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Инсталация на EJ BONAs,  

първоначално стартиране и настройки 
 

 

 

Работа с EJ BANAs можете да започнете след като изпълните последователност от 4 

дейности: 

1. Инсталиране не EJ Bonas на компютъра, където ще се работи с програмата. 

2. Връзка на фискалното устройство и настройка на драйвера за управление на ФУ 

при работа с компютъра, на който е инсталирана EJ BONAs. 

3. Подаване на информация в НАП, че в търговския обект (фирмата) продажбите ще 

се обработват с EJ BONAs. 

4. Регистрация на фискалното устройство в EJ BONAs. 

 

Работата по пускане в експлоатация на EJ BONAs трябва да се извърши в указания 

ред. Допустимо е т. 4 да си изпълни преди т. 3, защото подаването на информацията в 

НАП може да се извърши в седемдневен срок след започвани на работа с EJ BONAs. 

 

Инсталирането и стартирането на работата с EJ BONAs е лесно и може да се извърши 

от всеки компютърно грамотен потребител  -  достатъчно е само точно да се изпълняват 

настоящите инструкции. 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Работата с  EJ BONAs  е подробно описана в Ръководството за потребители, което 

можете да изтеглите от https://www.ejsystem.bg/product/supto/ - „Документация“. 

 В процеса на рабата, можете да получавате указания за работа с всяка форма на 

програмата от подробната контекстна документация, която се извиква от иконата с „?“ в 

десния горен ъгъл на всеки един от екраните на EJ BONAs. 

 

 

  

https://www.ejsystem.bg/product/supto/
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1. Инсталация  
 

1.1. Инсталация - основни насоки 

 Инсталирането на Софтуера за управление на продажбите в търговските обекти 

EJ BONAs се извършва чрез инсталатора EJ_Installer_BONAs.exe (фиг. 1). 

Инсталаторът може да бъде свален от интернет страницата на Приложни 

информационни системи ООД  https://www.ejsystem.bg/product/ej-bonas/ - „Инсталация“. 

  

Свалянето на инсталатора се осъществява с натискането на бутона „Инсталация“ 

– това действие сваля от сайта инсталиращия файл EJ_Installer_BONAs.exe, който 

потребителят трябва да запише на произволно място в диска на компютъра и след това 

да го стартира.  

 

 Задачата на инсталатора е да свали всички необходими за работата на програмния 

продукт файлове от сървъра на „Приложни Информационни Системи“ ООД и да ги 

инсталира на компютъра на потребителя.  

 

 
фиг. 1. Прозорец на инсталатора на EJ BONAs 

 

1.2. Минимални изисквания за инсталиране на EJ BONA-s 

- Компютърът, на който ще се работи със системата да бъде свързан с 

Интернет; 

- Да има достъп до сайта http://www.ejsystem.bg/ – ако във вашата локална 

мрежа има ограничения на достъпа до някои сайтове, е необходимо да се 

осигури достъп до сайта с инсталационните файлове, както за самия 

https://www.ejsystem.bg/product/ej-bonas/
http://www.ejsystem.bg/
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инсталатор (EJ_Installer_BONAs.exe), така и за изпълнимия файл на продукта 

(BONAS.exe);  

- Наличие на около 300 MB свободно дисково пространство; 

- Няма особени изисквания към компютърната конфигурация, на която ще 

работи програмният продукт; 

- От ергономични съображения препоръчваме работата с Full HD монитори; 

- Допустими за работа са всички версии на операционната система Windows - 

Windows 7, 8, 10; 

 

 

1.3. Постъпково описание на инсталацията на EJ BONAs 

 Преди началото на същинската инсталация на продукта е необходимо да се избере 

мястото (папката) където ще се инсталира продуктът (обикновено D:\ ) и да се въведат в 

синия панел (фиг. 1) някои задължителни данни – име на потребителя, населено място, 

адрес, e-mail и телефон. След като данните са въведени, трябва да се натисне бутона 

„Инсталиране“ за стартиране на инсталацията (фиг. 1). 

