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BM12.3  
 

BM12 е развитие на познатата програма. В нея, освен че са добавени много новости, са 

запазени възможностите на предшествениците 

Новости в организацията на работата спрямо BM 08 
 

Добавени са следните основни възможности: 

 

Програмата работи със СУБД (безплатен FireBird). Това позволява: 

Ползване на единна номенклатура. 

Работа в клиент/сървърен режим – няколко потребители ползват една и съща 

номенклатура, съвместна работа по проекти. 

Разширени възможности за допълнителна информация в обекта – големи описания, 

изображения и сканове, прикрепени документи и др. 

 

Обектите, с които се работи, може да са записани като самостоятелни (така, както 

във всички предидущи версии), така и в базата данни. По всяко време обектът може да 

се включи в базата данни или да се запише от нея като самостоятелен.  

Самостоятелните обекти се предават от един потребител на друг без загуба на 

разширената информация. 

 

За съвместимост със стари версии на програмата: 

всеки обект от старите версии се отваря директно, след което може да се обработва 

като самостоятелен или да се включи в БД 

всеки обект от BM12 може да се запише във формат BM08/RM/BM05. В този случай 

разширената информация се губи. 

от обекти записани със стари версии на програмите, може да се изберат анализи на 

операции, които да се включат в базата данни за по-нататъшно използване 

 

Потребителският интерфейс е подобрен – добавени са нови възможности за 

редактиране и обработка на данните, както и за визуалното им представяне. 



Варианти на програмата 
 

Програмата се предлага в два равностойни по функционалност варианта – 

еднопотребителски (моно) и клиент-сървърен. 

 

Еднопотребителски (моно) 

 

Този вариант се прилага, когато потребителят на програмата е един във фирмата или 

не се изисква съвместна работа по обектите. Потребителят не зависи от сървъра, може 

да прави избор между различни бази данни.  

- Програмата директно се свързва с базата данни и осъществява всички IO операции 

без посредничеството на сървърния модул.  

- С базата данни в един момент може да работи само един клиент. 

- Грижата за своевременното архивиране и администриране на БД лежи върху него. 

 

 

Многопотребителски (клиент/сървър) 

 

При този вариант един от компютрите се определя за сървър, а всички потребители 

се свързват към него чрез мрежата. 

 

За сървър може да бъде определен произволен компютър (системните изисквания не 

са високи, но все пак е добре да е по-мощен). Освен в ролята на сървър, този компютър 

може да се използва и като клиентско работно място. 

 

Броят на клиентските модули, свързани със сървъра технически не е ограничен. 

 

При този вариант трябва да се определи лице, което да администрира системата, да 

се грижи за съхранението и целостта на данните, да прави своевременни обновления и 

т.н. 

 



Инсталиране, регистрация и старт на програмата 
 

Инсталиране  

 

За инсталирането на BM12 се предоставя инсталационна програма, която се стартира 

и инсталира програмата BM12 на компютъра. Инсталационната програма предлага 

български и английски интерфейс. 

 

Препоръки при инсталирането 

 

Моно и клиентски модул 

 

Желателно е програмата и базата данни да се инсталират на диск, различен от ‘C:\’. 

Практиката показва, че това пести много главоболия по време на работата: 

 При налагащо се преформатиране и/или преинсталиране на ОС данните на диск 

D:\ или следващи не се засягат. 

 Windows налага по-малко ограничения върху правата за запис и др. 

 

Много важно е, в операционната система всичко да бъде настроено за ползването на 

кирилица – език, местоположение, десетична точка и др.  

 

Сървърен модул 

 

При инсталирането на сървърния модул трябва да се има предвид броя на 

клиентските модули, които едновременно се свързват към него. При малък брой – до 5, 

ролята на сървър може да изпълнява най-мощният компютър в групата, който 

едновременно да бъде по желание и клиент. 

При повече свързващи се клиенти, е желателно да се задели отделен компютър. 

Специални изисквания, къде да се инсталира сървърния модул няма, но 

администратора на мрежата трябва да осигури на програмата пълни права за запис на 

директорията, в която е инсталирана и включените в нея работни директории. 

Версията на Базата данни Fire Bird трябва да е 2.5. 

 

Обновяване (ъпдейт) на програмата 

Периодично авторите на програмата издават обновявания – нови възможности, 

отстраняване на грешки. При релиз на нова версия, се публикуват инсталационна 

(пълна) версия и само изпълними файлове. 

Всички обновявания трябва да се изпълняват, когато изпълнимите модули 

(програмите които ще се обновяват) са спрени. 

Препоръчителният начин за обновяване е заместване на изпълнимите (exe) файлове 

с новите едноименни. При клиент-сървърната версия е много важно изпълнимите 

файлове на сървърния и клиентските модули на всички машини да са от една и съща 

версия.  



Стартиране на програмата 

 

Първи старт 

 

При първи старт на програмата, се появява форма за регистрация. Въведете 

необходимите данни и ги изпратете на имейла на разпространителя, чрез когото сте 

закупили програмата.  

 
В отговор ще Ви бъде изпратен регистрационен файл. За да започнете работа трябва да 

го копирате в папката на програмата. 

 

Действия при стартиране 

Еднопотребителска версия (моно) 

 

Това е най-простият вариант. При еднопотребителската версия програмата се 

свързва директно с базата данни, без да ползва посредничеството на сървърния модул. 

Началния екран на програмата има следния вид: 

 

 
 



При първия старт на програмата, когато още не е имало свързване с база данни, на 

потребителя се предоставя следния екран: 

 

 
 

Това, което той трябва да направи е да избере файла с базата данни, като натисне 

съответния бутон. Появява се стандартния за Windows диалог за избор на файл: 

 
 

Трябва да се избере файла на желаната база данни (с окончание FDB) и да се кликне 

двойно върху името или натисне бутона ‘Open’. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ: файла с базата данни трябва да се намира на същия компютър, на 

който е стартирана програмата. Може да се намира на твърдия диск, USB диск или 

USB-флашка. Не се отварят данни намиращи се на мрежови устройства, та дори и 

мапвани. 

 

След избора на файла (ако отговаря на горните условия), става активен бутона за 

стартиране на програмата: 



 
 

След натискането му, началната страница на програмата се скрива. Ако трябва да се 

отвори друга база, програмата се затваря и се стартира отново: 

 
 

При всеки следващ старт, програмата ще предлага последната избрана база, но с 

помощта на бутона, тя може да се смени, т.е. възможните варианти на продължение от 

този екран са два: 

- натискане на бутона за старт 

- избор на друга база и последващо натискане на бутона за старт. 

 

С бутона   се дава възможност да се разархивира база данни, без да се 

прибягва до помощта на административния модул. След разархивиране на базата, 

данните веднага могат да се ползват. 

 

Многопотребителска версия 

Свързване със сървърния модул 

 

Стартиране на клиентския модул се изпълнява, когато сървърния модул на 

програмата е стартиран. 

При стартиране на клиентския модул, потребителят трябва да знае два показателя, 

определени от сървърния модул: 

 - IP адреса на компютъра, където е стартиран сървърния модул  

и  

- порта, чрез който се осъществява връзката.  



При многопотребителската (клиент/сървърна) версия сървърният модул може да се 

намира на компютъра, на който е инсталиран клиентския модул или на друг (което е 

по-често). 

Когато сървърния модул е разположен на същия компютър, като IP-адрес (Host 

Name) може да се посочат избран "localhost". Като алтернатива може да се въведе IP 

адрес 127.0.0.1 или реалния IP адрес на компютъра. 

Когато сървърният модул се намира на друг компютър, разликата е само в това, че в 

полето "Host Name" трябва да се посочи IP адреса на сървърния модул: 

 
 

IP адреса се предоставя от администратора на системата, който го прочита от 

формата на сървърния модул. Като порт за връзка се избира същия, който е избран при 

стартирането на сървърния модул. 

 

Особености: 

 - Веднъж въведен IP адреса се запомня от програмата и при всеки старт може да 

се избере от падащия списък 

 - Програмата предлага по подразбиране последните използвани IP и порт. 

 

След успешно влизане в системата програмата показва всички табове от менюто си, 

които до този момент са били скрити: 

 
 



След влизане в програмата, двата варианта имат еднакъв интерфейс и действията се 

изпълняват по един и същ начин. 

 

Видове обекти 
 

Управлението на работата с обектите се осъществява от първата страница след 

влизането в програмата: 

 
 

Отляво са бутоните за работа с обекти във формат BM12, отдясно за обекти от стари 

формати, а по средата бутон, от който се извикват справки с данни от няколко обекта. 

Обектите, с които работи програмата, можем да разделим на следните основни 

видове: 

 Обекти в базата данни 

 Самостоятелни обекти формат BM12 

 Самостоятелни обекти в стари формати (BM08/RM/BM05/BMW) 

Всички тези обекти се обработват по един и същ начин, а разликите се състоят 

основно в следното: 

Обекти в базата данни 

 

Обектите са записани в БД. Може да се отварят изцяло или частично. Разрешена е 

съвместната работа от няколко потребителя върху един обект. Ресурсите на обекта 

може да се използват от всички потребители включени в системата. За пренос от една 

база данни в друга, трябва се експортират като самостоятелен обект и после да се 

включат в другата база. За предоставяне на информация на други потребители, 

обектите може да се експортират като самостоятелни или в стар формат. 

