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I. Разлики между Детелина Лайт 6 и Детелина Лайт 5 

Тъй като Детелина Лайт 6 е узаконена като софтуер съгласно изискванията на Наредба H18 
като система за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), то тя отговаря на 
всички изисквания на наредбата, сред които са: 
1. Невъзможност за започване и приключване на продажби без наличие на фискално 
устройство. 
2. Невъзможност за започване на изписване без наличие на фискално устройство. 
3. Приключване на изписване е възможно без отпечатване на фискален бон при две условия: 
 а) Когато плащането се извършва по банков път и е указано в настройките, че не е 
необходим фискален бон за този тип плащане. 
 б) Ако при приключване на документа се укаже платена сума 0. 
4. Възможност за издаване на сторно бележка от модула за продажби, която да се отрази на 
фискалното устройство. 
5. Издаване на сторно бележки при сторниране на плащане към изписване. 
6. Невъзможност за изтриване на стари данни. 
7. Премахване на възстановяването от архив, тъй като при тази операция е възможно 
изчезването на данни. 
8. Добавяне на одиторски профил, посредством който при необходимост проверяващите имат 
достъп до данните и настройките на системата без възможност за тяхната промяна. 
 
Като допълнителни екстри са добавени следните неща. 
1. Добавена е виртуална клавиатура в модул продажби, която улеснява работата на 
програмата на тъч скрийн екрани. 
2. Добавен е статус на свързаните печатащи устройства.  
3. Добавени са шаблони за настройка на потребителските права, посредством които се 
улеснява въвеждането на еднотипни потребители. 
4. Списъкът с плащанията на фискалното устройство е фиксиран спрямо указаните в наредбата 
за фискалните устройства 
5. Променен е сървърът за поддръжка на базата с данни от Firebird 1.5 на  Firebird 3.0 
 
Разликите са показани в следващата таблица, а промените в следващите страници. 

Функционалност Детелина Лайт 5 Детелина Лайт 6 

Започване на продажба без фискално устройство 
  

Приключване на продажба без фискално устройство 
  

Започване на изписване без фискално устройство 
  

Приключване на изписване без фискално устройство 
  

Издаване на сторно бележка в продажби 
  

Издаване на сторно бележки при сторниране на 
плащане към изписване   

Изтриване на стари данни 
  

Възстановяване от архив 
  

Одиторски профил 
  

Виртуална клавиатура при продажби 
  

Статус на свързаните печатащи устройства. 
  

Шаблони за настройка на потребителски права 
  

Фиксиран списък с плащания на ФУ 
  

Работа с Firebird 3.0 
  



         

 
 

II. Разлики при продажби 

1.1. Цифрова клавиатура 

 Бутона Цифрова клавиатура  става активен при поставена 
отметка в настройките на ПОС - Използване на сензорен екран. Натискането му визуализира 

 (или скрива ) виртуална клавиатура в екрана 
на ПОС, която е удобна при работа със сензорен екран. 

 
Фиг. 1. Виртуална клавиатура 

1.2. Издаване на Сторно бележка 

 Издаването на Сторно бележка започва задължително с натискане на бутона 

. Софтуерът извежда информационно съобщение, което е необходимо да 
бъде потвърдено, за да влезе софтуерът в режим на сторно бележка, при което лентата в 
горната част на екрана за продажби се оцветява в червено.  

Следва въвеждането на системния номер на касовата бележка или уникалният номер на 

продажбата в следното поле, което в оцветено в жълто . След 
въвеждането на номера и натискането на “ENTER” се извежда съобщението на Фиг. 3. 
Операторът трябва да избере причината за сторниране на бележката измежду трите типа, 

посочени от НАП, и да натисне бутона „Сторно“  или да откаже операцията с 

бутона .  
 

 
Фиг. 2. Информационно съобщение при влизане в режим на сторно бележка 

 



         

 

 
Фиг. 3. Избор на тип на сторно бележката 

 
 Ако сторно операцията се откаже, то софтуерът ни връща в основния екран за 
продажбите. Ако се потвърди, софтуерът влиза в режим за Сторно касова бележка и в надписа 
в горната част на екрана се извежда УНП номера на продажбата, записан в базата, а 
артикулите от избраната продажба се визуализират в основният екран. 

 
 Възможните варианти след това са няколко: 

1. Премахване на артикул от Сторно операцията; 
2. Промяна на количеството на артикул от Сторно операцията; 
3. Отказ на Сторно операцията. 

