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E.3 ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИ ИЗХОДИ 

E.3.1 ACQ-UF-01: Плащане на фактури – по 

сметка/вид на материала 

Изходът съдържа данни за употребата на финансови средства за плащане 

на фактури. Показани са сумата на платените фактури, приспаднатата 

отстъпка, добавеният ДДС (колона сума), ДДС (колона ДДС) и отстъпка 

(колона отстъпка).  

При плащане на чуждестранни фактури са показани сумата на платените 

фактури, приспаднатата отстъпка (колона сума) и отстъпката (колона 

отстъпка). Сумата на платените фактури се показва хоризонтално, като 

на първо място е показана сумата на всички платени фактури и отстъпки 

(стойности в чуждестранна валута), а след тях сумата на платените 

фактури и отстъпки, не конвертирана в местна валута (чуждестранна 

валута, неконвертирана в местна валута.).    

Данните са показани в много таблици, в съответствие със следните три 

критерия за класифициране:   

 библиографско ниво – първо данните са показани отделно по 

библиографски нива, а след това като обобщени данни за всички 

библиографски нива заедно (Всички материали).   

Данни за материал, който все още не е свързан с библиографски 

запис от локалната база данни се показват в таблицата Материал 

без библиографски запис.  

 в рамките на библиографското ниво, при някои избрани фактури  

трябва да се вземат предвид още – на първо място се показват 

данни за всички платени фактури, след това сумите на платени 

фактури за материали, които нямат полета 996/997 или в тези 

полета не са отбелязани инвентарен номер или дата на 

инвентиране, или е определен друг начин на набавяне, освен 

покупка или срещу такса за правоучастие 

 накрая, в рамките на библиографското ниво и избраните фактури, 

трябва да се вземе предвис валутата – на първо място се показват 

данни за предишна местна валута, след тях данни за актуална 

местна валута и накрая данни за чуждестранни валути.  

Когато няма данни, в изхода не се показва таблица.  

В таблиците данните се показват вертикално, в азбучен ред на ID на 

сметките, използвани за плащане на фактурите, последвани от обобщени 

данни за всички сметки заедно.  

След последната таблица следва легенда.  
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Ако извадите сумата на фактурите за материали с непълни данни за фонда 

от сумата на всички фактури, данните в изхода са сравними с данните в 

изхода H-UF-01, където в таблици се показват именно данни за платени 

фактури, въведени в модула COBISS3/Набавяне. Изходът H-UF-01 е 

описан в Ръководството за ползвателя COBISS3/Фонд; виж глава C.3.1. 

Данните в колоната сума от таблицата за всички материали и всички 

фактури може да се сравнява със сумата в сметките, която се използва за 

плащания. Когато сравнявате при авансови плащания и плащане на 

непреки разходи, трябва да вземате предвид и данните от изходите ACQ-

UF-03 и ACQ-UF-05. Поради закръгляването при изчисляване на сумите, 

сумата на изхода за употреба на финансови средства може да се различава 

с малко от останалата в сметката сума за плащания.   

 

Забележка: 

Когато в таблицата с екземплярите в единицата от документ за 

набавяне за един екземпляр са посочени повече от една сметки, не е 

възможно да се изчисли частта от цената за един екземпляр, 

разпределена по сметки.  

В изхода не се отразява по сметки сумата от фактурата, която се 

отнася до надплащане.  

E.3.2 ACQ-UF-02: Плащане на фактури с 

приспаднат начислен ДДС – по 

сметка/вид на материала 

Изходът съдържа данни за употребата на финансови средства за плащане 

на фактури. Показани са сумата на платените фактури, приспаднатата 

отстъпка, добавеният ДДС (колона сума), ДДС (колона ДДС), 

приспаднатия начислен ДДС (колона присп. на начисл. ДДС) и отстъпка 

(колона отстъпка).  

Сумите на платените фактури и ДДС са подредени хоризонтално, според 

това, дали е отразен приспаднат начислен ДДС (начисленият ДДС е 

приспаднат) или не (начисленият ДДС е приспаднат).  

При плащане на чуждестранни фактури се показва сумата на платените 

фактури с приспадната отстъпка (колона сума) и отстъпката (колона 

отстъпка). Сумата на платените фактури и отстъпката се показват 

хоризонтално, така че на първо място да се покажат сумите на всички 

платени чуждестранни фактури и отстъпки (стойности в чуждестранна 

в.), а след тях платените чуждестранни фактури и отстъпки, които не са 

превърнати в местна валута (неконверт. суми в чуждестр. в.).   