За създаване или отваряне се използва следното меню от страница ‘Обекти’ на 

главната форма: 

 
 



Самостоятелни обекти формат BM12 

 

Обектите в този формат са представени в един файл (архивен, формат zip), който 

може да се записва, където пожелае потребителят, да се пренася от един компютър на 

друг, за да се препраща по електронен път.  

Обектите се отварят със стандартния за Windows диалог за отваряне на файлове. 

Името, под което програмата записва обекта, е подобно на ‘obektBM12 - LIDL 3.zip’, 

където след стандартното начало ‘obektBM12’ следва името на файла и разширение .zip 

В една директория няма ограничение за броя на обекти, но се препоръчва за всеки 

обект да се прави отделна. 

В архивния файл е включен файл, със стандартната ценова и структурна 

информация и файлове, съдържащи разширена информация за описания, изображения, 

документи, спомагателни текстове към справките. При отваряне на обекта, програмата 

създава поддиректория, с име като файла (без разширението zip), ако тя не е била 

създадена по-рано. Освен това, с цел предотвратяване на загуба на данни, програмата 

създава архивно копие на данните в служебно създадената поддиректория ‘ARCHIV’, 

като името на всеки файл е подобен на следния: ‘arh_00257_obektBM12 - ЖСК.zip’, 

където числото след ‘arh_’ е поредният номер на архива. 

Номерацията на архивите е единна за всяка директория, като в нея се включват 

всички обекти от основната директория: 

 
 

Общият брой на архивите в тази директория е ограничен до 50 за всички обекти, 

като най-старите се изтриват при добавяне на нов архив. По този начин не отваряните 

от дълго време обекти може да останат без архив. Това може да се избегне като се 

намали броят на обектите в една директория или всеки обект да се записва в отделна 

директория. 

 

Освен автоматичното има възможност за архивиране по искане на потребителя. 

Извиква се от главното меню на формата на обекта - точка „Безопасност“, подточка 

„Прави архивно копие на данните“.  

 

 
 

Архива се записва в директория ARCHIV, поддиректория на тази в която се записва 

самостоятелния обект, където се записват и автоматичните архиви.  

 

Как се записват обекти в този формат може да прочетете тук. 

 

 

 

 

 



Самостоятелни обекти в стари формати 

 

Обектите се избират със стандартния за Windows диалог за отваряне на файлове, 

като за данни записани с BM08/RM/BM05  се търси файл ob32od_e.bmw, а за данни от 

най-старата версия под Windows – BMW – файла obod.bmw.  След кликване за 

отваряне на обекта и диалог за избор на директория, където той да се запише, се 

изпълнява създаването на копие във формат на самостоятелен обект BM12. 

Оригиналният обект остава без изменения. 

 

 

 

Избор на обект за работа 

 

Създаване на нов обект в базата 

 

На главната форма на програмата, на таб Обекти, се избира първият бутон.  

 
 

Избира се точката „Създава нов обект в базата“. Следва диалог за потвърждение 

(против последици от случайно натискане) : 

 
При отговор с ‘Yes’,  

 
програмата изисква да се въведе име за новия обект, като проверява дали то е уникално. 

След въвеждане на името, се създава нов, празен обект, и се отваря главната форма за 

работа с него. 

 



 

Избор на обект от базата 

 

 

За работа с базови обекти, се използва първия бутон „Обекти в базата данни“. При 

неговото натискане излиза падащо меню с варианти – да се извика списък с всички 

обекти записани в базата, да се съзададе нов обект и списък на последните 10 отворени 

обекта. 

 

Списъка на обектите се попълва във форма, извиквана с бутона ‘Избор от списък в 

базата’. Необходимият обект се избира от списъка, като може да се използват 

допълнителните възможности на таблицата за групиране, филтриране и сортиране: 

 

 
 

Списъкът на обеките има следния вид: 

 

За да се активира обект, се натиска бутона    на неговия ред. 

 

Контрол за съвместната работа  

 

Клиент/сървърния вариант на програмата позволява съвместна, едновременна 

работа на няколко потребителя, върху един обект  ( само за обекти, записани в базата). 

Позволява се, обекта да се отваря изцяло или частично. Всяка от отворените части се 

маркира като заета и при отварянето от друг потребител се предлага в режим само за 

четене. Така, различни потребители могат да отворят данни, които са им необходими, 

без да пречат на другите. В режим 'Само за четене' са достъпни всички справки. При 

необходимост, обекта може да се отвори в 'Принудителен режим на пълен достъп'. 

 

 



Статус на данните за обекта 

 

Статуса се отразява в клетката 'Статус' в таблицата за избор на поръчка: 

 
 

Краткото описание на статуса е в два варианта - 'зает', 'своб.(оден)'. Когато статуса 

на обекта е 'зает', то с поместване на курсора на мишката над клетката, във вид на хинт 

се извежда по-подробно съобщение: 

 
 

В това съобщение, за всяко отваряне на обекта или част от него, се издава съобщение 

- кога, от кой потребител и компютър е отворен, начина - частично или изцяло, и кой 

възел е отворен. 

Избор на частта от обекта, която трябва да се отвори: 

 

Натиска се бутона    от реда с поръчката, след което се показва следната 

форма: 

 
За да се покаже струткурата на обекта, се натиска бутона ‚Показва таблица с възлите 

– зареждане на отделен възел‘. Тогава формата придобива следния вид: 

 



 
 

В тази форма са показани всички възли на обекта, както и състоянието им (свободни 

или вече отворени). В текста на бутона в горния панел, се посочва кой от възлите ще 

бъде отворен. Може да се избере целият обект или някой от възлите му. 

Ако е необходимо да се отвори същият обект, преди да бъде затворено предното 

отваряне (независимо от кой потребител), в тази форма се отразява състоянието на 

отделните възли: 

 

 
 



На формата е показана структурата на обекта - изделия и възли. В горния ляв край е 

показано значението на иконките пред името на възлите - свободни и заети. Може да се 

отворят и отворените от друг потребител възли, но само в режим на четене 

(направените промени не се записват). В зависимост от това, какво е селектирано, в 

широкия бутон се показва името на съответния възел. При натискането му се отваря 

съответната част. При необходимост, ако всички или част от възлите са в употреба, но 

трябва да се отворят с пълен достъп се поставя отметка в чек-бокса 'Отваря всички 

възли с пълни права'. Това действие трябва да се предприема със съзнанието, че когато 

повече от един потребител е отворил данни с пълни права, то при запис остават 

промените, направени от този, който е записал по-късно. 

Когато създадената структура на обекта е обемиста (съдържа над 300 възли) 

програмата не разрешава да се отвори целия обект наведнъж. В този случай бутона за 

отваряне не е активен.  

 
 

Може да се избере подвъзел на обекта, който съдържа по-малко възли от максималния. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Избор на обект от списъка на последно отваряните 

 

 
 

Списъкът с последните отваряни обекти (ако има такива), е продължение на менюто 

за основни действия с обектите в базата. Програмата дава възможност да се показва 

списък с последните от 10 до 30 обекта, които са били отваряни от нея. Настройката на 

броя се извършва в таба Настройка, на главната форма на програмата: 

 

  
 

При клиент/сървър след кликване по избрания обект програмата показва направо 

прозореца за избор на възел, без да се преминава през процедурата за избор на обект от 

списъка. При моно варианта на BМ12, след кликване на реда с името на обект, се 

отваря формата на обекта.  

 

 

Избор на самостоятелен обект формат BM12 

 

Изборът се управлява с падащото меню на бутона ‘Обекти BM12 извън базата’ 

 



 
 

Разликата от работата с обекти в базата е, че отварянето става не с посочване от 

списък, а чрез използване на стандартния за Windows диалог, за отваряне на файлове: 

 
 

Преди отварянето на обекта, програмата прави копие на файла в папка ARCHIV, 

като запазва дата на създаването му. Архивните копия също може да се отварят с 

програмата, като при диалога се избере : 

 

 
 



За самостоятелните обекти, е добавена възможност да бъдат записани на друго, 

различно от работното място. Това става с точка от менюто на формата на 

самостоятелния обект: 

 
 

Показва се стандартния за Windows прозорец, в който да посочите директорията, 

където да се запише самостоятелния обект. Записва се във формат zip. 

Избор на обект в стария формат (BM08/RM/BM05/BMW) 

 

Изборът става с посочване на обекта. За целта се натиска бутона :  

 
 

Програмата предлага стандартния диалог на Windows за отваряне на файл.: 

 
 



По подразбиране се предлага отваряне на обекти в BM08/RM/BM05 формат. Ако 

трябва да се отвори обект от още по-старата версия на BM – се избира съответния тип: 

 

 
 

След избора на файла, програмата прави копие на обекта във формат на 

самостоятелен обект BM12, с което копие продължава работата в стандартната форма 

на програмата за работа с обект. При необходимост за връщане на обекта във формат на 

BM08/RM/BM05 от формата на обекта се прави експортиране в този формат. 

 

Работа с обекта  

 

Работата с обектите е еднаква за двата вида обекти (с малки изключения, свързани 

със спецификата). Това, дали отворения обект е от базата или самостоятелен се 

различава по заглавието на формата на обекта и цвета на панела за управление. 