 При първия вариант е необходимо да се избере артикулът, като се позиционираме 
върху него. Позиционирането става със стрелките ↑ и ↓ на клавиатурата. Избраната позиция от 
сметката е отбелязана с ‘<’ в колона Void на прозореца с артикулите. По подразбиране, 
маркерът се намира на последния артикул от сметката. След което се натиска бутона 

. Ако бележката е с един артикул, то при премахването му Сторно операцията 
автоматично се отказва и програмата се връща в основния екран за продажбите. 
 За промяната на количеството на определен артикул е необходимо отново артикула да 
е избран след което се въвежда новото количество и се натиска бутона „ENTER“. Така се 
променя количеството за Сторниране. 

 За отказ на Сторно операцията е достатъчно да се натисне бутонът , при 
което ще се изведе ново, потвърждението на което ще откаже операцията и ще ни върне в 
екрана за нормална продажба. 

 Приключването на Сторно операцията завършва с натискане на бутона  

или . Винаги е активен само единият от бутоните в зависимост от типа на 
избраната бележка. При приключване на Сторно операцията се отпечатва Сторно касов бон 
или Кредитно известие към фактура, отново в зависимост от типа на избрания бон. 
 

Важно!!! Сторно операцията се извършва за артикулите, останали в екрана.  Ако се премахнат 
всички артикули, такава операция няма да се извърши. 
Всички сторнирани артикули се записва в базата с данни. Не е възможно сторниране на по-
голям брой артикули от тези във основната продажба. При опит за такова се извежда 
съответното предупредително съобщение. 

 
Описаната операция връща сторнираните количества в склада, и се отразява в дневния 

отчет на фискалното устройство съгласно изискванията на Наредба H18. 
 
 В случаите, когато е започната Сторно бележка и не е намерен търсеният номер на бон 
или към този бон всички артикули вече са сторнирани, то се извежда съобщението на Фиг. 4 и 
програмата ни връща в екрана за извършване на продажби. 
 



         

 

 
Фиг. 4. Информационно съобщение при неоткрита бележка 

 

1.3. Статус на свързаните принтери 

 Статусът на свързаните принтери може да се види в долната част на екрана за 
продажбите. За всеки от двата принтера има отделна част, където може да се види какъв 
принтер е конфигуриран, дали има връзка или не. Като цяло статусите могат да се разделят на 
три.  

1. Конфигурирано и нормално работещо фискално устройство 

 
 

2. Конфигурирано фискално устройство, към което няма връзка  

 
 

3. Неконфигурирано устройство  

 
 

Статусите за служебния принтер (принтер за кухня,  бар и др.) са аналогични.  
 

III.Разлики при изписване 

1.1. Стартиране на модула 

При стартиране на модула, ако е стартирана операция „Продажби“ се появява 
съобщението от Фиг. 5, при което е необходимо да се затвори операция „Изписване“. 
Причината за това е, че се използва едно и също фискално устройство и съгласно 
изискванията на Наредба Н-18 е необходимо директното му управление. Едва след 
затварянето на операция „Продажби“ програмата позволява да се стартира операция 
„Изписване“. 

 
Фиг. 5. Съобщение при стартиране на операция Изписване 

 

1.2. Приключване на изписване 

След като потребителят потвърди плащането (бутон Потвърди ), се 
разпечатва бележка за платената сума, изписването се записва и прозорецът й се затваря. 

При възникване на грешка при отпечатването на бележката се появява съобщението от 
Фиг. 6, потвърждението на което ни връща в екрана на изписването за нов опит за запис и 
разпечатване на бележката. Едва след разпечатването на бележката изписването се записва в 
базата с данни. 



         

 

 
Фиг. 6. Грешка при отпечатване на бележка от модул изписване 

 
ВАЖНО!!! Съгласно изискванията на Наредба H-18 приключването на операцията 

изписване с плащане на определена сума не може да бъде извършено без наличието на 
фискално устройство. 
 

