салда 
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фиг.  56. Статус след зареждане на начални салда 

 Ако в таблицата с елементите по групи СМЦ има отрицателни величини за количества 
или стойност, данните за тези СМЦ не се зареждат в началните салда!  

4. Картон, характеристики, параметри, други данни, обороти и партиди на СМЦ 
 

4.1. Картон на СМЦ 
 
При избор на СМЦ от структурата и/или на бутона „картон“ на екрана се зарежда 

работната форма, показана на фиг. 57. Картон на СМЦ. Тя съдържа редица полета и 
функционалности, които се използват за въвеждане данните по картона на избраната 
стоково материална ценност. 

 
СМЦ – структура и данни ► Раздел „Сандвичи“ ► сандвич със синьо сирене ► картон 

 
фиг.  57. Картон на СМЦ 
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• Полето „Основна единична мярка“ – съдържа падащо меню с различни 

единични мерки, от които може да се избере подходяща. В примера на фиг. 57 е 
избрана единична мярка брой – „бр“. 

• Ако в полето „възможно е използването на производни мерки“ има поставена 
отметка, в таблицата по него се зареждат съответстващи данни. В разглеждания 
пример при поставянето на отметка в това поле в таблицата се зарежда мярка 
„дузина“ със съответстващите параметри (фиг. 57.1). 

 

 
Фиг. 57.1 

• Начин на отпускане – той може да бъде по средна стойност, по избрана 
партида, по първа входяща и по последна входяща. Трябва да се постави 
отметка в подходящото поле в зависимост от начина на отпускане при работа в 
склада.  

• По избрана ценова листа – показва се съответната ценова листа и продажна 
цена на избраното СМЦ.  

• Описателни характеристики - те се задават от потребителя и може да бъдат 
различни за всяка група стоково материални ценности. Данните въвеждани в тях 
са предназначени за анализ на продажбите, на извършените продажби по 
стокови групи, марки и други характеристики, които са интересни за съответната 
фирма. Те се използват обикновено в складови стопанства или при фирми с 
голям брой СМЦ-та в складово стопанство и/или голям обем на продажбите било 
то на дребно или на едро. 

• Бар код стандарт EAN 
Системата позволява работа с 2 кода при доставка и при изписване на СМЦ. 
Единият номер е фирмения номер на СМЦ, който се записва в структурата при 
изграждане структурата на складовото стопанство. Другият номер е номер от тип 
EAN код или подобен на него (например баркод), с който също може да се работи 
при операциите със СМЦ-та. Кой код оперативно се използва зависи от указания 
вид в настройката на конкретния склад. Двата номера могат динамично да се 
сменят в процеса на работа, в зависимост от случая, като не пречи въведените 
вече СМЦ-та с първия код да се наблюдават и да се продължи да се работи с 
тях с другия код. В това поле „бар код стандарт EAN“ се въвежда втория код, с 
който може да се работи с конкретното СМЦ в складовото стопанство. 
Обикновено тук се въвежда баркод, когато от склада се продават стоки. 

• Класификационен номер по Интрастат – ако документите, в които участва 
стоково материалната ценност се регистрират като Интрастат продажби или 
доставки, в това поле се избира съответния Интрастат код от номенклатурата с 
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Интрастат кодове, с които работи фирмата. На базата на този код системата 
автоматично формира Интрастат декларации.  

• За активния склад – в тази част на работната форма има няколко полета - в 
склада се работи със СМЦ-ст; горно и долно критично количество; ДДС, сметка 
за група 30 и група 70. В тези полета се въвеждат и визуализират съответстващи 
стойности. Системата следи за долно и горно количество за всяко СМЦ и когато 
са въведени данни за тези количества - дава съответстваща справка. В полетата 
„сметка за група 30“ и „сметка за група 70“ се показват указаните в настройката 
на групата сметки, към която принадлежи съответното СМЦ.  

 
4.2. Динамични характеристики 
 
Динамичните характеристики са свързани с информация, която се въвежда при 

доставката и изписването на конкретна стоково материална ценност. Те конкретизират и 
показват различни данни от доставяните и изписани партиди на СМЦ. За да се ползват 
тези динамични характеристики в картона на СМЦ-то трябва задължително да е указано 
че стоково материалната ценност се изписва по избрана партида.  

При активирането на функционалния бутон „динамични характеристики“ на екрана се 
зарежда работната форма представена на фиг. 58. Динамични характеристики на СМЦ. 

 
• Ако в полето „освен количество при работа със СМЦ-ст ще се задават и 

други данни“ има поставена отметка, то ще е изпълнено съответното условие. 
Тогава ще може да се поставки и отметка (в зависимост от спецификата на 
работа) в полетата, разположени в панела „при доставки“ – „номер на партида“, 
„годност на партида до дата“, „данни за експедиционен лист“, „обем на доставено 
количество“ (фиг. 58).  