 

При обекти от базата това изглежда така: 

 
 

А при самостоятелните : 

 
 

Формата, в която се отваря и обработва обекта наричаме 

Главна форма на обекта 

 

Общият изглед на формата на обекта е следния: 



 
 

Във формата са обособени няколко основни зони: 

Управление на формата 

Основни елементи на управление:  

 
Където: 

 1 – Бутон, извикващ форма, в която се въвеждат основните характеристики на 

обекта 

 2 – бутон, който извиква прозорец, който е постоянно на екрана и показва 

съдържанието на елемента от ПСД, който е избран в момента 

 3 – Бутон показващ дали е необходимо преизчисление. Част от промените 

(изискващи по-голямо изчислително време) направени от потребителя в обекта, не се 

отразяват в таблицата автоматично. Когато има такива, шрифтът на бутона става 

червен – при натискането му става преизчисление на целия обект и промените се 

попълват в таблицата, шрифта на бутона става черен. Ако не се натисне докато шрифта 

е червен не предизвиква последици. При черен шрифт бутона също е активен. 

 4  – Бутон, с който се извиква помощ (help) за съответната форма 

5 – Бутон, управляващ показването на описанията – в отделна колона или под 

името на елемента 

 6 - Бутон за определяне на начина на показване на текстовете – на един ред или с 

показване на целия текст при променлива височина на редовете 

 7 – Извежда таблицата към форма за предварителен преглед и печат 

 8 – изравнява текстовете в активната таблица по широчина 

 9 – бутон, извикващ процедури за експорт на таблицата към Excel, HTML или 

текстов файл 



 10 – Бутон извикващ меню за различни настройки – хедъри и футъри към 

справките, стилове,  и други 

възможни настройки. 

 

 11 – Поле за търсене на елемент по име   

Въвежда се една или няколко части от име и след натискане на Enter или бутона със 

зелената стрелка, в таблицата се позиционира на първия елемент, съдържащ въведените 

изрази (ако има такъв). Преминаване към следващ, отговарящ на условието елемент, 

става отново с натискане на бутона със стрелката или на бутона Enter. С бутона в ляво 

на полето, се извиква подробно търсене, при което в таблицата остават само редовете с 

изразите по които се търси. Програмата запомня и предлага последните 50 текстови 

израза, по които е правено търсене в съответната таблица. Те се показват при писане в 

полето или могат да се извикат с триъгълничето в края му.  

 

- зона за добавяне на операции и ресурси и управление на показването на 

структурата на обекта 

 
  Тук се намират бутони за: 

- добавяне на операции чрез търсенето им по име 

- добавяне на ресурси към възли чрез търсенето им по име 

- отваряне на т.н. ‘малка номенклатура’ за включване на елементи от 

избран обект 

 

- група бутони за извикване на номенклатури, от които чрез изтегляне с 

мишката да се добавят операции и ресурси. 

 

- Група бутони, с които се размества последователността на възлите, 

операциите и ресурсите в дървото на ПСД 

 

Главно меню на формата на обект 

 

Формата на обект има главно меню, което е постоянно видимо и се намира веднага 

под заглавната рамка на прозореца. 

 



 
 

 
Точка „Обект“ от менюто, съдържа дублиране на бутоните Запис, Изход и 

Характеристика на обекта. От тук се извиква и записа на обекта като самостоятелен 

обект във формат BM08 (за кореспонденция с предишната версия) или BM12. 

 

 
Точка „Действия и справки“ от менюто, съдържа ред за Приемане цените на 

ресурсите от базата. С това действие, само на избрани ресурси от този обект, може да 

се обновят цените с тези от базата. С Експорт към счетоводството кредит по сметки, се 

обменя информация със счетоводна програма, посредством специален формат файл. 

 

 

 
Точка „Безопасност“ присъства само в менюто на обектите записани в базата (в 

менюто на самостоятелните я няма, защото там не е необходимо). От тук се посочва в 

коя директория да се съхраняват архивите, ако тя е различна от тази по подразбиране. 

При нужда да се направи веднага архив, се използва втория ред. 

  

 
Точка „Настройка“ от менюто, съдържа две действия.  

При натискане на точка „Структурирана номерация на елементите“, колоната „ном.“ 

в таблица ПСД сменя съдържанието си от изброяване на включените елементи във 

възела в структурно такова. 

 



 
  

 Точка „Отбелязва операции с нулеви РН и цени в тях“, оцветява клетките в 

колона цена, на тези редове, на които операциите или са с цена 0-ла, или нямат 

разходни норми в себе си, или имат една или няколко разходни норми с цена 0-ла. 

 
Повторното натсикане на точката от менюто маха цветовото означения и връща 

стандартния цвят на текста в колоната. 

 

 
Точка „Помощ“ извиква прозорец (хелп), в който ръководствтото за работа на 

програмата, с описани функциите и бутоните в нея, е разделено на части за по-голяма 

прегледност. За основните форми и по-важните и често използвани прозорци, точката 

от менюто Помощ, или аналогичния й бутон , извикват хелпа направо на 

съответната гема. За всички останали, се отваря заглаваната страница с изредени 

всички теми. 

Извеждане на справки по ПСД 

 

 
 



Показани са бутони за извикване на основните справки, като след името на всеки 

ресурс е показан броя на участията му в селектираната част на обекта. 

 

Тези бутони постоянно се намират в долната част от формата на обекта и 

натискането на всеки от тях създава (или позиционира ако е създадена) страница в 

пейдж-контрола със съответното съдържание. Бутони имат различни картинки в 

зависимост от състоянието на страницата:  

 - отворяне на страницата 

 - презареждане на таблицата. При кликване по бутон от лентата за 

ресурс, който вече е отворен, следва позициониране върху съответстващия му таб, без 

да се отваря нов. 

 - няма ресурси за показване и страницата не е активна. 

 

Например, при натискане на бутона ‘Материали’ , в пейдж-

контрола се появява нов таб, с таблица попълнена от съответните данни: 

 

 
 

Така може да се отворят всички справки от активните бутони.  

 

 
 



Знакът ‘х’ на таба означава, че при кликването по него съответния таб се затваря. 

Основните 3 таба – „ПСД“, „Отчети“ и „Документи“ не се затварят. 

 

Освен ПСД таблицата, която е в основната форма на обекта, в програмата може да се 

извика и ПСД без цени – Количествена сметка. Това става от менюто на формата на 

обекта, точка Действия и справки, подточка Количествена сметка. 

 
 

Формата, която се появява има следният вид: 

 
 

Съдържа структурата на обекта и колони с мерната еденица, еденично количество и 

общо, начална и крайна дата. 

 

Специфични контроли за страници за ПСД и отчети и документи 

 

 
 

На всяка от страниците, принадлежи панел с бутони за управление и извеждане на 

справки.  



 

За ПСД: 

 
За отчетите : 

И за документите: 

 

 - бутона се появава над таблицата, само когато е активна 

страницата ‚Документи“. 

 

 

Панелите, на които са разположени бутоните може да се скриват, като за 

управлението на видимостта им служи следния елемент, 

 разположен в горната част на панела. Когато 

панела е свит, се вижда само този елемент, но стрелките сочат отваряне: 

.  

Цвета на панела може да се настройва от формата за настройки, на главната форма на 

програмата. 

Управление на показваните в ПСД данни 

 

Управлението се извършва с показаната в лявата страна на формата дървовидна 

структура: 

 
 

С тази структура може да се осъществяват следните действия 

Позициониране на посочената позиция от ПСД 

 

При кликване върху някой елемент от структурата ПСД, в таблицата отдясно се 

позиционира на съответния елемент. 

 

Определяне на показваните в ПСД елементи 

 

С включване и изключване на чек-боксовете преди името на всеки елемент – възел и 

операция, се показват или скриват съответните елементи в ПСД. Изключените 



елементи не участват в изчислението на ПСД и справките ( с изключение на таблиците, 

при които е указано, че участват всички елементи от обекта). 

Управление с меню в таблицата на ПСД 

 

Освен бутоните за управление, действия с обекта се извършват и посредством 

изплуващо меню, при кликване с десния бутон на мишката върху селектиран ред от 

ПСД, като действието е свързано с елемента от селектирания ред. 

 
 

Създаване на структурата и ресурсите на обекта 

Добавяне на възли към обекта 

 

За добавяне на възли се използва Pop-Up менюто, като се селектира реда, на който е 

необходимо да се създаде подвъзел: 

 
 

След избирането на точката ‘Добавя подниво’, програмата предлага диалог за 

въвеждане на името на поднивото: 

 



 

Веднага след приемането, новодобавения възел се показва както в ПСД, 

 

Така и в управляващата структура:  

Промяна на името на обекта и възлите 

 

Промяната може да стане по два начина: 

- от Pop-Up менюто на десния бутон на мишката: 

 
При което се предлага диалог за въвеждане на ново име. 

 

- Името на обекта може да се смени и от формата за корекция на 

характеристиките и настройка на обекта :  

Там името се въвежда в предназначеното за това поле : 

 

 
 

Пренареждане структурата на ПСД 

 

Последователността на възлите и операциите във възел в ПСД, може да е 

произволна. Пренареждането на елементите на възела, в желаната от потребителя 

последователност се извършва с бутони, над структурата на ПСД :   

Кликва се върху избрания за разместване елемент. В зависимост от възможните 

премествания, стават активни и съответните бутони:  

 - елемента ще стане първи в списъка 



 - елемента ще се премести над елемента над него 

 - елемента ще слезе под елемента под него 

 - елемента ще стане последен в списъка 

Промените се отразяват веднага в таблицата на ПСД. 