 

ВНИМАНИЕ!   Въведените данни трябва да са верни, защото е в противен случай 

е възможно да се породят проблеми. Например: въведения e-mail адрес трябва да 

е истински, защото на него ще бъде изпратено писмо с автоматично генерирани 

потребителско име и парола за първоначален вход в EJ BONAs! 

 

 

Инсталирането се извършва в 7 стъпки: 

 Стъпка 1: Изберете папката, в която да бъдат поставени всички файлове на 

програмния продукт. За тази цел натисне бутона „Избор …“. В появилия се диалогов 

прозорец (фиг. 2), изберете папката, в която да бъдат разположени всички файлове на 

програмата.  

Папките са разположени в дървовидна структура. За преглед на съдържанието на 

дадена папка, е необходимо да натиснете върху стрелкичката вляво от папката (в някои 

операционни системи се показва знак „+“). След като намерите необходимата папка, 

натиснете с мишката върху нея (маркирайте я) и след това натиснете върху бутона „OK“. 

С това диалоговият прозорец се затваря и пътят до избраната папка се появява в полето 

отляво на бутона „Избор…“. 
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фиг. 2. Диалогов прозорец за избор на папка за инсталиране на програмата 

 

 В посочената папка ще бъде създадена нова папка – „EJ_BOS“, в която ще бъдат 

поставени всички необходими за работата на софтуера файлове, а така също ще бъдат 

записвани данните и настройките от работата на системата. 

 Ако в избраната папка вече съществува стара инсталация на програмата, то при 

натискането върху „OK“ ще се появи съобщение, предупреждаващо за това (фиг. 3). 

След потвърждаване на съобщението може да изберете друга папка или да продължите 

инсталацията в същата папка (където програмният продукт просто ще бъде обновен). 

 

 
фиг. 3. В избраната папка вече има стара инсталация на програмата 

 

 Стъпка 2: Въведете фирмените данни за потребителя на програмата. 

Задължително въведете истински e-mail адрес, защото на него ще бъде изпратено 

писмо с автоматично генерирани потребителско име и парола, които ще трябва да 

въведете впоследствие при първоначалното стартиране на инсталирания 

програмен продукт! 

 

 Стъпка 3: Посочете дали да се изведе икона за програмата на работния плот 

(Desktop). Това става чрез маркиране на кутийката, разположена над бутона 

„Инсталиране“. Ако кутийката се демаркира, то на работния плот няма да бъде 

създадена препратка към програмата и тя ще може да бъде стартирана само пряко от 

папката, в която е била инсталирана. 
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 Стъпка 4: Натиснете бутона „Инсталиране“. При това, ако е била избрана папка, 

в която вече има стара инсталация на програмата, то се появява диалогов прозорец, който 

изисква потвърждение за обновяването на продукта (фиг. 4). При натискане на бутона 

„Yes“, инсталацията продължава и старата програма се обновява. Ако натиснете бутона 

„No“, то инсталацията се прекратява. 

 

 
фиг. 4. Диалогов прозорец за потвърждение обновяването на продукта 

 

 Стъпка 5: Инсталацията на EJ BONAs продължава с преглед на лицензионното 

споразумение за използване на продукта. На екрана се появява диалоговият прозорец 

„Лицензионно споразумение“ (фиг. 5), в който са описани условията за използване на 

програмата. За да прегледате цялото съдържание на Лицензионното споразумение, 

използвайте стрелките и плъзгача, разположени в десния край на текстовото поле. 

Инсталацията може да продължи само, ако сте съгласни с условията на Лицензионното 

споразумение. Това се посочва чрез натискане на бутона „Приемам“ в долната част на 

диалоговия прозорец. При натискане на бутона „Отказ“ инсталацията се прекратява. 