Раздел „Сандвичи“ ► сандвич със синьо сирене ► динамични характеристики 

 
фиг.  58. Динамични характеристики на СМЦ 
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За да може да се  постави отметка в полето „освен количество при работа със 
СМЦ-ст ще се задават и други данни“ трябва в картона на СМЦ да е указано, че 
начина на отпускане на СМЦ е по избрана партида. В случай, че в картона това 
не е указано – при опит да се постави отметка в полето на екрана ще се покаже 
съобщението на фиг. 58.1.  
 

 
Фиг. 58.1 

 
• Когато се постави отметка в полето „още данни към партидите“ на екрана 

допълнително се появяват няколко полета, в които може да се постави отметка 
в зависимост от естеството на работа: „за модел“, „за цвят“, „за размер/мярка“, 
„за материал“. За да може да се използват тези параметри на СМЦ в процеса на 
работа, трябва предварително да са създадени съответните номенклатури за 
модел, за цвят, за материал и пр. на СМЦ.  

• В полето „гаранционен срок в месеци“ се записва гаранционния срок на СМЦ. 

• В панела за зареждане на снимка може да се въведе от файл изображение на 
СМЦ. При активиране на бутона „зареждане на снимка на СМЦ“ на екрана се 
появява прозорец, от който може да се избере съответния файл, съдържащ 
снимката. В полето „допълнителна информация“ при необходимост може да 
се запишат някои допълнителни характеристики и бележки за стоково 
материалната ценност.  

 
 
4.3. Други данни 
 
При активиране на бутона „други данни“ на екрана се зарежда работната форма, 

представена на фиг. 59. Други данни. Функцията „други данни“ касае различни 
допълнителни настройки във връзка със спецификата на работа със склада. 

 
Раздел „Материали“ ► Протеинов шейк ► други данни 
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фиг.  59. Други данни 

• Карта на структурата на склада и място на СМЦ в склада. В по големите ССТ 
има ясно определени регламентирани пространства за разполагане на стоки 
материали, продукция. В системата има изградена функционалност, с която 
може да се зададе къде точно в складовото стопанство се намира конкретно 
СМЦ. Предвидени са 4 координати за указване на местоположението на СМЦ – 
складова база, район, клетка и рафт. 

• Панел „Параметри на СМЦ при продажба на каса“ - настройките в този панел 
касаят работата при продажби на стоки на каса (продажби на дребно).  
- Първият маркер – „участва в списъка със стоки за бързо избиране при 
продажба“ указва че   СМЦ (стоката) участва в списъка за бързо избиране на 
стоки за продажба. В този списък се включват стоките, които могат да се избират 
с посочване през логото на стоката (вижте глава „Каса“).  
- Вторият маркер – „участва в списъка със стоки с тегловен баркод“ показва, 
че стоката е с тегловен бар код т.е. код, в който участва фирмения номер на 
стоката или бар код (но не EAN 13 код). След този номер при оперативната 
работа в бар кода, който се подава на четеца на касата се съдържа информация 
за тегловите единици на продаваната стока. Това е указание за системата, с 
което системата разпознава генерираните от електронни везни баркодове.  
- „зареждане на лого на СМЦ“ – това е логото на съответното СМЦ ,което се 
показва при бързото му избиране при продажба на каса.  

• Енергиен и микроелементен състав за ….. от ОЕМ на СМЦ-ст. Данните за 
енергийните характеристики се използват за енергиен състав на 
произвежданата продукция във фирмата, когато производството касае 
хранителни стоки, които се изграждат на базата на зададена рецепта за 
производство, описана в хетерогенната структура на конкретно СМЦ. На фиг. 59. 
Други данни е представен пример за енергиен състав на „Протеинов шейк“. 
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4.4. Структура/състав 
 
Функцията „Структура/състав“ се отнася обикновено за стоково материални ценности, 

които се произвеждат във фирмата и техния състав може да се опише подробно и точно с 
други СМЦ-сти от складовото стопанство на фирмата. За да се попълни тази структура 
трябва да се укаже, че СМЦ има хетерогенна структура, състав и прочее и трябва да се 
опишат подробно и точно СМЦ-тата и техните разходни норми, които влизат в 
производството (или в изграждането) на единица мярка от конкретното СМЦ. 

 На фиг. 60 е представен пример за структура/състав на СМЦ – „плодово парфе със 
сезонни плодове“.  
 