Включване на операции и ресурси в ПСД 

 

Включването може да стане по няколко начина и с различни резултати. Тук се 

използва следната терминология: 

- шаблон на операцията – елемент от структурата, който включва описание на вида 

работа и разходни норми на ресурсите, необходими за изпълнението на единица от 

операция. Шаблоните се съхраняват в номенклатурите. 

- операция в ПСД – елемент, наследник на шаблон. Обикновено се модифицира в 

зависимост от местоприложението – променят се ресурси, разходни норми, цени и 

начисление, което го прави различен от шаблона. В един обект може да има няколко 

операции, наследници на един шаблон, които се различават помежду си.  

 

 Като източници за добавяне на операции в обекта, служат: 

- Номенклатури на операции и ресурси 

- Други обекти 

- т.н. Малка номенклатура – алтернативен начин за представяне на обекти 

- Създаване на нови операции и ресурси. 

Включване на операции, създадени от шаблони 

Включване от номенклатурата на операциите 

Добавяне от формата на номенклатурата 

Формата с номенклатурата на операции се извиква с бутона    от формата на 

обекта или от страница ‘Номенклатури’ на главната форма на клиентския модул с 

бутона:  

 
Двата начина са равностойни. Формите с номенклатурите може да не се затварят, а 

да стоят на разположение по време на работата с програмата. 

Допълнителна възможност, при някои от извикванията на номенклатурата, (от 

формата на операция) е възможността за извикването и с филтър по име. За активиране 

на тази възможност се поставя отметка на чек-бокса за зареждане с филтър: 

 

 



 

При този вариант преди зареждането на номенклатурата се въвежда текста, който 

трябва да съдържа наименованието на елементите от зарежданата номенклатура. 

 
 

При празен израз или отказ от въвеждане на израз, се зарежда цялата номенклатура. 

Добавянето става, като след намирането на необходимата операция, името й се 

захваща с мишката и се пуска на възела, в който тя трябва да се изпълни. 

 

 
 

В картинката тук, в курсора на мишката е включено наименованието на операцията: 

 
 

А в дървовидната структура има индикатор, който показва къде ще попадне 

операцията при отпускане на бутона на мишката. 

 

 
 

По подробно работата с формата на номенклатурата на операциите е описана тук. 

Добавената от номенклатурата операция в обекта, носи характеристиките на 

шаблона без изменения. 

  

Детайлно разглеждане на операцията, преди добавянето й в обект 

 

За избраната операция има процедурата, която позволява преди включване в обекта, 

да се види анализа на шаблона на операцията, както и операциите произлезли от този 

шаблон във всички обекти на базата, като по този начин се избере най-подходящото. 

Процедурата се извиква от 2 места: 

- Номенклатура на операциите: 



 
 

- Формата за търсене на операции по име: 

 
 

След натискане на бутон , на реда на операцията, се показва следната форма: 

 



 
 

В нея са показани всички операции, наследници на избрания шаблон. С натискане на 

бутона , в колона ‘огл’, може да се види анализа на всяка от операциите: 

 

 
 

 

Включването в обекта става чрез превличане с мишката на избраната операция към 

възела в който трябва да се включи. 

 



 
 

Анализа на шаблона може да се види на първата страница от формата. 

 

Добавяне на операция чрез търсене на шаблона по име 

Извикване на формата: 

 С натискане на бутона  

 С избиране на точка от менюто:  

 
 

Независимо от начина на извикване, избраната операция ще се добави към 

селектирания възел от обекта. Ако няма избран възел, точката от менюто на десния 

бутон на мишката не е активна. 

След извикването, програмата предоставя следния прозорец: 



 

  

Управление на формата и заредените данни: 

 

При първото извикване на формата от програмата, се прочита номенклатурата на 

шаблоните на операциите, и данните се записват в служебен файл. При следващи 

извиквания на формата, се използват служебно записаните данни. Ако междувременно 

в номенклатурата са добавени нови шаблони или изтрити съществуващи по време на 

записа, това няма да навреди на търсенето (изтритите няма да се заредят), но няма да 

бъдат показани и новодобавените. За актуализиране на служебните данни със 

номенклатурата се използва бутона   

Търсене на необходимия шаблон 

 

В списъка са представени шаблоните на всички операции от номенклатурата. 

Търсенето става по няколко признака, като в полето на съответния филтър, се въвеждат 

части от търсения признак на необходимия шаблон (поне два символа): 

 

 - въвежда се част от една или повече думи от името 

 - втвежда се началото на шифъра 

 - избира се вариант от падащия списък. 

 



Натиска се Enter или бутона  в дясната част на съответното поле за въвеждане. 

 

 -стандартно търсене в таблицата. 

 

Натиска се Enter или бутона  в дясната част на полето за въвеждане. Ако се 

натисне бутона в ляво от полето за израз, се показва допълнително поле в което може 

да се въведе по-сложен израз за филтриране на информацията в таблицата: 

 
 

След израза за търсене, може да се добави втори израз, по който да се търси - със 

знака „+“ пред него, а за да се махнат редове от таблицата, които съдържат друг израз, 

трябва преди ненужния израз да се постави знака „-“. 

Сработва съответния филтър и в таблицата се показват само шаблоните, чието име, 

шифър или УСН съдържа въведените изрази: 

 
При следващо търсене, в полето на филтъра, програмата предлага подсказка за вече 

търсен текст. 

 



 
 

В долната част на прозореца са дадени статистически данни за общия брой и 

показаните шаблони, времето за зареждане. 

За да започне търсене в таблицата от начало, т.е. в целия списък се изчистват 

филтъра с бутона  и таблицата се препоптлва. 

Ако таблицата е групирана по някоя колона, може бързо да бъде върната в 

началното си състояние с бутона  

 

Действия след избор на шаблон 

 

За всеки шаблон на операция може да се разгледа анализа му, за да сте сигурни, че 

той е необходимия Ви шаблон. Освен това може да се разгледат участията на 

операциите от този шаблон, във всички обекти в базата.  

Това става във формата извиквана от бутона  на реда на операцията. В нея има 

две страници: „Анализ на шаблона“ и „Операции по шаблона“. Формата на анализа 

може да стои отворена, докато се натиска бутона на различни редове от таблицата с 

операциите. Информацията за анализа на шаблона автоматично се обновява. 

На първата страница е показан анализа на шаблона, като той служи само за справка – 

не може да се редактира от това място. 

 
 

На втората страница са изредени участията на всички операции от този шаблон: 

 



 
 

С натискане на бутона  може да се разгледа анализа на всяка от операциите: 

 

 
 

Включване на избраната операция 

 

За включване в обект или анализ, с мишката се превлича избраната операция там, 

където трябва да се добави. При това действие, ако шаблона е наличен в 

номенклатурата се създава операция от него. Може да се добавят колкото операции е 

необходимо, преди формата да бъде затворена или скрита.  

Може да се добавят операции, както от списъка на всички шаблони, така и от 

таблицата „Операции по шаблона“, на вече избран шаблон. 

 

 



Включване на операции от други обекти 

 

За да се копира операция от един обект в друг (може и от второ копие на същия), 

двата обекта се отварят като формите им се разполагат една до друга, така че да са 

достъпни дървовидните структури и на двата. 

Копирането от обект в обект (или в същия), може да става не само за отделни 

операции, но и за цели възли, с принадлежащите им операции. 

 

 
 

Хваща се с мишката необходимата операция от обекта източник, и без да се отпуска 

бутона, се влачи към обекта приемник до възела, към който тя трябва да се добави: 

 

 
 

По време на движението, до курсора на мишката е изписано наименованието на 

операцията, а курсорът променя вида си в зависимост от това дали копирания елемент 

може или не да се пусне върху елемента под него. 

 

 
 

Когато достигне възел, върху който операцията може да се пусне, той променя вида 

си. 

 



 
 

Подобен резултат може да се постигне и с операциите ‘Copy’ и ‘Paste’. Процедира се 

така: върху необходимата операция (може и върху възел с операции) се извиква поп-ъп 

менюто и се избира точката ‘Copy’: 

 

 
 

Следва избиране на възела, който трябва да стане приемник на копираната операция 

и пак се избира поп-ъп менюто: 

 
 

и се избира точката ‘Paste .......’ с името на копираната операция. 

При копиране на операция (или възел с операции), в обекта приемник се копират не 

шаблоните на операциите а самите операции с всички промени, които са направени по 

време на работата с обекта – източник. 

 

 

 

Включване на операции от малката номенклатура 

 

‘Малката номенклатура’ представлява друг начин на представяне на операциите и 

ресурсите съдържащи се в обектите. При този метод, потребителя може да избира по 



какъв начин да включва операциите – от шаблона или от променените в обекта.  

Прилага се само при обектите от базата. 

Извиква се с натискане на бутона  В заглавието на формата се показва името на 

обекта, чиито данни са показани. Програмата представя следната форма: 

 

 
В горната част на формата се намира зоната за управление на избора на обект 

източник. Формата показва данни от обекти, намиращи се в SQL-базата. При 

първоначалното й извикване, тя се зарежда с данни от обекта, от който е била извикана. 