Данните са показани в много таблици, в съответствие със следните три 

критерия за класифициране:  

 библиографско ниво – първо данните са показани отделно по 

библиографски нива, а след това като обобщени данни за всички 
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библиографски нива заедно (Всички материали).  

Данни за материал, който не е свързан с библиографски запис от 

локалната база данни се показват в таблицата Материал без 

библиографски запис.  

 в рамките на библиографското ниво, при някои избрани фактури  

трябва да се вземат предвид още – на първо място се показват 

данни за всички платени фактури, след това сумите на платени 

фактури за материали, които нямат полета 996/997 или в тези 

полета не са отбелязани инвентарен номер или дата на 

инвентиране, или е определен друг начин на набавяне, освен 

покупка или срещу такса за правоучастие     

 накрая, в рамките на библиографското ниво и избраните фактури, 

трябва да се вземе предвис валутата – на първо място се показват 

данни за предишна местна валута, след тях данни за актуална 

местна валута и накрая данни за чуждестранни валути.  

Когато няма данни, в изхода не се показва таблица.  

Данните в таблиците са подредени вертикално, в азбучен ред на ID на 

сметките, използвани за плащане на фактури, последвани от обобщени 

данни за всички сметки.  

След последната таблица следва легенда.  

Ако от сумата на всички фактури се извади сумата на фактурите за 

материали с непълни данни за фонда, данните в изхода могат да се 

сравнят с данните в изхода H-UF-02, където в таблици се показват именно 

данни за платени фактури, въведени в модула COBISS3/Набавяне. 

Изходът H-UF-01 е описан в Ръководството за ползвателя 

COBISS3/Фонд; виж глава C.3.2. 

Данните в колоната сума (присп. на начисл. ДДС) от таблицата за всички 

материали и всички фактури може да се сравнява със сумата в сметките, 

която се използва за плащания. Когато сравнявате при авансови плащания 

и плащане на непреки разходи, трябва да вземате предвид и данните от 

изходите ACQ-UF-04 и ACQ-UF-06. Поради закръгляването при 

изчисляване на сумите, сумата на изхода за употреба на финансови 

средства може да се различава с малко от останалата в сметката сума за 

плащания.     

 

Забележка: 

Когато в таблицата с екземплярите в единицата от документ за 

набавяне за един екземпляр са посочени повече от една сметки, не е 

възможно да се изчисли частта от цената за един екземпляр, 

разпределена по сметки.  

В изхода не се отразява по сметки сумата от фактурата, която се 

отнася до надплащане. 
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E.3.3 ACQ-UF-03: Авансови плащания – по 

сметка/вид на материала 

Изходът съдържа данни за употребата на финансови средства за плащане 

на авансови плащания. Показани са сумата на платените авансови 

плащания, приспаднатата отстъпка, добавеният ДДС (колона сума), ДДС 

(колона ДДС) и отстъпка (колона отстъпка).   

При плащане на чуждестранни авансови плащания се показва сумата на 

платените авансови плащания с приспадната отстъпка (колона сума) и 

отстъпката (колона отстъпка). Сумата на платените авансови плащания и 

отстъпката се показват хоризонтално, така че на първо място да се 

покажат сумите на всички платени чуждестранни авансови плащания и 

отстъпки (стойности в чуждестранна в.), а след тях платените 

чуждестранни авансови плащания и отстъпки, които не са превърнати в 

местна валута (неконверт. суми в чуждестр. в.).   

Данните са показани в много таблици, в съответствие със следните три 

критерия за класифициране:  

 библиографско ниво – първо данните са показани отделно по 

библиографски нива, а след това като обобщени данни за всички 

библиографски нива заедно (Всички материали).  

Данни за материал, който не е свързан с библиографски запис от 

локалната база данни се показват в таблицата Материал без 

библиографски запис.  

 в рамките на библиографското ниво, при някои избрани фактури  

трябва да се вземат предвид още – на първо място се показват 

данни за всички платени авансови плащания, след това платените 

авансово суми, които могат да се използват за плащания на 

фактури.  