Раздел „Плодови парфета“ ► плодово парфе със сезонни плодове ► структура/състав 

 
фиг.  60. Структура/състав 

 
4.5. Обороти 
 

Активирането на функционалния бутон „Обороти“ зарежда на екрана работна форма, в 
която са показани визуално - както таблично, така и графично - доставените и изписани по 
месеците в годината количествени и стойностни показатели на СМЦ (вижте примера на фиг. 
61. Обороти).  

В лявата част на работната форма са показани данните за конкретния оператор, който 
работи със съответното складово стопанство. В таблицата редовете са 12 в съответствие с 
12 месеца в текущата година. В колоните се отразяват доставени, изписани и налични 
количества и стойности. В примера на фиг. 60 са представени данни само за месец декември 
2018, за избраната от структурата стокова материална ценност – „плодово парфе със сезонни 
плодове“. Графиката под таблицата дава нагледно оборотите за 12 месеца. 

В дясната част на работната форма - в таблицата и графиката са показани съответно 
сумарно стойностите на всички оператори работещи с този склад. 
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Раздел „Плодови парфета“ ► плодово парфе със сезонни плодове ► обороти 

 
фиг.  61. Обороти 

 
4.6. Партиди 
 

 При активиране на бутона „партиди“ на екрана се зарежда работната форма, 
представена на фиг. 62. Партиди на СМЦ. Във формата се съдържат множество полета и 
таблица, в чиито колони се са отразени данните за извършените доставки на СМЦ, за 
периода на работа  с него. На екрана се виждат само част от колоните, необходимо е да се 
премести курсора под таблицата надясно, за да се визуализират и останалите колони. 

Раздел „Сандвичи“ ► сандвичи с пиле ► партиди 

 
фиг.  62. Партиди на СМЦ 
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В полетата са показани общите стойности на количествата и общата доставна сума към 
тях на наличните наблюдения.  

Във всеки ред от таблицата на фиг. 62 и фиг. 63 се отразяват – номер на документ, 
служебна информация, количество по доставка, сума по доставка, остатъчно количество по 
партиди, остатъчна сума, модел, цвят, размер, мярка, материал, номер на партида, годност 
на партида, данни за експедиционен лист и обем на доставено количество.  

Ако СМЦ е по избрана партида в дясно се показва и информация за съответните 
стойности по указаните динамични параметри за всяка една от партидите на доставка. 

 Раздел „Сандвичи“ ► сандвичи с пиле ► партиди 

 
фиг.  63. Партиди на СМЦ (продължение на таблицата)  
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IV. Работа с документи 

Модул EJ „BONA – Склад“, спазвайки цялостната концепция на единния програмен 
комплекс EJ System Std, извършва всички действия със стоково материални ценности на 
базата документи. В системата не може да се извършва действие със СМЦ на фирмата без 
да се създаде съответен документ, отразяващ конкретното действие със стоките, 
материалите и/или продукцията. Всички документи, с които се работи отразяват точно 
съответстващи реални хартиени документи. По този начин се постига абсолютна 
проследяемост както на движението на СМЦ при работата на фирмата, така и пълен контрол 
на лицата, извършвали съответните манипулации със стоки, материали и изделия във 
фирмата. Начинът на работа със системата е идентичен с работата без прилагане на 
автоматични информационни средства, което гарантира лесното и бързото усвояване на 
работата със системата от неквалифицирани в сферата на IT  сфера потребители. 
 

Начините на работа с документи може да се разделят условно в три групи: документи за 
въвеждане и доставка, контрол и обработка на СМЦ в склада, продажба и извеждане на 
СМЦ от склада. 
 
1. Документите за въвеждане и доставка от своя страна също са разделени в три 

групи: складови разписки за приемане на стоково материални ценности, фактури за 
доставка и протоколи за въвеждане на СМЦ. 

 
1.1. Складови разписки за приемане на стоково материални ценности 

 
Складовата разписка (СкР) е основен документ за работа в складовото 
стопанство на фирмата. Това е задължителен документ, с който се регистрират 
въвеждането на материали, стоки и продукция в склада и съответно тяхното 
извеждане от него. На база на складовите разписки (наричани още стокови 
разписки) материално отговорните лица, отговарящи за съответния склад, 
удостоверяват направените действия със СМЦ. Складовите разписки за 
приемане на материални ценности отразяват въвеждането в склада на стоки и 
материали от външни доставчици. 
Складовите разписки се записват в специализирани папки, като за всеки склад 
от складовото стопанство на фирмата се създава (автоматично) конкретна папка 
за съответния тип складови разписки. 
Визуално, документите - складови разписки са показани в примера на фиг. 64. 
От главното меню на програмата трябва да се избере раздел „Работа с 
документи“ и от него – функцията „Складови разписки – доставка“. В лявата част 
на работната форма е разположен панел, който съдържа списък с въвежданите 
складови разписки. Първоначално, когато в склада няма въведени складови 
разписки този списък е празен. В средната част се съдържат редица полета, 
таблици и функционални бутони, които са предназначени за въвеждане и 
обработване на тези документи. Между двата панела има 3 функционални 
бутона, съответно:  - за прелистване на складовите разписки;  - за 
въвеждане на нови скл. разписки и  за изтриване. Изтриването е позволено 
само когато от стоково материалните ценности, които фигурират в складовата 
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разписка няма изписвани количества от заведените с нея в склада. Ако има 
изписани от тях количества изтриването е забранено.  