Списъците на обектите от базата, се показват от комбо-бокс. 

При необходимост, може да се зареди и обект извън базата – самостоятелен обект. 

Това става с натискане на бутона над таблицата -  „Зарежда самостоятелен обект“. 

Данните във формата са разположени на няколко страници, като са групирани 

според вида си.  

 
Страниците, за които няма данни се скриват.  

На всяка от страниците са показани следните данни: 



 
 

На отделните редове са показани данни от шаблона на операцията или ресурса. След 

отварянето на реда, с натискането на ‚+‘ в началото на реда или бутона , се виждат 

отделните екземпляри, които участват в обекта. 

В зависимост от желанието на потребителя, чрез теглене с мишката в обект, може да 

се включи операция като шаблон, изтегляйки името от основния ред или като 

количество, изтегляйки някой от редовете на екземплярите. В първия случай 

операцията в обекта получава количество равно на 1.00, а във втория такова, каквото е 

било в обекта източник. Освен това във втория случай, добавяната операция запазва 

начисленията, каквито е имала в обекта – източник. 

В таблицата на операциите, освен бутона за оглед на участията им в избрания обект, 

има и бутон , който извивка допълнителна форма. В нея са изредени всички 

участия на тази операция и анализа на шаблона й. От списъка на Операциите по 

шаблон, с буон, може да се разгледа всеки един анализ.  



  
 

От тази таблица също може да се добавя в таблицата на ПСД, чрез теглене с 

мишката. 

По подобен начин се включват и ресурсите от малката номенклатура – от реда с 

името на ресурса се изтегля шаблона на ресурса и се приема в обекта с количество 

равно на 1.00, а от редовете в детайлната таблица към всеки обект – с разходната му 

норма. 

Когато е необходимо, програмата дава възможност от малката номенклатура да се 

добавят цели възли, заедно с подвъзлите им и включените операции и ресурси: 

 
За целта се използва страница ‘Структура’, като желаната част се изтегля върху 

името на възела-приемник.  

Формата на малката номенклатура се показва винаги над всички други форми, за да 

е удобна за работа. 

 

Включване на операции чрез създаване на нови 

 

Когато се налага създаването на нова операция може да се създаде директно във 

формата на обекта, където ще се използва, или да се извика номенклатурата на 

операциите и там да се създаде нова, след което тя да се добави в обекта. 

За да се създаде директно в обекта, се използва точката от поп-ъп менюто  „Създава 

и добавя нови операции и ресурси“, подточка „Операции”. За улеснение на 

потребителя, действието има и клавишна комбинация Ctrl+N. Трябва в таблицата ПСД 

да е посочен възела, към който ще се добави новата операция и тогава се натискат 

заедно бутони Ctrl и бутон N (n). Няма значение на какъв език е включена 

клавиатурата. 



 
 

Програмата извиква формата за редактиране на операции, работата с която е описано 

на тук. 

 

Включване на ресурси 

 

Добавянето на ресурси (директно закачени към възлите), се изпълнява както и 

добавянето на операциите, но се избират съответните елементи от номенклатурите. 

Включването на ресурси може да стане от няколко източника: 

Включване на ресурси чрез търсене по име  

Извикване на формата: 

 С натискане на бутона    

 С избиране на точка от менюто на десния бутон на мишката, на таблица ПСД:  

 



Независимо от начина на извикването, избраният ресурс ще се добави към 

селектирания възел от обекта. Ако няма избран възел, възможността за извикване от 

менюто не е активна. 

След извикването, програмата предоставя следния прозорец: 

 

 
 

В таблицата са представените наличните в номенклатурите ресурси от всички 

видове, което позволява търсенето да се осъществява без предварително да е определен 

вида. В колоната вид, е показан вида на ресурса – мат – материал, пол - полуфабрикат, 

мех – механизация,  трд - труд, и  усл - услуги. Може да се направи групиране по тази 

колона, за да се намери по-лесно търсения ресурс: 

 

Управление на формата и заредените данни: 



 

При първото извикване на формата от програмата, се прочита номенклатурата на 

шаблоните на ресурсите и данните се записват в служебен файл.  

Ако е включено условието , програмата прочита 

тези данни отново при всяко отваряне на формата. Ако условието е изключено, то при 

следващи извиквания на формата, се използват служебно записаните данни. Тогава, ако 

междувременно в номенклатурите са добавени нови шаблони или изтрити 

съществуващи по време на записа, това няма да навреди на търсенето (изтритите няма 

да се заредят), но няма да бъдат показани и новодобавените. За актуализиране на 

служебните данни с номенклатурата се използва бутона  

 

Търсене на необходимия ресурс 

 

В списъка са представени шаблоните на всички ресурси от номенклатурите. 

Търсенето става, като в полето на филтъра, се въведат части от името на необходимия 

шаблон (поне два символа):  Програмата запомня 

търсените вече изрази, и подсказва при следващо въвеждане в полето на филтъра. 

Натиска се Enter или бутона в дясната част на полето за въвеждане. Сработва 

филтъра и в списъка се показват само шаблоните, чието име съдържа въведените 

изрази: 

 
 

В таблицата може да се търси си и със стандартния прозорец , в 

който се пише израз и се натиска Enter или бутона със стрелката. Програмата 

позиционира последователно на редовете, в които има търсеният израз. Ако се натисне 

бутона в ляво от полето за израз, се показват допълнително поле и бутони за по-сложно 

търсен в таблицата 

 

 



 

След първия израз за търсене, може да се добави и втори израз, по който да се търси 

със знака „+“ пред него, а за да се махнат редове от таблицата, които съдържат друг 

израз, трябва преди него да се постави знака „-„ 

 

В долната част на прозореца, са дадени статистически данни за общия брой и 

показаните шаблони, времето за зареждане. 

Коригиране на ресурса 

 

За всеки ресурс от таблицата, може да се извика форма за разглеждане и корекция. 

За целта се натискат бутона  на реда на ресурса. Корекциите се запомнят веднага. 

 

Включване на избрания ресурс 

За включване във възел, с мишката се превлича избраният ресурс там, където трябва 

да се добави. Може да се добавят колкото ресурси е необходимо, преди формата да 

бъде затворена или скрита.  

 

 

Включване на ресурси от номенклатурите 

 

Необходимата номенклатура, се извиква с натискане на съответния бутон от полето 

за добавяне от номенклатури. Когато не е чекнато условието за зареждане на 

номенклатурата с филтър (на местата на които го има), то тя се зарежда цялата. В 

самата номенклатура има различни допълнителни филтри – по име, код, номенклатурен 

номер и др. Формата на номенклатурата не е необходимо да се затваря – ако 

потребителят не я затвори, тя ще се затвори заедно с програмата. 

При чекнато условие за зареждане с филтър, преди извикването на номенклатурата 

на потребителя се предлага да въведе име или част от име, което трябва да се съдържа в 

имената на всички елементи на заредената част от номенклатурата. 

 

 
 

Включване на ресурси от обекти 

 

Включването на ресурси от други обекти, може да стане или от самите обекти, като 

те се отворят или от малката номенклатура. 

При вземане на ресурси от друг отворен обект, може да се използват методите 

Copy/Paste или Drag&Drop, докато от малката номенклатура – само Drag&Drop. 

 

Включване на новосъздадени ресурси 

 

За включване на нови операции и ресурси, липсващи в номенклатурите може да се 

използват два метода: 



А. Отваряне на номенклатурата на съответния ресурс, проверка за наличието на 

необходимия ресурс или аналог под друго име, и ако наистина търсеното липсва, чрез 

натискане на бутона ‘Добавя’ - извикване на формата за създаване на ресурса. След 

създаването на ресурса, програмата позиционира курсора в таблицата на 

новосъздадения ресурс и той с мишката се провлича на необходимото място в 

структурата на обекта. 

Б. Чрез директно извикване на формата за създаване на операция или ресурс. За целта 

се селектира възелът, от структурата на обекта, към който трябва да се добави 

новосъздадения ресурс, и се натиска десния бутон на мишката. От изплуващото меню 

се избира необходимата позиция: 

 
За създаването на нови операции има и клавишна комбинация Ctrl+N, която се 

натиска когато в ПСД е избран ред на възел. 

 

След направения избор се предлага формата за създаване на ресурс, и след приемане, 

ресурса се добавя към избрания възел. 

 

 

Редактиране на ПСД и ресурсите в него 

 

Редактирането включва корекция на количествата на възлите и операциите в обекта, 

корекции на цените, разходните норми и ресурсите необходими за изпълнението на 

операциите, както и редактиране на ценообразуващите елементи – допълнителни 

разходи, начисления по процент или схема. 

 

Редактиране на общите характеристики на обекта 

 

Редактирането се извиква или от съответната точка на главното меню 



 или от бутона :   

под менюто на формата на обекта. 

Представя се форма, за редактиране на основните характеристики. На формата, на 

различни страници, са разположени контроли за въвеждане на различни групи данни. 

 

Основни характеристики на обекта:  

 

Данните се въвеждат със свободен текст или се избират от номенклатури, показани в 

падащи списъци.  

 
 



Тогава, когато в номенклатурата липсва необходимия елемент, тя се допълва с 

натискането на бутона вдясно от падащия списък . Появява се 

форма, в която да се въведат новите данни: 

 
 

При поставена отметка на чек-бокса ‘Не се показва в сумарните справки’, обекта не 

се включва в обобщените справки, които се извеждат за базовите обекти. 