1.3. Доплащане на изписване 

За да се направи доплащане към изписване, след като е генериран дневникът, трябва 
да се намери документа, към който ще се прави доплащането. Може да се използва произволен 
дневник, но може би най-удобен би бил “Дневник – неплатени изписвания.” За да се намери 
желаният документ, могат да се използват филтрите (за документ, само редовни) и функцията 
за Търсене по:. След като е намерен, документът трябва да се избере (избира се някое негово 
поле с бутон на мишката или с движение със стрелките на клавиатурата) и от бутона Функции 

 се избира Доплащане . Така се отваря прозорец с информация за 
изписването - номер, дата и час, контрагент, обща сума и сума за доплащане Фиг. 7. Има и 
таблица на направените плащания  до момента за нея. За да се направи доплащане се избира 

бутон . Отваря се прозорец Доплащане към Изписване No:ххх. С “ххх” е 
отбелязан номерът на изписването (документа). Прозорецът изглежда по същия начин като 
прозореца за плащане при приключване на изписване (Фиг. 8). В полето „Платена сума“ се 
въвежда сумата за доплащане, програмата по подразбиране предлага оставащата за 
доплащане сума. Потвърждава се въведената сума. 
 

 
Фиг. 7. Доплащане на изписване 

 
Може да бъде отпечатан документ за доплащането на принтер А4 по предварително 

изготвения шаблон, ако потребителят потвърди съобщението: “Желаете ли да отпечатате 
доплащането?”. Ако се откаже отпечатването на доплащането, веднага се отпечатва фискален 
бон, а ако е се потвърди отпечатването на друг документ, фискалната бележка се отпечатва 
заедно с отпечатването на документа за доплащане. Доплащането може да бъде извършено на 
няколко пъти в зависимост от условията. Тогава в полето платена сума трябва да се въведе 
сумата, която се плаща в момента и софтуерът изчислява остатъчната сума и я визуализира в 
полето „Оставаща сума“.  



         

 

Ако избраното изписване е изцяло платено, бутонът  в прозореца с 
информацията за плащанията ще бъде сив и избирането му ще бъде невъзможно. 

 
Фиг. 8. Прозорец за въвеждане на платена сума 

1.4. Сторниране на плащане 

Сторнирането на определено плащане се налага в няколко случая. 
1. При необходимост от редактиране на документ за изписване, към който има 

направени плащания 
2. При необходимост от сторниране на конкретно плащане по някаква причина – 

Неправилна сума, избор на грешен тип на плащането и др. 
 

За сторниране на плащане е необходимо в прозореца на Фиг. 7 да бъде избрано плащането, 
което е необходимо да бъде сторнирано и се натисне бутонът „Сторно на плащане“ 

. Аналогично на сторнирането на обикновена продажба се извежда 
екран за избор на основанието за сторниране измежду трите типа, посочени от НАП и да 

натисне бутона „Сторно“  или да откаже операцията с бутона . 
 

 
Фиг. 9. Избор на тип на сторно бележката 

 
Възможните варианти след това са няколко: 

1. Премахване на артикул от Сторно операцията; 
2. Промяна на количеството на артикул от Сторно операцията; 
3. Отказ на Сторно операцията. 

След избор на типа на сторното и натискане на бутона „Сторно“ , плащането се 
сторнира и се отпечатва сторно бон на фискалното устройство. При липса на фискално 
устройство се извежда съобщението от Фиг. 6 и програмата ни връща в екрана на Фиг. 7, 
където след възстановяването на връзката с фискалното устройство можем да направим нов 
опит за сторниране или да откажем операцията. При опит за сторниране на вече сторнирано 
плащане се извежда следното съобщение - Фиг. 10, и операцията се отказва. 
 



         

 

 
Фиг. 10. Предупредително съобщение при сторниране 

 
Важно: При сторниране на плащане към документ, в който има артикули от различни данъчни 
групи е възможно програмата да изведе нов екран (Фиг. 11), в който да се въведе сумата за 
сторниране по всяка от данъчните групи. Едва след посочването на сумите и натискане на 
бутона „Потвърди“ се разпечатва сторно бележката и плащането ще бъде сторнирано. 
 

 
Фиг. 11. Съобщение при сторниране 

 

1.5. Сторниране на записано изписване 

  За да се сторнира изписване както и при редактирането описано по-горе трябва, то първо 
да бъде намерено в подходящ дневник за Изписване. За намирането на документа в 
генерирания дневник отново могат да се използват филтрите и функцията Търсене по: 

. След като е намерен, се избира и от бутонът  се задава  

Сторниране . 
 

Да сторнира изписване може само оператор, който има дадени права за това, посочени 
в настройките му. Ако операторът няма право да сторнира изписване, при избор на функцията 
програмата ще изведе съответното съобщение и няма да позволи извършването на 
действието. 

 
Програмата отново извежда предупредително съобщение Фиг. 12, че сторнирането е тежка 

операция и е добре на терминалите за продажба да няма клиенти, след потвърждението на 
което ще се извърши сторнирането. 