Въвеждането на данните започва от полетата за номер и дата на складова 
разписка, БУЛСТАТ/ЕИК на доставчика, № на експедиционна бележка. След 
това в таблицата се въвеждат съответните СМЦ. Всички полета в колона „име 
на СМЦ“ – имат падащо меню (фиг. 64), съдържащо въведените в структурата 
стоково материални ценности и може да се избира вариант от него. Отварянето 
на падащото меню става чрез двукратен двоен клик с ляв бутон на мишката в 
полето или чрез двоен клик в полето и натискане на клавиша Enter. 

Работа с документи ► Складови разписки - доставка 

 
фиг.  64. Складова разписка - доставка 

В полетата на колона „мярка“ се зарежда единичната мярка за съответното 
СМЦ. В колона „налично“ при въвеждането автоматично се показва неговото 
налично количество в склада. В следващите колони  - „количество“, „ед. цена“ и 
„стойност“ потребителят трябва да въведе съответното количество, единичната 
цена и стойността на стоково материалната ценност. Колона „дх“ е 
предназначена за въвеждане на  динамични характеристики на СМЦ, ако такива 
са посочени при дефинирането му в структурата (вижте „динамични характ.“).  
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фиг.  65. Динамични характеристики - доставка 

При активиране на полето от колона „дх“ чрез двоен клик с ляв бутон на 
мишката, на екрана се зарежда нов прозорец с наименование „динамични 
характеристики – доставка“ (фиг. 65), който съдържа полета за въвеждане на 
съответните характеристики. В примера на фиг. 65 такива характеристики са 
„номер на партидата“ и „годност на партидата до дата“. Когато при 
дефинирането на СМЦ в структурата не са зададени динамични 
характеристики, при активирането на полето „дх“ на екрана се извежда 
съобщение, че СМЦ-то от реда, освен с количества, не се характеризира с други 
данни.  
 
Под таблицата има редица полета (вижте фиг. 66), в които може да се въведе 
допълнителна информация съответно за допълнителни суми (от отстъпки, от 
транспорт и др.), данни за превозвача (БУЛСТАТ, номер на транспортно 
средство и други документи, съпътстващи превоза). В полето „предал“ се 
записва името на лицето, което е предало стоково материалните ценности. 
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фиг.  66. Полета за допълнителна информация 

Под полетата за допълнителна информация има няколко функционални бутона 
със следните иконки: , , . 

o Бутонът  е предназначен за извеждане и печат на “Покупко-
изплащателна сметка“ за заприходяване на отпадъците. Пример как 
изглежда покупко-изплащателната сметка е представен на фиг. 67.  

o Бутонът  - се използва за печат на складовата разписка. При неговото 
активиране се формира съответната разписка в текстов реактор, чрез 
функциите на който може да се разпечати.  

o Бутонът  - е за печат на баркодовете на стоково материалните 
ценности.  

 
До тези бутони вдясно е разположен продълговат бутон с наименование „Приемане 
на СМЦ в склада“, който служи за завеждане на стоково материалните ценности и 
съответните им количества от стоковата разписка в склада. След като операцията 
по завеждането приключи, в работната форма наименованието на бутона 
автоматично се променя на - „Операцията е изпълнена“. 
В горната дясна част на формата е разположен още един  функционален бутон - 
„Генериране на фактура“, чрез който може да се генерира фактура, която се записва 
автоматично в списъка с фактури за доставка.  
 
 

 
1.2. Фактури за доставка 

 
В някои случаи завеждането на материали от сст се извършва при обработката 
на съответната фактура за доставка, с която са закупени стоково материални 
ценности. Това се прави поради естеството на работа в конкретната фирма и с 
цел пестене на време за да не се създава съответния документ за въвеждане в 
склада – складова разписка. Това в някои случаи обаче може да доведе до 
невъзможност за проследяване на произхода и удостоверяване на качеството 
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на партиди от доставените СМЦ-та. В EJ System Std са реализирани и са 
допустими различни начини за въвеждане на СМЦ в склада. Във всички случаи 
обаче те са съобразени както с нормативните изисквания за удостоверяване 
произхода на стоките и материалите, така и с правилата и изискванията на 
вътрешно фирмената отчетност и контрол.   
 