Броят работни часове, се използва при определянето на нормата изработка на 

операциите при графика, и времето необходимо за изпълнението им. 

Описания и свързани документи 

 

На страницата ‘Описания и свързани документи’ програмата позволява да се добавят 

изображения от популярните формати jpg, jpeg, bmp, описание, както и свързани с 

обекта документи и изпълними файлове 

 



.  

 

Броят на изображенията и прикрепените файлове не е ограничен. След като се 

добави нов файл или изображение, програмата предлага прозорец, в който да се 

въведат допълнителни характеристики. По подразбиране прозореца се отваря така: 

 
 

С натискане на бутона характеристики, се показват допълнително полетата : 

 



С бутона  се добавят нови елементи към списъците от характеристики. 

На бутона  има меню за всеки документ : 

 
 

Може да разгледате картинката в горното поле, или да разгледате документа, който е  

посочен в падащия списък долу. Аналогично, може да ги запишете извън базата данни 

като файл, или да ги изтриете. 

Настройка на изчислението на стойността на обекта 

 

На страницата ‘Настройка на изчислението на стойността на обекта’ се определят 

начисленията върху цялата стойност на обекта. Това става чрез избиране или създаване 

на нова схема начисления. 

 

 
 



На същата страница се определя включването на закръгление на цената на 

операциите, при изчисление на стойността на обекта. 

Когато закръглението не е включено, изчислението се извършва с точната цена на 

операцията, която в зависимост от разходните норми, цените и коефициентите на всеки 

от образуващите я ресурси, може да има много знаци след десетичната точка. В 

таблиците, обикновено се извежда закръглената до втория знак (до стотинки) цена на 

операцията и при умножение по големи количества може да се наблюдава разлика в 

стойността, показвана в таблиците и получената при умножението на действителните 

цени. 

Когато закръглението на цените на операциите е включено, то се извършва още на 

етапа на изчислението им, и в определянето на стойността на реда от ПСД и цялата 

стойност на обекта участва не точната, а закръглена до стотинка цена на операцията. 

Това води до намаляване на въпросите, свързани със стойностите.  

Почти винаги общата стойност на обекта при включено и изключено закръгляване 

на цените на операциите се различава, поради което потребителя трябва да избере 

подходящия за него начин. 

 

Настройка на визуализацията на обекта 

 

Формите в програмата могат да се настройват, да изглеждат по различен начин. Тези 

настройки, могат да бъдат пренесени от един обект в друг. За целта – в обекта 

приемник, се посочва обекта източник в падащото меню, и се натиска бутона ‚Взима 

настройките на формите‘. 

 



 

Настройката,  

 
важи за допълнителните имена, записани като описание към анализите (операциите), 

при техния импорт от Excel-ски файлове. Това е направено, понеже някои инвеститори 

държат на точното изписване на зададените от тях имена.  

Редактиране в таблицата ПСД 

 

В таблицата ПСД директно се редактират количествата на операциите, разходните 

норми и цените на ресурсите в операциите и описанията на отделните елементи. 

Редактиране на количествата 

 

Редактирането се изпълнява с въвеждане на новата стойност от клавиатурата или с 

помощта на бутона за редактиране. 

 

 
 

По подразбиране, всички стойности подлежащи на редактиране се извеждат в 

тъмносин цвят. Цвета на колоните за редактиране може да се смени от формата за 

Настройки, на главната форма на програмата. 

Може да се използва и въвеждане с помощта на калкулатор. Калкулатор е предвиден 

за всички цифрови стойности, подлежащи на редактиране, но по подразбиране е 

изключен. Може да се включи за всяка колона, по желание на потребителя, като това 

става по следния начин: 

При кликване с десния бутон на мишката по антетката на цифрова колона, се 

предлага следната форма за настройка: 



 
 

За да се показва калкулатор в избраната колона, се поставя отметка на ‘Показване на 

калкулатор’. При включено показването на калкулатор, редактирането става с 

въвеждането на стойността с бутоните на калкулатора. За завършване на въвеждането, 

се кликва с мишката извън калкулатора. 

 
 

Редактиране на разходните норми и ресурсите 

 

По подразбиране, разходните норми на операциите, не са показани.  

 

 
 

За да се покажат и редактират, трябва да се кликне двойно върху името на 

необходимата операция, след което те се показват под нея в таблицата:  

 



 
Двойния клик на реда на операцията може да я отвори за редакция, ако е указано във 

формата „Общи настройки на програмата“, на главната форма на програмата. 

Може да се редактира количеството (разходната норма за единица операция). 

 

Редактиране на описания 

 

Описания може да се редактират след натискането на бутона за редактиране  

. 

 

Показва се форма, в която може да се въвежда ново, редактира вече въведено 

описание и др. Размерът на описанието не е ограничен. Повече за редактиране на 

описанията може да прочетете тук. 

 

Редактиране на елементи от ПСД 

 

За редактиране на елементите от ПСД е предвидена форма, която стои постоянно на 

екрана и променя съдържанието  си в съответствие с елемента, който е избран в ПСД. 

 
 

За използването му, се натиска бутона ‘Информация и редактиране ....’, което 

предизвиква показването на информационната форма.   



За да не се изгуби под другите прозорци, формата може да бъде настроена да е 

постоянно над всички останали форми на обекта -  за целта се включва отметката на 

панела - ‚винаги отгоре‘. Настройката се запомня и при следващо отваряне на формата 

се предлага същата. 

Когато е отворена страница, на която има таблица, бутона  става 

активен. Той разширява колоните в таблицата до ширината на текста в тях. 

 
 

Съдържанието на формата, се променя при всеки избор на нов елемент от ПСД. 

Формата има две основни страници – за възел и операция. Ако е избран възел, 

страницата за операция се скрива. При избрана операция, са показани и двете страници 

- и за възела-родител и за операцията. 

Редактиране на възли 

 



Редактирането на възлите, дава възможност за включване на допълнителна 

информация и определяне начина на ценообразуване, на принадлежащите на възела 

операции. 

 

 

 

Стойност и допълнителни разходи 

 

Страницата условно може да се раздели на три части: 

1-ва таблица, в която се дава справка за стойността на възела по статии разходи 

2-ра таблица, в която има информация за допълнителните разходи, и може да се 

променят и процентите им 

3-та част, в която се определя дали върху включените във възела операции и ресурси 

да има и начисления по процент или схема 

 

 
 

В първата таблица, справката може да бъде както за целия избран възел, така и само 

за текущо селектираните в него елементи. Това зависи от отметката над таблицата: 



 
 

Във втората таблица се задават допълнителните разходи за операциите, които са 

включени в показвания възел и дъщерните му възли. Това е начинът да се зададат 

допълнителни разходи за целия обект (като се избере основният възел на обекта). След 

определяне на допълнителни разходи за възела, при необходимост, на отделни 

операции или подвъзли може да се зададат допълнителни разходи, различни от 

въведените тук. 

Въвеждането става в реда ‘Нов %’      

 , 

като това дали новата стойност ще се въведе за всички операции, или само тези, които 

са с нулеви стойности се определя от чек-бокса: 

  

Когато чек-бокса  е отметнат, се 

променят стойностите само на слектираните във възела операции. В противен случай, 

промените се отразяват във всички операции, включени в избрания възел. Промените 

се разнасят във избрания възел, след натискане на бутона под таблицата: 

 

 
 

В третата част, от тази страница, се определя дали върху включените във възела 

операции и ресурси, да има и начисления по процент или схема, или да остане без 

начисления. Може да бъде избран само един вариант. И тук, както при допълнителните 

разходи, избраните начисления важат за всички операции на възела, както и операциите 

на дъщерните му възли. 

Когато е избран „процент“ стават активни за корекция данните за процент 

начисления. 

 

 
 

При избор „по схема“, е активно полето в дясно.  

 



  

Бутона  също е активен. Избира се от 

вече въведените или се създава нова схема начисления, която се прилага. 

 

За да се разнесат промените в наследниците на възела, се натиска бутон 

  .  

Той се натиска и при промяна към последния вариант – без начсиления. При това 

действие се изчистват въведените стойности. 

Срокове, изпълнения и плащания 

 

 
От тази страница, може групово да се промени срока на изпълнение на възела и 

неговите подвъзли. За целта след промяната на срока, трябва да се натисне бутона 

 



В частта ‚Плащания‘ са показани обща, отчетена и изплатена стойности от 

въведените в ПСД и Отчети, на включените във възела и подвъзлите им, операции и 

ресурси. 

Въведеният от тук Договорен срок за плащане, може да се проследи в справката от 

главната форма:  

 

Документи 

 

На тази страница се въвежда допълнителна информация за възела: 

- изображения – jpg, jpeg или bmp файлове, 

- описание – текст.  

- файлове – копие от файла се съхранява в базата. Впоследствие този файл може да 

бъде записан в някоя директория или да бъде директно изпълнен, ако е асоцииран с 

програма инсталирана на компютъра – например изпълнението на xls-файл ще 

стартира Excel, dwg – Autocad и т.н. 

 

Тук може да се коригира и името на възела и количеството, с което той участва в 

обекта. След корекции се натиска бутона   

. 