 

 
фиг. 5. Диалогов прозорец за преглед на Лицензионното споразумение 

 

 Стъпка 6: След натискане на бутона „Приемам“ започва свалянето на 

необходимите файлове и инсталирането им на компютъра. Информация за процеса на 

сваляне и инсталиране се извежда в текстовото поле и в пълзящите индикатори, 

разположени под бутона „Инсталиране“. В края на инсталацията се показва съобщение, 

което Ви информира за изпратените на електронната поща потребителско име и парола 

за първоначален вход в системата (фиг. 6). Натиснете върху бутона „OK“, за да го 

затворите. 
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фиг. 6. На посочената електронна поща са изпратени потребителското 

име и парола за първоначално влизане в системата 

 

 

 Стъпка 7:  Готово - EJ BONAs е инсталиран.  
 

 

Натиснете върху бутона „Изход“ за затваряне на прозореца на инсталатора (фиг. 

7). 
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фиг. 7. Програмният продукт е инсталиран успешно 

 

 

 

1.4. Грешки 

 При инсталирането на програмния продукт е възможно да възникнат грешки. Те 

се съпровождат със съответното съобщение, което се появява на екрана (фиг. 8). 

Обикновено грешките се дължат на проблеми с Интернет. Така например е възможно 

интернет доставчикът временно да е прекъснал достъпа Ви до Интернет, възможно е 

инсталационният сървър временно да не е достъпен (заради обновяване на данните, 

претоварване и др.), също така е възможно да е изключен мрежовият кабел на компютъра 

Ви. В голяма част от случаите това е временно явление. Ето защо при настъпване на 

подобен вид грешка е препоръчително да бъде направен нов опит за инсталиране след 

няколко минути. 

 

 
фиг. 8. Пример на съобщение за възникнала грешка 
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2. Връзка на фискалното устройство и настройка на 

драйвера за управление на ФУ при  работа с 

компютъра, на който е инсталирана EJ BONAs 

 

За да се работи с EJ BONAs към компютъра, на който е инсталирана вече 

системата трябва да има прикачено фискално устройство (ФУ). Ако фискалното 

устройство е електронен касов апарат, той трябва да работи в режим на връзка с 

компютър.  

На компютъра трябва да бъде инсталиран управляващия драйвер, който се 

предоставя от производителя на ФУ и в него трябва да бъдат направени необходимите 

настройки съобразно изискванията на съответния драйвер (според производителя) и 

съответното ФУ. 

 

 

 

2.1. Настройка на драйвера за управление на фискални 

устройства произведени от фирма   Датекс ООД 

 

Драйверът за работа с ФУ на ДАТЕКС ООД се нарича FPrint. Управлението на 

всяко фискално устройство на този производител през компютър се извършва с тази 

програма. За да може това да е възможно, програмата трябва да бъде инсталирана на 

работния компютър посредством предоставения от производителя инсталационен пакет 

FPrintWIN. 

След като се инсталира FPrint в папката където е направена инсталацията 

(обикновено C:\Program Files (x86)\Datecs Applications\FPrintWIN ) освен FPrint.exe се 

намира и програмата за управление на настройките на драйвера - 

FPrint_SettingsManager.exe. С помощта на тази програма трябва да се извършат някои 

настройки, за да може да се управлява работата на ФУ през компютъра. За целта: 

1. Стартирайте FPrint_SettingsManager.exe. В резултата на монитора трябва да 

се появи прозорец, както е показано на фиг. 9.  
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Фиг. 9. Начално състояние на настройките на драйвера FPrint. 

 

2. Трябва внимателно и точно да се попълнят данните в полетата както е 

показано на фиг. 10. 

3. Записва се състоянието на настройките. 
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Фиг. 10.  Попълнени данни в настройките на драйвера. 

 

 

ВНИМАНИЕ!   Драйверът FPrint винаги трябва да бъде зареден в паметта на 

комютъра преди започване на работа с EJ BONAs. Най-добре е той да се стартира в 

резидентен режим с пускането на компютъра.  
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3. Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от 

ЗДДС за използване на EJ BONAs  в търговския обект 

– Приложение № 32 

 

В чл. 52, т. З, т. И, т. К и т. Л от Наредба № Н-18 подробно се описват изискванията 

към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект 

(може да се изтеглят от https://www.ejsystem.bg/product/supto/ - „Изисквания към лицата, 

които използват СУПТО“). Препоръчително е ползвателите на EJ BONAs да са 

запознати с тях. 