1.3. Протоколи за въвеждане на СМЦ 
 
 
 

 
2. Контрол и обороти на СМЦ в склада 

 
3. Продажба и извеждане на СМЦ от склада 

 
 

V. Справки и отчети 

 

VI. Електронни документи 

 
Функцията за електронни документи дава възможност да бъдат съхранявани 

генерираните от модула справки и отчети в пакет от документи към предварително избран 
месец на годината.  

 
От документите в един месец или група може да бъде формиран автоматично нов 

документ (пакет), който съдържа всички документи от месеца или групата. Тази възможност 
може да се използва при автоматизиране изграждането на фирмени отчети и справки за 
избрания период от време. Има разработена функция за показване на документите от 
избрана група или месец в режим „слайд шоу“, което може да се използва при презентация 
на отчети и справки. 
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VII. Администриране 

 
Раздел „Администриране“ съдържа функцията по синхронизиране на данните между два 

годишни периода. В практиката често се налага да се премине към нов отчетен период и да 
се въвеждат данни в него, преди още да са направени всички необходими и изискуеми 
справки и отчети към предходния. Така в началото на новата година практически се работи 
както в настоящата, така и в предходната, като за изминалия отчетен период се правят 
редица довършителни операции, генерират се справки и годишни отчети.  

 
1. Синхронизация между годините 
 
Преминаването към нов период за конкретно избрана фирма се извършва за всички 

модули едновременно от управляващия модел на EJ System. От раздел „Администриране на 
комплекса“ трябва да се стартира функцията „Започване на нов период“. (фиг. 67). 

 

 
 

Фиг. 67. Администриране на комплекса – Започване на нов период 
 
 

 
 

Фиг. 67.1. Администриране на комплекса – Започване на нов период 
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Фиг. 67.2. Администриране на комплекса – Започване на нов период 
 
 

 
 

Фиг. 67.3. Администриране на комплекса – Започване на нов период 
 

 
Функцията „Синхронизация“ се стартира от модул EJ „BONA - Склад“, от раздел 

„Администриране“ на главното меню.  
 

Администриране ► Синхронизиране 

 
Фиг. 68. Администриране – Синхронизация 
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След приключване на синхронизирането, на екрана се извежда съобщение, че 
операцията е завършена. 
 
 
  



 

75 
www.ejsystem.bg 

 

VIII. Сервизни функции 

Раздел „Сервизни функции“ на главното меню съдържа следните функции: 
„Импорт/Експорт на данни“, Настройка и параметри на UI“ и „Системна поддръжка и контрол“. 

 
1. Импорт/Експорт на данни 

 
В модул EJ „BONA – Склад“ е разработена възможността за импортиране на данни за 

СМЦ от фактура за доставка, която е пристигнала от външна система в  складовото 
стопанство. За да се осъществи този импорт е необходимо съдържанието на фактурата да 
бъде подготвено във файл с формат, който може да се обработи от системата. 

Импортирането разглеждаме в три части с конкретен пример в избрана фирма и фактура 
с доставки в месец януари 2018 година. Първа част (т.1.1.) включва редица инструкции във 
връзка със съдържанието и формата на файла, който ще бъде импортиран. Втора част (т. 
1.2.) представя алгоритъма, чрез който се осъществява импорта в складовото стопанство. 
Трета част (т.1.3.) включва наблюдение на СМЦ-та в складовото стопанство след 
извършването на импорта т.е. на резултата след извършването на импорта. 

  
1.1. Подготовка и обработка на стандартен файл за импорт на документи за 

Доставка. 
Име на файла : По принцип не се следи , но има разширение  “EJS” : <name_file>.EJS; 
Означения: всеки ред започва с идентификатор на данните от реда, той се използва 

само за това. 
Полетата означени с “*” могат да бъдат празни, но разделителя “;” се запазва, за да се 

запази поредността на данните. 
Ограничения: Идентификаторите трябва да са зададени както е показано във формата 

на файла. 
Подразбират се стандартните формати за типовете данни: за имена – всички значещи 

символи, за числа – цифри и “.” и “-“. Спазват се съответните стандартни означения и 
формати за задаването на: държави, валути и банкови сметки.  Данните, чиито формат не е 
коректен се игнорират. Символът “;” се използва само за разделител между полетата на 
редовете. Процента на ДДС се задава за всяка стока и/или услуга само за тип на доставка = 
21, в другите случай на се записва или ако е записан – не се обработва. Подредбата на 
редовете и данните не може да се променя. 