 накрая, в рамките на библиографското ниво и избраните авансови 

плащания, трябва да се вземе предвис валутата – на първо място 

се показват данни за предишна местна валута, след тях данни за 

актуална местна валута и накрая данни за чуждестранни валути.  

Когато няма данни, в изхода не се показва таблица.  

Данните в таблиците са подредени вертикално, в азбучен ред на ID на 

сметките, използвани за плащане на фактури, последвани от обобщени 

данни за всички сметки.  

След последната таблица следва легенда.  

Данните в колоната сума от таблицата за всички материали и всички 

авансови плащания може да се сравняват със сумата в сметките, която се 

използва за плащания. Сумата в една сметка се състои от сумата, 

употребена за авансови плащания, към която са добавени сумите, 

използвани за плащания на фактури и на непреки разходи за набавяне. 

Затова, когато сравнявате, трябва да вземате предвид и данните от 

изходите ACQ-UF-01 и ACQ-UF-05. Поради закръгляването при 

изчисляване на сумите, сумата на изхода за употреба на финансови 
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средства може да се различава с малко от останалата в сметката сума за 

плащания. 

 

 Забележка: 

Ако желаете данните за употребата на финансови средства за авансови 

плащания и фактури да бъдат коректни, при извършване на авансово 

плащане и по-късно при плащане на фактурата, трябва да използвате 

едни и същи сметки. 

Когато в таблицата с екземплярите в единицата от документ за 

набавяне за един екземпляр са посочени повече от една сметки, не е 

възможно да се изчисли частта от цената за един екземпляр, 

разпределена по сметки.  

E.3.4 ACQ-UF-04: Авансови плащания с 

приспаднат начисленДДС – по 

сметка/вид на материала 

Изходът съдържа данни за употребата на финансови средства за плащане 

на авансови плащания. Показани са сумата на платените авансови 

плащания, приспаднатата отстъпка, добавеният ДДС (колона сума), ДДС 

(колона ДДС), приспаднатия начислен ДДС (колона присп. на начисл. 

ДДС)  и отстъпка (колона отстъпка).  

Сумата на платени авансови плащания и ДДС са подредени хоризонтално, 

според това, дали е отчетено приспадане на начислен ДДС (начисленият 

ДДС е приспаднат) или не (начисленият ДДС е приспаднат).  

При плащане на чуждестранни авансови плащания се показва сумата на 

платените авансови плащания с приспадната отстъпка (колона сума) и 

отстъпката (колона отстъпка). Сумата на платените авансови плащания и 

отстъпката се показват хоризонтално, така че на първо място да се 

покажат сумите на всички платени чуждестранни авансови плащания и 

отстъпки (стойности в чуждестранна в.), а след тях платените 

чуждестранни авансови плащания и отстъпки, които не са превърнати в 

местна валута (неконверт. суми в чуждестр. в.).   

Данните са показани в много таблици, в съответствие със следните три 

критерия за класифициране:  

 библиографско ниво – първо данните са показани отделно по 

библиографски нива, а след това като обобщени данни за всички 

библиографски нива заедно (Всички материали).  

Данни за материал, който не е свързан с библиографски запис от 

локалната база данни се показват в таблицата Материал без 

библиографски запис.  

 в рамките на библиографското ниво, при някои избрани фактури  

трябва да се вземат предвид още – на първо място се показват 

данни за всички платени авансови плащания, след това платените 
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авансово суми, които могат да се използват за плащания на 

фактури. 

 накрая, в рамките на библиографското ниво и избраните авансови 

плащания, трябва да се вземе предвис валутата – на първо място 

се показват данни за предишна местна валута, след тях данни за 

актуална местна валута и накрая данни за чуждестранни валути. 

Когато няма данни, в изхода не се показва таблица.  

Данните в таблиците са подредени вертикално, в азбучен ред на ID на 

сметките, използвани за плащане на фактури, последвани от обобщени 

данни за всички сметки.  

След последната таблица следва легенда.  

Данните в колоната сума от таблицата за всички материали и авансови 

плащания (авансови плащания, от които може да се заплащат фактури) 

може да се сравняват със сумата в сметките, която се използва за 

плащания. Сумата в една сметка се състои от сумата, употребена за 

авансови плащания, към която са добавени сумите, използвани за 

плащания на фактури и на непреки разходи за набавяне. Затова, когато 

сравнявате, трябва да вземате предвид и данните от изходите ACQ-UF-02 

и ACQ-UF-06. Поради закръгляването при изчисляване на сумите, сумата 

на изхода за употреба на финансови средства може да се различава с 

малко от останалата в сметката сума за плащания. 

