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Модул Документи
Положени са усилия за ускоряване работата на компонент от клас Разпр. По

структури.  Ускорението  е  значително  при  наличие  на  йерархични  структури  с
много (хиляди) групи в йерархията.

Модул Бланки
Добавени са нови функционалности и схеми за инициализация при описание

на бланки.
При  добавяне  на  нов  елемент  от  вид  Таблица,  в  страница  Редактор,

отметката  Линии  между  редовете се  инициализира  включена.  До  настоящата
промяна отметката се инициализираше Невключена.

За елемент от вид Таблица, при добавяне на ново числово поле, Агрегатна
функция се инициализира със Сума. До настоящата промяна Агрегатна функция
НЕ се инициализираше.

Добавени са функции  Копирай и  Постави за елементи от описанието на
бланка. Функциите дават възможност за лесен пренос на елементи от една бланка в
друга.  Трябва  да  се  има  предвид,  че  се  пренася  механично  описанието  на
елементите (без асоциации) и не е гарантирано, че ще функционират коректно на
новото място. 

Добавена е схема за поддържане на Макети за Бланки. Идеята е да може да
се  изгради  множество  макети,  които  да  се  ползват  при  описание  на  нови  или
редакция на съществуващи бланки. 

За описание на  Макети се ползва прозорец Бланки – Макети, базиран на
прозореца за създаване на бланки към номенклатури. Прозорецът се активира от
две нови точки (Макет и Елементи от Макет) в контекстното меню за добавяне
на Нов елемент към бланка.

Всеки макет съдържа Наименование и Описание. На практика всеки макет е
една Бланка. Самите макети могат да се опишат в съответния пакет данни или да се
изтеглят от интернет.

Използването на Бланки – Макети става по два начина:
Чрез точка Нов/Макет 
Активира прозорец с две полета –  Име (Текстово поле) и  Макет(Поле за

връзка с изградената номенклатура от  Бланки - Макети). Чрез  Име се определя
идентификатора  на  елемента,  чрез  който  ще  се  визуализира  в  списъка.  В  поле
Макет се  избира  елемент  от  номенклатурата  Бланки  –  Макети.  След
потвърждаване на данните, в списък елементи се вписва елемент от тип Макет с
посоченото  Име.  При интерпретиране на бланката, елементите от тип  Макет  се
заместват  със  АКТУАЛНОТО съдържание  на  самия  макет.  Елементът  от  тип
Макет дава възможност за постигане на общ стил в група справки, който може да
бъде променен (чрез промяна на самия Макет) без редакцията на всяка една от тях.



Чрез точка Нов/Елементи от Макет) 
Точката  активира  прозорец  Бланки –  Макети за  избор  на  Макет.  След

избора, в списъка елементи се добавят всички елементи на избрания  Макет.  За
разлика от  предната  функционалност,  чрез  тази не  се запазва връзка  към самия
Макет, а се вписва съдържанието му в текущата бланка. При последваща промяна
на избрания Макет няма да настъпят промени в текущата бланка.

Модул Справки
В Елемент  Настройки на полета,  за  изчислими полета във формулата е

добавена функция за извличане на Текуща дата и час, Текуща дата и Текущ час. 
В  елементи  Групиране,  Междинни  резултати,  Разделяне  на  подгрупи  са

добавени  нови  агрегатни  функции  Средно  (изключващо  NULL) и  Средно
(изключващо Нула и NULL).  При изчисляването на тези функции не се отчитат
редовете в които полето има стойност съответно NULL или Нула и NULL.

Модул Дълготрайни активи
При  изчисляване  на  Състояния и  Хронология по  Активи,  за  полето

Амортизируема  стойност е  променена  схемата  на  изчисление.  Промяната  се
състои в това, че при включена отметка в настройката на модула Изчисляване на
счетоводните  амортизации  на  основата  на  балансовата  стойност  от
последната преоценка, Амортизируемата стойност се изчислява като разлика от
Балансова стойност от последна преоценка и Остатъчната стойност (ако не е
Незначителна).  Справките от  вид  Амортизационен план също са  съобразени с
настройката   Изчисляване  на  счетоводните  амортизации  на  основата  на
балансовата стойност от последната преоценка.

Поле Оставащ срок(месец) от документи от вид Преоценки, до настоящата
промяна не влияеше при изчисляване на Състояние и Хронология. С направената
корекция, стойността на това поле ще се отрази в полето Полезен СГ (месеци).

Модули Човешки ресурси и ТРЗ
При запис на болничен лист е направено следното: 
Ако поле Настъпване на нетруд. е празно се анализира дали има предходен

болничен, който да е свързан с текущия. Анализират се само  Валидни болнични
листове. Два болнични се счита че са свързани, ако между тях няма работни дни по
заведения календар. Ако се установи такъв болничен лист се предлага вписване на
дата на Настъпване на нетруд.. Датата се взема от същото поле (Настъпване на
нетруд.) на намерения болничен, ако е попълнена или от поле  От дата на този
болничен в противен случай.

При изчисляване на стажове в дни (всички без Осигурителния стаж), при
часове по договор под 50% от часове по кодекс е променена схемата, така че да се
натрупва стаж ЧТД/ЧКТ * брой дни. До момента в тази ситуация не се отчиташе
стаж.



При описание на потребителски формули и контроли в ТРЗ - Изчислителни
модели,  в контекстното меню е добавен елемент Наличие на банкова сметка от
тип. При наличие на елементи в номенклатура Тип приложение за банкови сметки
към  Лица се  активира  подменю  за  избор.  След  избора,  в  израза  се  появява
идентификатор  от  вида  BankAccountExistsХ.  При  интерпретация,  ако  върнатият
резултат е 1 означава, че има банкова сметка от посочения тип, ако е 0 означава, че
няма такава.