Формата изглежда по този начин: 



 
 

 

Редактиране на операции 

 

Когато в ПСД е селектирана операция, информационният прозорец показва втората 

основна страница – страницата на операцията: 

 

 
 

Тук може да се изпълняват следните действия 

 

 

 

 

 

 

 



Корекция на анализа на операцията 

 

 
 

Тук може директно да се променят разходните норми, цените и другите елементи от 

анализа, както и да се въвеждат описания за разходните норми. Корекцията става в 

съответната колона в таблицата. За въвеждане или коригиране на описание, се използва 

бутона  на съответния ред. 

Тук не може да се добавят или изтриват ресурси – това се прави в специализирания 

прозорец за редактиране на операцията, който се извиква от менюто в ПСД на обекта: 

 
 

 



Начисления върху цената на операцията 

 

Начисленията за една операция, се определят по начин аналогичен на този за всички 

операции, принадлежащи на един възел. 

Информацията се намира в частта под таблицата на анализа. Панела може да се 

скрива и показва с помощта на жълтата лента (цвета е по подразбиране, може да се 

промени). 

Промяната на допълнителните разходи се отразява веднага в таблицата на анализа. 

 

 
  

Ако трябва да се добавят допълнителни проценти или схема начисление върху 

операцията, се избира съответния вариант от панела. 

Ако се избере „процент“, става активна лявата част на панела: 

  
 

Въвежда се процентът, и с чек-боксчетата се определя, върху стойността на кои от 

статиите разходи тези начисления ще се отразят. За да се отразят промените, се натиска 

бутон . Промените се отразяват веднага в таблицата на анализа. 

Ако се избере „по схема“, активна за корекции става дясната част на панела. С 

бутона „Избор или създавне на схема начисления“ се избира какво да се включи в 

анализа. Промените се отразяват веднага. 

 
 



Без начисления, изчиства от анализа вече въведени такива. 

 

Трябва да се има предвид, че ако се направят промени в някой от вишестоящите 

възли, те ще отменят направените тук. За това реда на въвеждане на начисления, трябва 

да следва пътя от обекта, през възлите и ако е необходимо в съответната операция. 

 

Подробни количества 

 

Подробни количества, може да се въвеждат, както във формата за редактиране на 

операцията, така и тук: 

 

 
 

В горната част на страницата са показани информационни данни – количеството с 

което операцията участва в ПСД, каква част от него е разпределена в подробност, 

разликата и мерната единица на операцията. 

Разпределеното, като подробни количества, може да е по-малко от общото 

количество, с което операцията участва в ПСД, но не може да го надвишава. Ако това 

се случи вследствие на въвеждането на данните за подробни количества, то в ПСД ще 

бъде присвоено по-голямото количество. 

Създаване на елементите от подробните количества става с натискането на бутона 

‘Добавя нов ред’. Представя се следната форма за въвеждане: 

 



 
 

Полетата ‘текст’ и ‘описание’ не са задължителни. 

Общото количество за елемента се получава чрез умножението на четирите 

стойности в полетата за дължина, широчина, височина и брой подобни части. Не е 

задължително да се попълват всички полета – не попълнените се приемат за единица и 

не влияят на крайния резултат.  

Когато е необходимо да се въведат спадащи се количества – например отвори за 

врати и прозорци при зидарии, една от стойностите трябва да се въведе с отрицателен 

знак (минус). Тогава в справката тя попада в секцията ‘Спада се’. 

 

Приемането на въведените стойности става със съответния бутон. 

 



 
 

Ако се налага последваща корекция, с натискане на съответния ред на десния бутон 

на мишката, се предлага следното меню: 

 
 

За улеснение при въвеждането на подробните количества, е дадена възможност, те 

да се копират от една операция в друга. 

 Бутона ‚Поставя‘ е активена ако преди това са били копирани 

Подробни колечества с бутона ‚Копира‘. Количества могат да се поставят и в 

операцията източник.  

Изтриването на ред, може да е поединично от менюто на десния бутон на мишката 

на съответния ред, или от бутона ‚изтрива всички‘ под таблицата. При всяка промяна, 

информацията над таблицата и под нея, се актуализира автоматично. 

Накрая, трябва да се определи, как въведените подробни количества, ще се включат 

в ПСД. Когато има разлика между количеството в ПСД и сбора на въведените 

подробни, както е в примера: 



 
 

има две възможности : 

 
- първият бутон ще присвои в ПСД сбора от подробните количества 

- вторият ще запази подробните количества, без да променя общото количество в 

ПСД – т.е. само част от общото количество е описано в подробната сметка. Това 

не действа ако количеството в ПСД е по-малко от сумата на подробните. 

 

В справката ‘Подробна количествена сметка’ въведената позиция изглежда така: 

 
 

Планиране на количеството 

 

На страница „Планиране“ се определя срока за изпълнение на количеството. Тя е 

разделена на няколко зони : информативна, таблица с възможност за редактиране и 

секция за определяне времетраенето по брой работници. 



  
 

В първата част на страницата, в ляво е показано количеството на този елемент в 

обекта, общия срок за изпълнение и информация дали графика недостига, съвпада или 

надвишава количеството. 

 

 
 

При необходимост срока може да се раздели на няколко периода. Това действие се 

извършва с бутона . Тогава общия срок на количеството се 

изчислява от началото на първия и края на последния елемент. 

При промяна на количествата, програмата следи дали те са равни на информацията в 

ПСД, и променя етикета и цвета на съобщението. При надвишаване цвета се сменя от 

синьо на червено и обратно. 

 

   
 

В таблицата може да се коригират колони количество, %, начало и край и коментар. 



  

Бутона  изравнява количеството с промяна на елемента на реда на който е бутона. 

 
 

В зависимост кой от елементите е посочен в таблицата, се попълва информацията за 

него в третата част.  

В най-долната част може да се промени срока в зависимост с колко работника искате 

да се изпълни работата. Може да се настрои началния или крайния срок да се запази 

при изменението.  

 

 
 

За да се приемат промените, се натиска бутона: 

 
 

Справка за актуванията на операцията 

 

На тази страница се показват актовете, в които участва текущата операция. 

 
 

Подобна справка има и във формата за редактиране на операциите. Предвидена е и 

отделна справка, в която се показват в кои актове участват операциите от ПСД. 

 



 
 

Документи 

 

 
За всяка операция може да се добави изображение, за разлика от възела само едно. 

Може да се въведе текстово описание и да се добавят файлове. Начинът за работа с 

файловете е аналогичен на този във възлите. 

 

 



Редактиране на операции от ПСД 

 

При добавянето на операции към обекта, те са такива, каквито са били в източника – 

номенклатурата или обекта. В редица случаи, трябва да се направят промени в 

началното състояние. Редактирането на операциите е необходимо, когато трябва да се 

направи: 

- промяна на разходните норми и цените на ресурсите 

- добавяне и/или премахване на ресурси 

- индивидуализиране на допълнителните разходи и начисленията, когато трябва да се 

различават от общите (зададени в обекта или възела) 

- включване на описания, изображения, свързване със файлове и т.н. 

 

Редактирането на операцията може да се извика по два начина от таблица ПСД. 

Настройката, кой от начините да се използва, се прави от главната форма на 

програмата, страница Настройки, Общи настройки на програмата. 

Начините са: 

- С двоен клик на реда на операцията  

- от поп-ъп менюто на десния бутон на мишката 

Освен тях, формата за редактиране може да се извика и с бутон F4, когато е избран 

реда в ПСД таблицата. Бутон F3 извиква формата, която е за оглед. 

 

 
 

Представя се, общия за програмата прозорец за редактиране на операция във 

варианта, който е при извикване от ПСД. В него са показани данните за шаблона от 

номенклатурата и операцията в ПСД. От това място шаблона в номенклатурата не може 

да се редактира (не са дадени права) а се използва за справки и сравнение. 

 

Формата съдържа няколко страници.  

 
Отваря се на страницата с анализите – на шаблона в номенклатурата и на операцията 

в ПСД. 



 
 

Анализът на шаблона при отваряне на формата е скрит, но се отваря с кликване по 

хотспота отляво (ограден с червено на картинката по-горе). Това предизвиква 

показване на двата анализа едновременно: 

 



 

Редактиране на анализи 

 

При редактирането на анализа се извършват следните действия: 

- промени на Р.Н., цена на ресурса, коефициент и доставно-складови разходи. 

- за цената на ресурса и наличностите му в склада може да се получи справка (ако 

е включена номенклатурата на ВФ и за материала има данни в базата): 

 
 

- Добавяне или промяна на описание (описанието е за раз. норма, а не за ресурса) 

 
 

- Добавяне на ресурси – използва се номенклатура : 

 (ресурсите се вземат от шаблона на ресурса)   

-  Добавяне на ресурси чрез търсене по име:  - включва формата за търсене на 

всички ресурси 

- добавяне на операция чрез търсене по име:  - включва формата за търсене на 

всички операции 

- малка номенклатура    - данните се вземат или от операциите на обект или от 

шаблон от номенклатурата 

- номенклатура ТНС:  - извиква се нова форма, в която е попълнена 

информацията от ТНС книжките.  

 



 

 

- Изтриване на ресурс от анализа – ресурса се избира и от менюто на десния бутон се 

избира ‘Изтриване на xxx’.  