 

 Забележка: 

Ако желаете данните за употребата на финансови средства за авансови 

плащания и фактури да бъдат коректни, при извършване на авансово 

плащане и по-късно при плащане на фактурата, трябва да използвате 

едни и същи сметки. 

Когато в таблицата с екземплярите в единицата от документ за 

набавяне за един екземпляр са посочени повече от една сметки, не е 

възможно да се изчисли частта от цената за един екземпляр, 

разпределена по сметки.  

E.3.5 ACQ-UF-05: Плащане на непреки 

разходи за набавяне – по сметка 

Изходът съдържа данни за употребата на финансови средства за 

плащания на непреки разходи за набавяне. Показани са видът на непрекия 

разход (колона вид), сумата, платена за непряк разход, добавен ДДС 

(колона сума), ДДС (колона ДДС) и  сума в чуждестранна валута (колона 

стойности в чуждестранна в.).  

Данните в таблицата са подредени вертикално, в азбучен ред на ID на 

сметките, употребени за плащането на непреки разходи за набавяне, 

последвани от обобщени данни за всички сметки.  

След таблицата следва легенда.  
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В зависимост от настройката в конфигурационния файл на библиотеката, 

непряк разход за набавяне може да се регистрира към сметка с означение 

AcqIC, предназначена за наблюдение на непреки разходи или към първата 

сметка, употребена във фактурата. Преди да променяте настройките на 

параметъра, трябва да подготвите изход ACQ-UF-05. След като настроите 

параметъра, може да подготвяте изходи за плащане на непряк разход за 

набавяне от датата на промяна на настройките на параметъра. 

 

 Забележка: 

Изходът за употреба на финансови средства за плащане на непряк 

разход не включва непряк разход, който е въведен под авансови плащания. 

Когато се въвежда непряк разход под авансови плащания, може да се 

въвежда само кръгла сума.  

E.3.6 ACQ-UF-06: Плащане на непреки 

разходи за набавяне с приспаднат 

начислен ДДС – по сметка 

Изходът съдържа данни за употребата на финансови средства за 

плащания на непреки разходи за набавяне. Показани са видът на непрекия 

разход (колона вид), сумата, платена за непряк разход, добавен ДДС 

(колона сума), ДДС (колона ДДС), приспаднатия начислен ДДС (колона 

присп. на начисл. ДДС) и  сума в чуждестранна валута (колона стойности 

в чуждестранна в.).  

Сумата на платени непреки разходи и ДДС са подредени хоризонтално, 

според това, дали е отразено приспадане на начислен ДДС (начисленият 

ДДС е приспаднат) или не (начисленият ДДС е приспаднат).   

Данните в таблицата са подредени вертикално, в азбучен ред на ID на 

сметките, употребени за плащания на непреки разходи за набавяне, 

последвани от обобщени данни за всички сметки.  

След таблицата следва легенда.  

В зависимост от настройката в конфигурационния файл на библиотеката, 

непряк разход за набавяне може да се регистрира към сметка с означение 

AcqIC, предназначена за наблюдение на непреки разходи или към първата 

сметка, употребена във фактурата. Преди да променяте настройките на 

параметъра, трябва да подготвите изход ACQ-UF-05. След като настроите 

параметъра, може да подготвяте изходи за плащане на непряк разход за 

набавяне от датата на промяна на настройките на параметъра. 

 

 Забележка: 

Изходът за употреба на финансови средства за плащане на непряк 

разход не включва непряк разход, който е въведен под авансови плащания. 

Когато се въвежда непряк разход под авансови плащания, може да се 

въвежда само кръгла сума.  
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E.3.7 ACQ-UF-07: Надплащания към 

доставчици 

Изходът съдържа данни за надплащания към местни и чуждестранни 

доставчици (ACQ). Показани са символът на доставчика, наименованието 

на доставчика, надплащането в местна и чуждестранна валута.  

Данните в таблицата са подредени вертикално, в азбучен ред на 

символите на доставчиците, срещу които се въвежда сумата на 

надплащането.     
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