 

Съгласно чл. 52, т. З, ал. (1) от Наредба № Н-18: „Лицата по чл. 118, ал. 18 от 

ЗДДС в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в 

търговския обект подават информация по електронен път с квалифициран електронен 

подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в 

Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно 

приложение № 32“. 

 

Някои от данните в тази информация са свързани със специфики на използвания 

програмен продукт – в случая EJ BONAs. Необходимите технически и административни 

данни по точките на Приложение №32 са дадени в https://www.ejsystem.bg/product/supto/ 

- „Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер 

в търговски обект – Приложение № 32“  

 

 

 ВНИМАНИЕ!    В т 14 от данните, подавани в НАП, се указва номера на договора 

за поддръжка на софтуера  и  номера по БУЛСТАТ и името на изпълнителя по договора. 

Поради това преди подаване на информацията в НАП потребителите на EJ BONAs 

трябва да се свържат с представител на Приложни информационни системи ООД, за да 

получат съответните данни.  

 

  

https://www.ejsystem.bg/wp-content/uploads/2019/06/Informacziya-podavana-ot-liczata-po-chl.-118-al.-18-ot-ZDDS-za-izpolzvaniya-softuer-v-targovski-obekt-Prilozhenie-%E2%84%96-32.docx
https://www.ejsystem.bg/wp-content/uploads/2019/06/Informacziya-podavana-ot-liczata-po-chl.-118-al.-18-ot-ZDDS-za-izpolzvaniya-softuer-v-targovski-obekt-Prilozhenie-%E2%84%96-32.docx
https://www.ejsystem.bg/wp-content/uploads/2019/06/Informacziya-podavana-ot-liczata-po-chl.-118-al.-18-ot-ZDDS-za-izpolzvaniya-softuer-v-targovski-obekt-Prilozhenie-%E2%84%96-32.docx
https://www.ejsystem.bg/product/supto/
https://www.ejsystem.bg/wp-content/uploads/2019/06/Iziskvaniya-kam-liczata-koito-izpolzvat-softuer-za-upravlenie-na-prodazhbite-v-targovski-obekt.docx
https://www.ejsystem.bg/wp-content/uploads/2019/06/Iziskvaniya-kam-liczata-koito-izpolzvat-softuer-za-upravlenie-na-prodazhbite-v-targovski-obekt.docx
http://nap.bg/
https://www.ejsystem.bg/product/supto/
https://www.ejsystem.bg/wp-content/uploads/2019/06/Informacziya-podavana-ot-liczata-po-chl.-118-al.-18-ot-ZDDS-za-izpolzvaniya-softuer-v-targovski-obekt-Prilozhenie-%E2%84%96-32.docx
https://www.ejsystem.bg/wp-content/uploads/2019/06/Informacziya-podavana-ot-liczata-po-chl.-118-al.-18-ot-ZDDS-za-izpolzvaniya-softuer-v-targovski-obekt-Prilozhenie-%E2%84%96-32.docx
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4. Първо стартиране на EJ BONAs.  
 

4.1. Първоначален вход в системата 

 При инсталиране на EJ BONAs автоматично се създава потребителски акаунт с 

административни права на достъп (фиг. 17). Генерираните потребителско име и парола 

за първоначален вход в системата се изпращат на посочения в инсталатора e-mail адрес. 

Ето защо след инсталацията е необходимо да се отвори съответната пощенска кутия и 

оттам да се прочетат данните за вход. Писмото се изпраща от системата автоматично и е 

с адрес от „ejsystem.bg“. Ако не намерите писмото във „Входящи“, то проверете папката 

„Спам“. Възможно е пощенската кутия да има известно забавяне. Ако поради някаква 

причина писмото не е било доставено, то е необходимо да се преинсталира програмата в 

същата папка (т.е. да се направи обновяване). При това ще бъдат генерирани нови 

потребителско име и парола, които ще бъдат изпратени на посочената пощенска кутия 

(проверете внимателно дали не са допуснати грешки при изписване на адреса). 