Препоръки: добре е данните да са максимално подробни и точни. 
Формат на данните по редове в стандартния файл и подредба и значение на 

данните в тях: 
1)   <доставчик>;<БУЛСТАТ/ИН:nnnnnnnnn,nnnnnnnnnnnnn>;<Име на 

доставчика>;<държава:(празно=BG),EL,…>*;<ДДС номер>;<адрес>*;<e-mail>*; 

2)   <получател>;<БУЛСТАТ/ИН:nnnnnnnnn,nnnnnnnnnnnnn>;<Име на 
получателя>;<държава:(празно=BG),EL,…>*;<ДДС номер>;<адрес>*;<e-mail>*; 

3)   <документ1>;<номер:d10(n)>;<дата:dd.mm.yyyy>;<вид документ:1,2,3,9>;<тип доставка:1,2,21>;<прил. на 
ЗДДС:1,2>*; 

4)   <документ2>;<вид валута на сумите в документа:(празно=BGN),EUR,RUB,…>*;<курс на валутата спрямо BGN>*; 
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5)   <стока>;<номер на стоката/материала>*;<име на стоката/материала>;<мярка>;<количество>;<ед. 
цена>;<сума>;<% на ДДС>*;<бележка>*; 

6)   <стока>;<номер на стоката/материала>*;<име на стоката/материала>;<мярка>;<количество>;<ед. 
цена>;<сума>;<% на ДДС>*;<бележка>*; 

7)   <стока>; – ” – 

       … 

n-1) <стока>; – ” – 

n)   <услуга>;<номер на услугата/дейността>*;<име на услугата/дейността>;<мярка>;<количество>;<ед. 
цена>;<сума>;<% на ДДС>*;<бележка>*; 

n+1) <услуга>;<номер на услугата/дейността>*;<име на услугата/дейността>;<мярка>;<количество>;<ед. 
цена>;<сума>;<% на ДДС>*;<бележка>*; 

n+2) <услуга>; -” – 

      … 

m)   <документ3>;<обща сума на документа в съответната валута>;<сума на данъчната основа>;<сума на ДДС>*;<% 
на ДДС>*; 

m+1) <документ4>;<начин на плащане:1,2,11,21>;<IBAN на доставчика>;<BIC>; 

m+2) <документ5>;<дата на данъчно събитие:dd.mm.yyyy>*;<място на съставяне>*;<име на съставителя на 
документа>*. 

На фиг. 70 е показан пример за стандартен EJS файл с данни за фактура за 
доставка:  d2000000345_31032018.EJS. 

 
Фиг. 70. Примерен стандартен файл за импорт на документ за Доставка в модул BONA 

 

1.2. Импортиране на предварително подготвения “EJS” файл в EJ System Std. 
Алгоритъмът за импортиране на “EJS” файла в складовото стопанство е следният: 
(1) Избира се раздел „Работа с документи“ от главното меню на системата. 
(2) Активира се функция „Фактури за доставка“ (фиг. 71). 

 

Работа с документи ► Фактури за доставка 
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Фиг. 71. Избор на „Фактури за доставка“ от раздел „Работа с документи“ 

 
 На екрана се зарежда работна форма, която съдържа всички въведени фактури за 

доставки в склада за предварително избран месец. В  разглеждания пример на фиг. 67 е 
избран месец е януари 2018 година. Работната форма съдържа редица полета и бутони, 
като бутонът, чрез който може да се осъществи импортирането от “EJS” файла е „IMP“  и се 
намира в долната част на формата. 

(3) Активира се бутона IMP за стартиране прехвърлянето на данните (фиг. 72). 
Работа с документи ► Фактури за доставка ► Бутон IMP 

 
Фиг. 72. Активиране на бутон IMP за стартиране на импортирането 

  
На екрана се появява нов панел (фиг. 72), който съдържа структурата на СМЦ в 

съответния склад и 2 бутона за избор на файл и за импорт на данните от “EJS” файл. В 
показания пример на фиг. 72 структурата на склада съдържа три подразделения – 
“Материали”, “Продукция” и “Стоки”. От нея е избран раздел “Стоки”, защото файлът, който 
ще бъде импортиран съдържа данни за стоки. Ако фактурата съдържа данни за материали 
или продукция следва да се изберат  съответстващите раздели. В случай, че файла съдържа 
смесени данни (например за стоки и материали) за импорта трябва да се избере или само 
стоки или само материали. 