         

 

 
Фиг. 12. Предупредително съобщение при сторниране на изписване 

 
 

Аналогично на операцията по редактиране, ако към документа има направени плащания, се 
извежда съответното съобщение за тяхното сторниране. Едва след това документът ще бъде 
сторниран. Ако сторнирането е завършило успешно, програмата извежда съответното 
съобщение, което трябва да се потвърди и потребителят ще бъде върнат в прозореца на 
дневника. 

Сторнирано изписване не може да бъде повторно сторнирано. 
 

IV. Други разлики 

1.1. Шаблони потребителски права 

 Създаването на шаблоните става от основното меню Настройки/ Шаблони потр. права 

. Програмата отваря екрана на Фиг. 13, в който се виждат 
предварително създадените шаблони. При маркиране на някой от шаблоните се виждат 
правата, зададени за него. Те могат да бъдат променяни. При добавяне или премахване на 
дадено право е необходимо промяната да се запише с натискане на бутона „Запис“ 

. Създаването на нов шаблон става с натискането на бутона „Операции“ 

 и избор на опцията . Необходимо е да се зададе име на 
шаблона, да се дадат необходимите права, след което да се потвърди с натискане на бутона 

„Запис“ . Програмата извежда съобщение “Потвърдете за запис на нов 
шаблон:‘………….‘“, при потвърждението на което името на новия шаблон се появява в списъка. 

 
Фиг. 13. Шаблони потребителски права  

 
 Правата, които могат да се дадат на различните оператори са описани в таблицата.  

 



         

 

 ФУНКЦИЯ ЗНАЧЕНИЕ 

ПРИ ПРОДАЖБИ * 

Разрешени свободни отстъпки Операторът ще може да дава отстъпка при продажба от 
предварително създадените. 

Разрешени отчети от фискалното 
устройство 

Операторът ще може да отчита фискалното устройство 
от „Продажби” (за фискален принтер) 

Разрешено издаване на служебни 
бележки 

Операторът ще може да приключва бележката служебно 

Разрешено сторно в открита 
клиентска сметка 

Може да отказва артикули (VOID) от текущо започната 
продажба 

Разрешени  допълнителни типове 
плащания 

Ще може да приключва бележката с тип плащане 
различен от „В БРОЙ” (ако има създадени) 

Разрешено сторно в междинно 
приключена клиентска сметка 

Може да прави VOID в междинно приключена клиентска 
сметка 

Разрешен достъп до маси 
отворени от друг оператор 

При ресторантски продажби операторът ще може да 
работи с маси, отворени от друг оператор 

Разрешен печат на копие на 
бележка 

Операторът може да прави копия на приключени бележки 

Разрешено издаване на фактури Операторът може да издава фактура при продажба 

ПРИ ОСТАНАЛИТЕ ОПЕРАЦИИ* 

Разрешено редактиране на 
складови номенклатури 

Операторът има достъп до Настройки / Складови 
номенклатури и да ги редактира 

Разрешено редактиране на 
артикули и групи ** 

Може да добавя, редактира и изтрива артикул, артикулна 
група, група за печат, рецепта. Също може да променя 
видимите колони в прозореца на артикулите. 

Разрешено редактиране на 
контрагенти, групи и карти за 
отстъпки 

Може да създава, редактира и изтрива данни за клиенти, 
доставчици, карти за отстъпки 

Разрешен преглед на събития Операторът може да преглежда събитията от Дневници/ 
Събития 

Разрешен достъп до дневници Операторът може да преглежда дневниците 

Разрешена смяна на  цени на 
артикулите 

Може да редактира цените на артикулите, но не може да 
променя други параметри (освен ако не му е разрешено с 
друга отметка ) 

Разрешени артикулни отчети Има достъп до справките за артикулите 

Разрешено редактиране на 
документ 

Може да редактира документи за доставки и изписвания 

Разрешено сторниране на 
документ 

Може да сторнира документи за доставки, изписвания, 
последна ревизия, касова продажба 

Разрешен достъп до настройки на 
системата 

Потребителят ще може да променя настройките на 
програмата (менюто Настройки с изключение на 
Складови номенклатури – отделна отметка) 

ОПЕРАЦИИ* 

Разрешени „Продажби” Може да прави продажби (бързо маркиране) 

Разрешени „Доставки” Може да въвежда доставки 

Разрешени „Ревизии” Може да прави „Ревизии” 

Разрешени „Изписвания” Може да извежда стока от склада с „Изписване” 

Разрешен достъп до 
номенклатури 

Може да отваря номенклатурите артикули, контрагенти, 
клиентски карти 

Разрешен достъп до отчети на 
оператори и терминали 

Може да прави отчети на оператори и терминали, 
служебно въвеждане и извеждане на суми. 