Съгласно изискванията на Наредбата № Н-18 автоматично се създава и одиторски 

акаунт/профил за проверяващи от НАП (фиг. 15).  

 

Първоначалният вход в системата се извършва в 5 стъпки: 

 Стъпка 1: Кликнете два пъти върху създадената на работния плот иконка за 

стартиране на системата – EJ BONAs (фиг. 11). С това се показва прозорецът за 

автоматична настройка на монитора (фиг. 12). 
 

 
фиг. 11. Иконка за стартиране на системата 

 

 При потвърдена автоматична настройка на монитора, програмата се опитва да 

подбере и да зададе най-подходящите за работата на потребителя настройки на монитора 

(може да промени резолюцията). Опитайте дали ще бъде постигнат добър резултат и ако 

не Ви харесва, то при следващото влизане в EJ BONAs натиснете върху бутона „Не“, 

при което програмата няма да се опитва да настройва монитора. 

 Ако не желаете този диалог да се показва при всяко влизане в системата, то 

кликнете в кутийката „Съобщението да не се показва повече:“. 

 

 Стъпка 2: Натиснете върху един от бутоните („Да“ или „Не“) за да затворите 

диалоговия прозорец за осъществяване автоматична настройка на монитора (фиг. 12). 

Веднага след това се показва прозорецът за вход (фиг. 13). 

 

 
фиг. 9. Диалогов прозорец за осъществяване на автоматична настройка на монитора 
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 Стъпка 3: Въведете в полетата „Потребителско име“ и „Парола“ получените на 

Вашата електронна поща потребителското име и парола за първоначален достъп. 

 

 Въвеждането на данни в текстови полета в EJ BONAs е специфично – въведена е 

допълнителна защита от случайно въвеждане на данни. За да започнете въвеждане на 

текст в дадено текстово поле е необходимо да кликнете в полето и след това да натиснете 

клавиша „Enter“. С това полето се отключва за писане. Чак след това може да въведете 

необходимия текст. След като завършите въвеждането на данните, натиснете „Enter“ 

още веднъж за заключване на полето. 

 Отключването на дадено текстово поле за писане може да стане и чрез двойно 

кликване с левия бутон на мишката. 
 

 
фиг. 10. Прозорец за вход в системата 

 

 Стъпка 4: Натиснете върху бутона „Към програмата“ (фиг. 13). Ако въведените 

потребителско име и парола са верни, то ще бъде показано съобщението от фиг. 14. Това 

съобщение ще бъде показвано при всяко влизане в системата, докато не зададете нови 

данни за вход. 
 

 Забележка: Преди да натиснете бутона „Към програмата“, може да маркирате 

кутийката „Запомняне на последното потребителско име“. По този начин, при 

следващото влизане в системата ще трябва да въведете само паролата, потребителското 

име ще бъде попълнено автоматично. 
 

 
фиг. 11. Съобщение, подсещащо за необходимостта от смяна на първоначалните потребителско 

име и парола 
 

 Стъпка 5: Затворете съобщението, като натиснете върху стрелкичката в горния 

десен ъгъл на прозореца. С това се показва главният прозорец на EJ BONAs (фиг. 15). 
 



14 
 

 
фиг. 12. Главна форма на системата в състояние на първоначално влизане 

 

 

 Следващата задача за изпълнение е изменение на настройките на автоматично-

създадения при инсталирането потребителски акаунт.  

 

 

2.2. Промяна на първоначалните потребителско име и парола за 

администриране 

 Създаденият при инсталацията потребителски акаунт с административни права на 

достъп не е готов за работа – трябва да бъдат зададени истинските имена на оператора и 

нови, измислени от Вас, потребителско име и парола за вход. 

 Главно функционално меню – то е разположено в лявата част на главния 

прозорец на EJ BONAs (фиг. 15). Състои се от единични функции и групи от функции. 

