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В БЪЛГАРИЯ



За ЕЛТРЕЙД

ЕЛТРЕЙД е българска компания, създадена през 1995 година, която 

развива своя бизнес в 5 направления:

 Проектиране и производство на фискални устройства 

 Разработка на софтуер за търговски обекти и интегриране на POS 

системи

 Производство на консумативи

 Електронен обмен на документи (EDI)

 Продажба и внедряване на SAP Business One

Уникално предимство на ЕЛТРЕЙД е възможността да предоставя на 

своите клиенти услугата "Всичко от един производител" – фискално 

устройство, софтуер, консумативи и поддръжка.



За COMARCH EDI

COMARCH EDI е платформа за електронен обмен на данни (EDI), разработена 

от полската IT компания ComArch със седалище в Краков, Полша. 

Comarch специализира в новаторски IT решения за телекомуникациите, 

финансите и банковото дело, за публичния сектор и бизнеса. 

Продуктите и решенията обхващат:

 Управление на приходите 

 Мрежово управление 

 ERP системи (системи за планиране на ресурсите) 

 IT сигурност 

 Управление на връзките с клиентите и стимулиране на лоялността 

 EDI (обмен на електронни данни) 

 Мениджмънт на продажбите 

 Електронни комуникации и бизнес проучвания



Какво постигнахме заедно

Видове документи: 

Поръчка, стокова разписка, 
протокол за доставка, 
продуктов каталог, ценови 
каталог, фактура, КИ, ДИ, 
депозитни разписка и др.

Над 400 000 документа 
на месец

Повече от 650 
активни доставчика



Electronic Data Interchange

 B2B платформа за автоматичен обмен на електронни 

документи. 

 Глобална система, която свързва търговеца 

(търговската верига) с доставчика на стоки.

 Технология, която служи за обмен на заявки за 

доставка, фактури, стокови разписки, между веригата 

и доставчика. 

 Гъвкаво решение, чрез което може да се изгради 

пълна интеграция с финансовата система на 

потребителя.

 Платформа, която е подходяща за търговски вериги 

и доставчици, които трябва да координират помежду 

си поръчките и доставките на стоки.



EDI в България 

Поръчка Поръчка
Стокова 

разписка

Протокол за 

доставка
Фактура

Билла България ЕООД 12.2005 3.2006 3.2006 12.2011

Метро Кеш енд Кери 3.2006 10.2008 10.2008 7.2009

Фантастико 5.2007 Х Х Х

Баумакс България ООД 3.2009 Х Х 9.2009

ДМ България ЕООД 3.2012 Х Х Х

Фармастор ООД 9.2012 10.2012 Х 10.2012

Никон - НК ЕООД 3.2014 Х Х Х

Медея Фармако ЕООД 11.2014 Х Х 7.2015

ОМВ България ООД 9.2015 Х 9.2015 9.2015



EDI в България 

Поръчка
Стокова 

разписка

Протокол за 

доставка
Фактура

ЕКО България ЕАД 10.2016 10.2016 10.2016 10.2016

Кауфланд България ЕООД 10.2016 Х Х 9.2017

Лафка Маркет АД 6.2017 Х 6.2017 7.2017

Лагардер Травъл Ритейл 12.2017 Х 12.2017 12.2017

Технополис България ЕАД 2.2018 Х Х 12.2017

Практикер Ритейл ЕООД 2.2018 Х Х 12.2017

Софарма Трейдинг АД 7.2018 Х Х 7.2018

Кънвиниънс АД 9.2018 Х Х 9.2018

Лидл България 1.2019 1.2019 Х 1.2019

Максима България ЕООД 1.2019 1.2019 1.2019 1.2019

Мосю Бриколаж ЕООД 8.2019 Х Х 10.2019



Клиенти



Предимства на Comarch EDI

 Автоматична обработка: 

хиляди фактури, заявки и 

много други документи 

могат да бъдат 

обработени автоматично, 

без да е необходимо да 

се извършва ръчна 

обработка.

 По-малко грешки: 

намаляване на грешките 

при документите, 

спестяване на време и 

пари, необходими за 

корекция на документите.

 Автоматично създаване 

на документи: стоковата 

разписка и фактурата може 

да се генерира напълно 

автоматично от системата –

търговците получават 

фактури, съответстващи на 

заявката, която са подали, 

не е необходимо 

доставчиците да ги 

въвеждат.

 Архивиране: EDI 

документите могат да бъдат 

лесно съхранени, свързани, 

анализирани и т.н.



Предимства на Comarch EDI

 Лесен достъп до международна EDI платформа

 Център за обслужване на клиенти

 Обучение 

 Цялостно управление на проекта EDI

 Високо качество на обслужването 

 Международни надеждни стандарти



Comarch EDI - АРХИВ

 Решение, което ще ви даде възможност да архивирате 

електронните фактури, които обменяте чрез 

платформата Comarch EDI с вашите бизнес партньори. 

 Продуктът е съобразен с изискванията на българското 

законодателство по отношение обмяната на 

електронни фактури между тъговски партньори. 

Системата съхранява документите за изисквания от 

закона период. 

 Comarch EDI - архив е гъвкаво решение, чиито

функции могат да се настроят според изискванията на 

клиента. 

 Comarch EDI влиза в действие без да е необходим 

дълъг предварителен период на имплементация –

нашето предложение включва предполагаемите 

искани от вас функционалности като непрекъсната 

дългосрочна услуга. 



Comarch EDI - АРХИВ

Решение, което гарантира:

 Автентичност на произхода

 Непроменяемост на съдържанието

 Четимост

 Онлайн достъп от страна на оторизирани потребители, 

представители на трети страна (включително и 

данъчните власти)

 Защита срещу неоторизиран достъп, промени в 

съдържанието, изтриване и унищожаване 



Електронните фактури в България

2007 

Първи електронни фактури с електронен подпис – статутът на 

електронната фактура се изравнява с този на хартиената

2009

Промени в ЗДДС, узаконяващи EDI като начин за обмен на 

електронни фактури без електронен подпис

2010

Онлайн решения за електронно фактуриране

2011

Промени в Закона за електронния подпис и електронното 

съобщение

2012

Първи синергични проекти за обмен на EDI и е-фактури с 

електронен подпис



Електронните фактури в EС

 Българското законодателство, което регулира 

обмена на електронни фактури е напълно 

хармонизирано с европейското. 

 ЕС стимулира чрез различни директиви 

преминаването от хартиен към електронен обмен 

и електронен архив на фактури.

 Изменения в закона за ДДС, Закона за 

електронния подпис и електронното съобщение и 

Закона за счетоводството регулират обмена на 

електронни фактури в България.

 Разработени са международно валидни стандарти, 

позволяващи на различни компютърни програми и 

системи да обменят данни помежду си, да 

“говорят” на общ език (EANCOM, XML).



Предимства на електронните фактури

 Елиминира се ръчното въвеждане на данни в 

системата на издателя (време, грешки).

 Елиминира се разпечатването на хартия (време, 

разходи по печат).

 Елиминира се изпращането по куриер или поща 

(пощенски разходи, недоставени навреме 

фактури).

 Ускорява се процесът по плащане на фактурата 

(при погрешно издадена фактура коригиращият 

документ се издава и изпраща веднага).

 Данните от фактурата се въвеждат автоматично в 

системата на получателя (време, грешки, забавяне 

на плащанията).



БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО!

www.ecodbg.com

ecod@ecodbg.com

02 818 909