Разрешен достъп до 
допълнителни справки 

Потребителят ще има достъп до менюто Дневници / 
Допълнителни справки както и до Одиторския модул, без 
да е нужно да има достъп до стандартните справки. 

Разрешено разпечатване на 
неприключен бон 

Позволява използването на функцията „Печат на бон 
(Ctrl+T)” в продажби. 

Разрешен достъп до собствен 
операторски отчет 

Операторът може да вижда собствения си отчет 

Списъка Достъп до функции 

 



         

 
* потребителят трябва да има достъп до типа операция за да използва съответните функции 
към нея.  
** Чрез опцията „Разрешено редактиране на артикули и групи” се контролира и промяната на 
видимите колони в прозореца артикули. Това може да се използва в случаите, когато е 
необходимо касиерът да вижда артикулите, но управителят на обекта не желае касиерът да 
вижда данните за покупни цени, последен доставчик и др. На касиера се дават права 
„Разрешени продажби” и „Разрешен достъп до номенклатури”, но не му се разрешава 
редактиране на артикули и артикулни групи, а управителят предварително подготвя видимите 
колони със собствения си акаунт. Така касиерът ще вижда само колоните, предварително 
зададени от управителя и няма да има право да ги променя. 
 
 За изтриването на определен шаблон е необходимо да се натисне бутонът „Операции“ 

 и избор на опцията . Програмата извежда съобщение 
“Потвърдете за изтриване на шаблон ‘………‘ “ потвърждението, на което премахва избрания 
шаблон от списъка. 
 

1.2. Типове плащания ФУ 

От Настройки / Складови номенклатури / Типове плащания ФУ 

 се отваря прозорецът, в който се редактират възможните за 
използване типове плащания, за фискалното устройство. Съществуващите по подразбиране са 
В БРОЙ и С КАРТА. 

Добавянето, редактирането и изтриването на тип плащане става по същия начин, като 
при данъчните групи (виж предишната точка). Задължителните полета на тази номенклатура 
са No, Име, Курс, Валута. Номерът на типа плащане отново е уникален. Полето Основно е 
само информативно. Основното плащане е винаги В БРОЙ и не може да се променя, нито да се 
изтрива. 

За всеки тип плащане трябва да се зададе номер и име за фискалното устройство. 
Програмата по подразбиране предлага номер едно. Стойността се променя с избор от падащия 
списък. Съгласно Наредба H-18 валидните номера на плащания за фискално устройство са от 
1 до 11. В програмата може да има неограничен брой типове плащания, но всички те трябва да 
имат номера за ФУ от едно до 11. 
 

1.3. Възстановяване на данни от архив 

Ако базата данни се е повредила, то тя може да бъде възстановена от архив. Трябва да 
се има в предвид, че всичко правено след датата на архива ще бъде загубено. Съгласно 
изискванията към софтуера на последните изменения на Наредба H-18 изтриване на данни не 
е възможно. Поради тази причина възстановяването на данни е операция, която следва да се 
извърши от представител на фирмата, инсталирала и поддържаща програмата. 

В прозореца АРХИВИРАНЕ/ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на данни в страницата 
Възстановяване на данни от архив (виж Фиг. 14) може да се видят направените архиви до 
момента.  



         

 

 
Фиг. 14. Възстановяване на данни от архив 

 
  В този прозорец (АРХИВИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на данни, страницата 
Възстановяване на данни от архив) потребителят може също да изтрие ненужните архивни 

файлове, като ги избере от списъка и натисне бутон . 
 

1.4. Изтриване на данни 

 

2. Одиторски модул 

 От менюто Помощ/ Одиторски модул  може да се пусне 
приложението, описано в Наредба H-18 за извеждане на информацията за целите на 
контролната дейност на НАП. При стартирането му модулът се отваря, но за пускане на 
справките е необходимо потребителят да има информация за паролата за достъп. 
 

3. Изисквания 

Програмата “Detelina Light” работи върху всички текущо поддържани версии на Windows  
– Windows 7, Windows 8 и Windows 10. За разлика от всички предходни версии на „Детелина“, 
които работеха с Firebird 1.5, Detelina Light 6 работи с Firebird 3.0 като сървър за поддръжка на 
базата. 
 