Групите се отличават чрез добавената стрелкичка в дясната част на полето. В този 

момент от работата е достъпна само една от функциите на менюто.  

 

 Стъпка 1: Изберете функцията „Данни и настройки“ като натиснете върху 

полето с левия бутон на мишката. В дясната част на прозореца ще се появи съответната 

екранна форма на функцията (фиг. 16). 

 В горната част на екранната форма на „Данни и настройки“ са разположени 

няколко бутона, чрез които се стартират различни функции – „фирмени данни“, 

„оператори - касиери“, „регистрация на ФУ“ и „друго“. Първоначално се показва 

функцията „фирмени данни“ (фиг. 16). 

 
Фирмени данни и параметри ► Данни и настройки 
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фиг. 13. Екранна работна форма на функцията „Данни и настройки“ > „фирмени данни“ 

 

 Стъпка 2: Изберете подфункцията „оператори - касиери“. Ще се появи 

таблицата с наличните потребителски акаунти (фиг. 17). 

 

 

фиг. 14. Екранна форма на подфункцията „оператори – касиери“ 

 В първия ред на таблицата са записани данните на автоматично създадения при 

инсталацията административен потребителски акаунт. В първата колона се задават трите 

имена на оператора – в случая при автоматичното създаване е записано 

„ADMINISTRATOR“, което име трябва да бъде редактирано. На втория ред автоматично 

при инсталацията се попълват и данните за служебен акаунт използван при одит на 
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проверяващ от НАП. Данните в този ред не може да се редактират от потребителя на 

системата. Останалите редове на таблицата са празни – все още няма създадени други 

потребителски акаунти. Те се създават по желание или необходимост от администратора 

на EJ BONAs. 

 

 Стъпка 3: Заменете „ADMINISTRATOR“ с истинските три имена на служителя, 

който ще осъществява администриране на системата (добавяне на нови оператори, 

задаване на настройки, приключване на деня и т.н.). За целта, кликнете два пъти с 

мишката в клетката, в която е изписано „ADMINISTRATOR“. Това я отключва за писане. 

В клетката се появява мигащ курсор за писане, а в долния ляв ъгъл на екрана, зеленото 

кръгче сменя цвета си на червен (маркер за включен режим на редактиране). Въведете 

трите имена на оператора и натиснете клавиша „Enter“. 

 Стъпка 4: Редактирайте длъжността на оператора – отключете клетката за писане 

чрез двоен клик или чрез маркиране и натискане на „Enter“, въведете длъжността на 

съответния служител и заключете клетката чрез натискане на „Enter“. 

 Стъпка 5: Редактирайте потребителското име на оператора (по същия начин, 

като в стъпка 4). 

 Стъпка 6: Редактирайте паролата на оператора. Докато клетката е заключена за 

редактиране, нейното съдържание се скрива със звездички, когато клетката бъде 

отключена – съдържанието се показва. 

 Стъпка 7: По желание, въведете незадължителните данни в последните четири 

колони (техният фон е по-сив). 

 Стъпка 8: Натиснете върху бутона „Записване на измененията“, разположен 

под таблицата (фиг. 16). 

 

 

фиг. 15. Записване на редактираните данни за оператор № 1 
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 Стъпка 9: В появилия се диалогов прозорец за потвърждение (фиг. 19) кликнете 

върху бутона „Да“. 

 

 

фиг. 16. Диалогов прозорец за потвърждение записването на данните 

 

 Стъпка 10: Появява се предупреждението от фиг. 20 (трите имена на всеки от 

операторите се въвеждат само по веднъж, не могат да бъдат променяни и не могат 

да бъдат изтрити). Натиснете върху бутона „Да“ за да запишете данните (докато не сте 

потвърдили записа на данните, може да се върнете назад и да извършите съответните 

корекции чрез натискане на бутона „Не“). 

 

 

фиг. 20. Предупреждение за еднократност на записването на трите имена на оператора 

 

 Стъпка 11: Готово – скриването на бутона „Записване на измененията“ индикира 

успешното приключване на записването на данните. Сега вече може да пристъпите към 

задаване на останалите начални настройки за фирмата. 