(4) Посочва се подходящ раздел от Структурата на СМЦ в складово стопанство (фиг. 73). 
(5) Активира се бутона „Избор на файл“ (фиг. 73). 
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Работа с документи ► Фактури за доставка ► Бутон IMP ►Избор на структура на СМЦ в складовото 
стопанство ► Избор на файл 

 
Фиг. 73. Посочване на подходящ раздел от структурата на СМЦ и активиране на бутона „избор на файл“ 

 

 (6) На екрана се появява нов панел (фиг. 74), от който следва да се избере папката, 
която съдържа “EJS” файла и съответно самия файл трябва да се маркира чрез клик с ляв 
бутон на мишката върху него. 

(7) След това трябва да се стартира бутона „Open“ (фиг. 74). 
 

Работа с документи ► Фактури за доставка ► Бутон IMP ► 
Избор на структура на СМЦ в складовото стопанство ► Избор на файл 

 
Фиг. 74. Маркиране и отваряне на EJS файла 

  

(8) Следва да се стартира бутона „Импорт на данните от EJS файл“ (фиг. 75). 
 

Работа с документи ► Фактури за доставка ► Бутон IMP ► 
Избор на структура на СМЦ в складовото стопанство ► Избор на файл ► Импорт на данните от EJS файл 
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Фиг. 75. Стартиране на бутона „Импорт на данните от EJS файл“ 

  
Системата започва автоматично да прехвърля данните от „EJS“ файла и когато 

завърши процеса – в панела се извежда съобщение: „Импорта на данните беше извършен 
успешно“ (фиг. 76). 

 

 
Фиг. 76. Автоматично съобщение за успешно извършен импорт на данни 

  
След затварянето на панела, който съдържа бутоните за избор на файл и импорт, на 

екрана се показва съдържанието на прехвърлената фактура от EJS файла. В разглеждания 
пример на фиг. 76 тя съдържа различни СМЦ – стоки и други услуги. 

(9) Чрез стартирането на бутона „ Завеждане на СМЦ-сти (СкР)“ системата автоматично 
прехвърля и завежда стоките от фактурата в складовото стопанство. (фиг. 77). 

 
 

Работа с документи ► Фактури за доставка ►бутон „Зареждане на СМЦ-сти (СкР)“ 
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Фиг. 77. Активиране на бутона „Завеждане на СМЦ-сти (СкР)“ 

 

   
1.3. Наблюдение на резултатите след извършването на импорта 
 
Наблюдението във връзка с прехвърлянето на стоките от „EJS“ файла в склада може да 

се извърши чрез функцията „СМЦ – структура и данни“. За целта от главно меню трябва да 
се избере раздела «СМЦ – структура, данни». Следва от структурата да ес посочи 
съответната група СМЦ-та и от нея да ес избере елемента за наблюдение. В показания 
пример на фиг. 78 е избран раздел „Стоки“ и от него е маркиран елемента „0901062NM / SPOT 
GLASS G9 II NICKEL MAT“. 

 
 

Данни и настройки ► СМЦ – структура, данни ►Избор на раздел и обект от структурата на СМЦ 

 
Фиг. 78. Избор на раздел и обект от структурата на СМЦ 
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Чрез активиране на бутона „партиди“ (фиг. 78.1) – на екрана може да се наблюдава как е 
заведена в склада съответната стока. Тя е инициализирана автоматично и данните са 
записани в базата. 

 
Данни и настройки ► СМЦ–структура, данни ► Избор на обект от структурата на СМЦ ►бутон „партиди“ 

 
Фиг. 78.1. Наблюдение на заведената стока 

  

2. Настройки и параметри на UI 
 

В модула има изграден апарат за настройки и параметри на потребителския интерфейс 
(UI – User Interface). Настройването се осъществява чрез активиране на функцията 
„Настройки и параметри на UI“. На екрана се зарежда работната форма, съответстваща на 
функцията (на фиг. 74). Тя съдържа два панела за задаване на цветова гама за работните 
форми към функциите в модула. В левия панел „Основна цветова гама“ се съдържат 
настройките за болшинството функции. В десния панел „Цветова гама – допълнителна“ са 
настройките на UI за работната форма, отговаряща на раздели „СМЦ – структура и данни“ и 
„Работа с документи“ (с изключение на работните форми на „Отчети за 
изграждане/разпадане“ и „Инвентаризация“).  

 
Сервизни функции ►Настройка и параметри на UI 
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Фиг.79. Работна форма на функцията „Настройки и параметри на UI“ 

 
Бутоните „препоръчителен цвят“ зареждат предварително зададени в програмата 

цветове. При активирането на бутона „аналогов избор на цвят“ на екрана се появява нов 
прозорец, в който може да се настрои нов цвят за работните форми (фиг. 79). 