Преди обработка на ведомостта е включен превантивен контрол за наличие
и коректност на данни в  Основна информация. Проверява се наличие на данни в
таблиците за: 

% Трудов стаж и професионален опит 
Данък общ доход 
Данни за предприятието 
Минимална работна заплата 
МОД по икономически дейности
ТЗПБ по икономически дейности 
Параметри по осигуряването 
Видове осигуряване
Проверява се и за коректност на поле  Пореден номер в МОД в  Основна

информация/Данни за предприятието на база на Основна дейност КИД и таблица
МОД  по  икономически  дейности и  поле  Фонд  "ТЗПБ" според  икономическа
дейност в Основна информация/Параметри по осигуряването.

Коригирана е подготовката на Декларация 1 -2015 по ведомост с натрупани
разлики.  За  данните  получени  на  база  разликови  ведомости  е  приложена
допълнителна обработка,  така че за един и същи договор, от един и същи месец да
се подготвят данни само от последната ведомост, формираща разлика за него. 

Зареждане на данни от Корона 2
Направени са редица промени в тази функционалност с цел по-качествено и

надеждно зареждане на данни от ПП Корона2. Публикувана е и  Инструкции за
зареждане  на  данни  от  Корона  2  в  СКИПТЪР(i) в  http://www.unicons-
bg.com/downloads.php?id=1 в таблицата Други.

Основно промените се състоят в следното:
При  Зареждане  на  данни  от  Корона2 не  се  попълват  дани  в  Основна

информация относно  Календар  за  Работни  дни,  Данък  общ  доход,  МРЗ,
Параметри по осигуряването, Видове осигуряване. 

Зареждат се или се актуализират Данни за предприятието. Автоматично се
коригира  Пореден номер в МОД.  Автоматично се коригира и поле  Фонд ТЗПБ
според икон. дейност в Параметри по осигуряването за последния период.

http://www.unicons-bg.com/downloads.php?id=1
http://www.unicons-bg.com/downloads.php?id=1


В  Настройки  на  модула  Човешки  ресурси  за  Болнични  се  попълва
Инициализация  на  длъжностно  лице  в  Приложения на  база  на  данните  в
Корона2.

При зареждане настройки за отпуски се изиска избор на един от типовете
отпуск, за който да се направят специфични настройки с цел следене на остатъци и
възможност  за  начисляване  и  отписване  на  Компенсируеми  отпуски.  За  всички
останали отпуски се правят настройки, които ги правят само информативни – не се
следят остатъци.

Добавена функционалност за изтегляне от интернет на периоди и данни за
Данък общ доход и Видове осигуряване.  Данните за Видове осигуряване изискват
асоциации с наличните в пакета елементи на едноименната номенклатура.

Добавена е функционалност за прехвърляне на банкови сметки от полета на
ведомостта,  свързани  с  потребителски  номенклатури  към  номенклатура  Лица,
страница Банкови сметки.

Добавени  са  функционалности  за  Преотразяване  на  периодите  на
обезщетение за болничните и Преизчисляване на календар във ведомости.

При зареждане на данни във ведомостите е включено попълване на базовите
полета  Брутно трудово  възнаграждение,  Всичко  начисления,  Всичко  разходи
Осигурител,  Всичко  удръжки,  Всичко  задължителни  социални  осигуровки
Осигурител,  Всичко  задължителни  здравни  осигуровки  Осигурител,  Всичко
задължителни  осигуровки  Осигурител,  Необл.  доход  за  лица  с  намалена
работоспособност.  При зареждане на ТРЗ -  Изчислителни модели са включени
стандартни формули и специални функции за изчисляване изброените полета.

При зареждане на ТРЗ – Полета е включена схема за поставяне категории на
полетата на база на настройката на Корона2.

Заредени са потребителски справки по ведомости. Справките се зареждат до
ниво  Табличен резултат и няма пълно съответствие с тяхното функциониране в
Корона2. Необходимо е да бъдат прегледани и при нужда коригирани.

Други
Публикувани  са  нови  справки  към  модул  Дълготрайни  активи,

включително  и  от  видове  По  номенклатури  (вариант  2),  Трансфери  между
номенклатури.

При описание на Импорти е добавена настройка Игнориране на скритите
редове.  Елементът  е  видим само  при  тип  на  импорта  Excel и  OpenOffice Calc.
Представлява  отметка,  определяща  дали  да  се  игнорират  скритите  редове  от
страницата на електронната таблица. По подразбиране е изключена.

В  Декларация 1 -  2015 е  включено оцветяване на редове със  съвпадащи
стойности в поле ЕГН/ ЛНЧ / Служебен номер от НАП(5).

В  Хронологиите (по  Стоки,  Стойности,  Валути,  Сметки,  Аналитични
подсметки, Структури) са добавени полетата Оператор, Статус, Коментар. Добавена
е функционалност за извикване на бланките към документа, породил съответната



хронология, както и за проследяване на Хронология на промените за него. Новите
функционалности са съобразени с правата на оператора.

Отстранени неточности и грешки
Отстранен е проблем при зареждане на справка(и) от файл при работа в ОС

Windows XP. 
Настройки  на  документи,  Общи,  Номер и  Бележка имат  настройка

Локално  наименование.  До  момента  тази  настройка  не  се  анализираше.  С
направената  промяна  се  анализира  и  на  база  на  нея  се  променят  етикетите  на
съответните  полета  в  заглавната  информация  на  документа.  Настройката  НЕ се
анализира  в  Оглед  на  документи,  а  само  в  панела  за  Добавяне,  Редакция,
Визуализация.
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