 

 

 

 

 

 ВНИМАНИЕ!    Запомнете добре въведените потребителско име и парола! При 

следващото стартиране на системата ще трябва да използвате тях за вход. Изпратените 

на електронната Ви поща първоначални потребителско име и парола вече няма да бъдат 

валидни и достъпът чрез тях няма да бъде възможен! 
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4.3. Регистрация на фискално устройство 

Преди да пристъпите към регистриране на фискално устройство, е необходимо 

Вашето фискално устройство вече да е било инсталирано и свързано към Вашия 

компютър (както бе описано в т. 2). Освен това е необходимо да синхронизирате 

системното време на компютъра с точно време от Интернет и след това да сверите 

системното време на фискалното устройство със системното време на компютъра. 

  

4.3.1. Регистрация на фискално устройство в EJ BONAs 

 

 Стъпка 1: В главното функционално меню изберете функцията „Фирмени данни 

и параметри > Данни и настройки“. 

 

 Стъпка 2: Изберете подфункцията „регистрация на ФУ“. Ще се появи 

екранната форма от фиг. 21. 

 

 

фиг. 21. Екранна форма на подфункцията „регистрация на ФУ 

 

 

 Стъпка 3: Кликнете върху бутона „Регистрация на ФУ“. Ще се появи 

страницата за въвеждане на настройките (фиг. 22). 

 



19 
 

 

фиг. 22. Въвеждане на данните за свързаното към компютъра фискално устройство 

 

 Стъпка 4: Въведете данните за подадената към НАП декларация за ползване на 

система за управление на продажбите в търговски обект – входящите номера и датите на 

декларацията и документа за регистрация (Ако все още не е подадена информация в НАП 

тези данни не се попълват). За въвеждане на датата – кликнете в съответното поле два 

пъти с левия бутон на мишката. Ще се появи прозорец за въвеждане на дата (фиг. 23). 

Кликнете върху съответната дата и след това натиснете върху бутона „Избор“. 

 

 

фиг. 23. Прозорец за въвеждане на дата 

 

 Стъпка 5: В полето „начална дата на ползване:“ въведете декларираната от Вас 

дата за начало на използване на системата. 

 

ВНИМАНИЕ!     Не може да въведете дата, която е напред във времето спрямо 

текущото системно време на компютъра!  
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 Стъпка 6: Изберете производителя на фискалното устройство, което е свързано 

към компютъра (фиг. 24). Натиснете върху стрелкичката в десния край на полето 

„производител на ФУ:“. От появилия се списък, изберете една от марките. 

 

 

фиг. 24. Избор на производителя на свързаното фискално устройство 

 

 Стъпка 7: В полето „индивидуален номер на ФУ:“ въведете индивидуалния 

(серийния) номер на фискалното устройство и номера на фискалната памет. При избора 

на марката в предходната стъпка, идентификаторът на производителя се добавя 

автоматично в началото на полето (фиг. 25). Необходимо е да въведете шестте цифри на 

номера. 

 

 

фиг. 25. Автоматично добавяне на идентификатора на производителя към индивидуалния номер 

на ФУ 

 

 Стъпка 8: Ако фискалното устройство е новорегистрирано/все още не е издавало 

фискални бонове/, то въведете в полето „последен номер на продажбата, чрез който е 

формиран УНП за конкретното ФУ:“ стойност 0. Ако фискалното устройство е 

издавало фискални бонове, като при това е било част от система за управление на 

продажбите в търговски обект/СУПТО/ и съответно са се генерирали уникални номера 

на продажбите, то трябва да въведете 7-цифрения номер на последната продажба, 

осъществена от това фискално устройство. 

Ако фискалното устройство се е използвало самостоятелно, без да е било свързано 

към система за управление на продажбите в търговски обект (т.е. не са се формирали 

УНП-та), то въведете 0. 