 
Сервизни функции ►Настройка и параметри на UI 

 
Фиг.79. Аналогов избор на цвят 

 
 
След определяне параметрите на цвета за потребителския интерфейс, при избора 

нова функция от главното меню, работната форма, която се зарежда на екрана ще бъде в 
така настроения от потребителя цвят (вижте примера на фиг. 80). 
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Работа с документи ►Складови разписки - доставка 

 
Фиг. 80. Нов цвят на работната форма на функцията „Складови разписки - доставка“  

 
 

 
3. Системна поддръжка и контрол. 
 
Използва се от системния ИТ специалист и служи за оперативен контрол и проверка 

данните на модула. Достъпът до тях е само за оторизирани служители, които са минали курса 
за системна поддръжка на EJ System. 
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Често задавани въпроси 

 
Има ли интегрираност между модул EJ „BONA – Склад“ и EJ „COTA – Счетоводство“? 
Да, между двата модула има пълна интегрираност. 
 
Може ли интерфейсът на програмата да бъде на език, различен от българския?  
 
Да, потребителският интерфейс на модул EJ „BONA – Склад“, освен български, поддържа 

английски, немски, руски, испански, италиански, сръбски, турски, гръцки, македонски и други 
езици, по поръчка на потребителите. За да бъде интерфейсът на програмата на друг език е 
необходимо да се направи официална заявка (на е-mail: office@prilsys.bg) до фирмата 
производител на софтуерния продукт - Приложни информационни системи ООД. Промяната 
на езика се извършва от началната работна форма на EJ System, като се кликне с ляв бутон 
на мишката върху знамето в горния десен ъгъл на формата. На екрана се появява нов 
прозорец, в който трябва да се избере знамето на съответната страна и да се сложи отметка 
под него (фиг. 81). 

 

 
фиг.81. Избор на език  

 
 
 
 

Как се архивират данните? 
 
Има два начина за архивиране на данните – автоматично и ръчно. 
 
Автоматичното архивиране на данните се извършва от системата регулярно, през 

предварително зададен период от време. Системата автоматично архивира данните за 
всички фирми и всички модули. Този период се задава чрез функциите в модула за 
управление, които се намират в лявата част на началната работна форма на EJ System. От 

mailto:office@prilsys.bg
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„Администриране на комплекса“ трябва да се избере функцията „Потребителски данни“. 
Автоматично на екрана се зарежда прозорец, в горната част на който са разположени редица 
бутони. От тях трябва да се избере бутона „архивиране“ (на фиг. 82 е показана неговата 
форма). В нея има поле „период на автоматично архивиране (брой календарни дни)“, в което 
чрез стрелките може да се укаже желания период. По подразбиране той е 30 дни календарни), 
но в зависимост от спецификата на своята работа в някои фирми се използва по-малък 
период за архивиране, например 14 или 7 дни. Ако се зададе период „1 ден“, тогава системата 
ще прави автоматично архиви за всичките фирми и за всички модули всеки ден. 

 

 
 

Фиг. 82. Прозорец за задаване период на архивиране 
 

Ръчното архивиране на данните също се извършва чрез използване на функциите, 
които се намират в лявата част на началната работна форма на ЕПК EJ System. От тях трябва 
да се избере (1) „Системни и сервизни функции“ – (2) „Съхраняване“ (фиг. 83). 
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Фиг.83. Системни и сервизни функции → Съхраняване 

 
На екрана се зарежда нов прозорец, в който може да се направят предварителните 

настройки и да се извърши архивирането.  

Полето (3) „Архивиране на данните на:“ съдържа падащо меню със списък на фирмите, 
които се обслужват от EJ System. Ако потребителят иска да направи архив за всички фирми, 
тогава от вариантите в списъка трябва да избере „Всички фирми“. Ако иска да направи архив 
само за една фирма – следва да избере от списъка с фирми само нея. В полето (4) 
„Архивиране на началните данни за:“ потребителят трябва да посочи годината, за която ще 
създава архив. Записването на архива (5) може да е в локална папка или на FTP сървър – 
затова в зависимост от случая трябва да постави отметка на една от опциите. От полето (6) 
„папка, в която ще бъде поставен архивът“ се посочва пътя до съответната папка. След като 
са направени настройките – следва да активира бутона (7) „Архивиране на данните“. Когато 
процесът приключи, системата извежда на екрана съобщение, че архивът е създаден.  

 
 

*** 
 
 
 
 
 

Ръководството за потребителя е подготвено от фирма 
Приложни информационни системи ООД 

 
 
 
 

Контакти: 
Приложни Информационни Системи ООД 
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