 

 Стъпка 9: От списъка „COM порт:“ изберете номера на порта, към който е 

закачено при инсталирането свързаното към компютъра фискално устройство (фиг. 26). 

 

 

фиг. 26. Избор на СОМ порта, към който е свързано фискалното устройство 

 

 Стъпка 10: От списъка „скорост:“ изберете скоростта на обмена на данните 

между компютъра и фискалното устройство (вижте настройките при инсталиране на 

фискалното устройство – трябва да съвпадат) – фиг.27. Обикновено се избира най-

голямата скорост. 
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фиг. 27. Избор на скорост за обмена на данните за COM порта 

 

  Стъпка 11: От списъка „вид на ФУ:“ (фиг. 28) изберете вида на 

свързаното към компютъра фискално устройство. Касовите апарати имат клавиатура и 

позволяват осъществяване на операции от самото фискално устройство, докато 

фискалните принтери нямат клавиатура и управлението се осъществява само от 

компютъра. 

 

 

фиг. 28. Избор на вида на фискалното устройство 

 Стъпка 12: Въведете данните за сключения договор за поддръжка на фискалното 

устройство. В дясната част на прозореца, въведете номера на договора за поддръжка, 

неговата продължителност и името на фирмата, която осъществява поддръжката. 

 

 

фиг. 29. Данните за сключения договор за поддръжка на ФУ 

 

 Стъпка 13: По желание, въведете в полето „бележка:“ някакво пояснение 

относно регистрирането на ФУ. 

 Стъпка 14: След като сте въвели всички необходими данни, натиснете върху 

бутона „Регистриране на фискалното устройство“, разположен в долния край на 

прозореца (фиг. 30). С това ще се появи диалоговият прозорец от фиг. 31. 
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фиг.30. Записване на настройките и включване на СУПТО 

 

 Стъпка 15: Натиснете върху бутона „Да“. Програмата ще се свърже с фискалното 

устройство и ще сравни неговия индивидуален номер с въведените данни, освен това ще 

провери и неговия часовник. 

 

 

фиг.31. Диалогов прозорец за потвърждение на записа 

 

 Стъпка 16: Ако по време на проверката възникне някаква грешка, то ще бъде 

показано съответното съобщение и регистрацията на ФУ няма да бъде извършена. Ще 

трябва да отстраните проблема, след което да изпълните процедурата още веднъж. Така 

например, ако въведете за начална дата на ползване дата, която все още не е настъпила 

според системното време на компютъра, то ще се покаже съобщението от фиг. 32. 

 

 

фиг.32. Грешка – регистриране на ФУ преди декларираната начална дата на ползване 
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 Ако сте допуснали грешка при въвеждането на индивидуалния номер на 

фискалното устройство, то ще се покаже съобщението от фиг. 33. 

 
фиг.33. Грешка – задаване на неправилен индивидуален номер на фискалното устройство 

 Ако текущото системно време на компютъра не съвпада с точното време, 

получено по Интернет, то ще се покаже съобщението от фиг. 34. 

 
фиг. 34. Грешка – системното време на компютъра не е синхронизирано с Интернет 

 Ако текущото системно време на компютъра не съвпада с времето на фискалното 

устройство, то ще се покаже съобщението от фиг. 35. 

 
фиг. 35. Грешка – системното време на компютъра не е синхронизирано с фискалното устройство 

 

 

 Стъпка 17: Процесът по регистриране на ФУ завършва с показване на бутона 

„Промяна на обстоятелствата“ в горната част на прозореца (фиг. 36). 

 

 

ВНИМАНИЕ!   Всички въведени до момента настройки са видими, но вече не 

могат да бъдат редактирани. 

 

ВНИМАНИЕ!  Промени на съхранени настройки могат да се правят аналогично 

на описания начин за регистрация след натискането на бутона „Промяна на 

обстоятелствата“ (фиг. 36). 
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фиг.36. Регистрирано е ФУ в EJ BONAs 

 

 

 

 

 

 

 

След извършването и на тази операция програмният продукт 

EJ BONAs е напълно готов за работа. 

 

 

 

 

 

 