 

-  Промяна на процента на допълнителните разходи   (ако не са 

включени, това става на първата страница – ‘Характеристики’)   

- разглеждане на цените, в този обект, на ресурсите, участващи в тази операция. 

Изпълнява се от бутон , на реда на който е 

ресурса. Появява се форма с иброени участията. 

-   - заменя РН и цените на операцията с РН и цените на шаблона 

-  обединяване на еднакви ресурси в анализа, от няколко реда на един ред: с мишката 

единия ред се влачи до другия ред: 

 

 
 

 Курсора на мишката е стрелка където може да се пусне тегленият ресурс. Когато 

бутона на мишката се пусне, програмата пита за потвърждение дали да изпълни 

обединяването: 

 
Дава се пълна информация как се формират новите разходна норма, цена и стойност. 

 

В програмата има възможност за копиране на всички ресурси от една 

операция в друга. Операцията-източник може да е всяка от структурата на ПСД. 

Операцията приемник трябва да е отворена за редактиране. Действието се извършва по 

два начина: 



- С drag/drop – посочва се с левия бутон на мишката името на операцията 

източник, в структурата на ПСД. Името се влачи до отворената таблица с 

анализа на операцията. Там бутона на мишката се пуска.  

- С copy/paste – операцията източник се посочва с левия бутон на мишката в 

структурата на ПСД. От менюто на десния бутон на мишката се избира точка 

“Copy”. В таблицата за редактиране на операцията приемник, се натиска левия 

бутон на мишката, и от менюто на д.б.м. се избира точка “Paste Ope. …” с името 

на копираната операция.  

 

Появява се форма, в която да напишете коефициент, с който да дойдат 

ресурсите. По подразбиране програмата предлага 1. След натискане на бутона 

„Приема“, новите ресурси са добавени в операцията, или ако има вече от този вид 

ресурси в нея, се появяват още толкова техни участия, колкото има в операцията 

източник. 

 

Има е възможност за разместване на разходните норми в анализа по желания 

ред. Подредбата на редовете се запомня за всеки анализ. На антетката на номера има 

добавен хинт – описание как се разместват редовете : „с влачене на номера от един на 

друг в рамките на един вид ресурс можете да променяте поредността“.  Влаченето е 

само в колона „номер“. 

 

Редактиране на общите характеристики 

 

Редактирането се прави на първата страница на формата. И тук, ако формата е 

извикана от обект, се дават характеристиките както на шаблона, така и на операцията в 

обекта. Характеристиките, които не могат да се различават (например мерната единица) 

са общи.  

Характеристиките на шаблона, не могат да се променят, когато формата е извикана 

от обекта. Това може да се прави само, когато тази форма се извиква от 

номенклатурата. В този случай не се показват данни за операция. 



 
 

Част от данните се въвеждат като текст от клавиатурата – код, индекс, други се 

избират от падащ списък: 

 
 

Когато даден елемент в падащия списък липсва, той трябва да се добави с помощта 

на формите за редактиране на номенклатурите, извиквани от бутона  на 

съответния ред, или от административния модул на базата данни. Иконата на 



програмата е , а редакцията на групите се извиква от съответния бутон на 

страница Номенклатури 

 

 
 

 

Редактиране на допълнителните разходи 

 

Операцията по подразбиране получава допълнителните разходи, при въвеждането 

им във възела, към който принадлежи. Тук допълнителните разходи може да се 

индивидуализират за конкретната операция 

 

 

Редактиране на начисленията 

 

Начисленията в операцията също се определят във възела, към който тя принадлежи. 

Тук те може да се индивидуализират: 

 

 



 

Първо трябва да се избере вида на начисленията – по процент или по схема : 

 
 

Когато са избрани начисления по процент, той се въвежда  

 , след което се определя върху кои статии разходи 

ще се начислява:  . 

 

Когато са избрани начисления по схема, от падащия списък се избира схемата, която 

трябва да се приложи:  

 
 

Редактиране на допълнителните данни 

 

Третата страница съдържа документите, описанията и прикрепените към тях 

файлове, на шаблона (отгоре) и на конкретното количество (отдолу). Когато формата е 

отворена като количество, за шаблона се дава само информация без тя да може да се 

разглежда. Това е възможно, когато формата е отворена за самия шаблон. 

 



Операции - Импорт РН и цени от аналози 

 

Програмата дава възможност да се импортират разходните норми и цените на всяка 

операция, от неин аналог, независимо в кой обект се намира той. За целта, операцията 

приемник, в която ще се импортира,  се посочва в таблицата ПСД на обекта, и от 

менюто на десния бутон на мишката, се избира ‚Действия с операцията‘ , подточка 

‚Импорт РН и цени от аналози‘. 

 

 
 

Появява се следната форма: 

 

 
 

В таблицата са изредени всички участия на избраната операция в обекти, с 

уточнение към кой възел  принадлежат. За всяка операция са указани допълнителни 

данни като количеството и цената, с които участват в ПСД. Всеки анализ може да бъде 

разгледан с бутона на неговия ред  

Операцията приемник, тази която е избрана в таблица ПСД, е с шрифт Bold 

(удебелен), и на нейния ред, в колона ‚зам.‘, квадратчето е празно. 



За да се заместят РН и цените в текущата операция, трябва да се кликне върху бутона  

  в колонката ‚зам‘, на реда на избраната операция източник. 

Програмата изисква потвърждение за да направи промените и ги отразява веднага в 

таблица ПСД. 

 

 

Операции - Експорт РН и цени към аналози 

 

Програмата дава възможност да се експортират разходните норми и цените на всяка 

операция, към аналозите й, независимо в кой обект се намират. За целта, изходната 

(експортираната) операция, се посочва в таблицата ПСД на обекта, от където ще се 

експортира, и от менюто на десния бутон на мишката, се избира ‚Действия с 

операцията‘ , подточка ‚Експорт РН и цени към аналози‘. 

 

 
 

Появява се следната форма: 

 

 
 



В таблицата са изредени всички участия на избраната операция в обекти, с 

уточнение към кой възел  принадлежат.  За всяка операция са указани количеството и 

цената с които участват в ПСД. Всеки анализ може да бъде разгледан допълнително, с 

бутона на неговия ред  

Избраната операция може да се разгледа от бутона  

Освен разходните норми и цените на избраната операция, могат да се експортират и 

допълнителните разходи и начасиленията върху нея. Това се определя от чек-бокса под 

таблицата:  

Определянето на кои места ще бъде експортирана (заменена) операцията, става от 

отметката на съответния ред в таблицата. Освен с кликване в квадратчето на реда, 

отметки могат да се сложат или махнат на цялата таблица с бутоните ‚Селектира 

всички‘ и ‚Деселктира всички‘. 

 

 
 

За да завърши експорта, се натиска бутона .  

Програмата изисква потвърждение за да направи промените. 

 

Промените направени в друг обект, не текущия, в който е избраната операция, ще се 

отразят дори когато другият обект е отворен за работа, и се излезе от него без запис. 

 

Редактира шаблона в базата 

 

За да се улесни работата на потребителя, е дадена възможност бързо да се извика 

шаблона на някоя операция – от менюто на десния бутон на мишката, в таблицата ПСД. 



Редактирането на шаблона носи своите последици, затова трябва внимателно да се 

обмисли дали да се редактира наличния или да се създаде нов от него, с новите 

характеристики. Промените в шаблона се отразяват на всички места, на които той е 

използван. 

 

 
 

Отваря се номенклатурата на операциите, и таблицата се позиционира на самата 

операция. С бутона  се извиква форма, в която да се разгледат участията на тази 

операция в обектите, за да се прецени дали тя да бъде редактирана. 

Може да се коригира всичко във формата. След запис се приемат промените. В 

операцията от ПСД, промените по страница Характеристики на шаблона, се отразяват 

след запис и повторно отваряне на обекта.  

Промените по анализа се прехвърлят единично в тази операция с бутона  

 над анализа във формата на операцията.  

За да се пренесат промените в разходните норми на операцията, в няколко на брой 

операции, се пренася в една, и после от нейното меню на десния бутон на мишката, се 

избира: 

 

 
 

Редактиране на описания 

 

Програмата дава възможност да се добавят текстови описания (потребителски 

коментари) на всяко ниво от данните – обект, възли, операции, разходни норми и т.н. 

Принципа на работа с описанията е еднакъв за всички елементи, като може да се 

различава в детайлите. 

Въвеждане на описания 

 



Описанията може да се въвеждат или с извикване на специална форма или във 

формата за въвеждане на допълнителна информация. 

 

За въвеждане в отделна форма се натиска бутона  

   , който навсякъде, където може да 

се въведе описание има една и съща иконка. След натискането му се представя 

следната форма: 

 

 
 

Във формата се показва въведения досега текст (ако има) и се дава възможност за 

редактиране. Нормалното излизане от формата е бутона ‘Запис и изход’. Бутона ‘Запис 

във файл извън обекта” позволява текста да се запише в самостоятелен външен файл, 

ако е необходимо на потребителя. 

 

Формата за редактиране на допълнителни данни, позволява включване на 

изображения, добавяне на файлове и редактиране на описания: 

 



 
 

Тук бутона ‘Редактира” извиква описания по-горе прозорец. Редактирането може да 

става и  директно в полето с описанието. 

Показване на описания 

 

Програмата позволява два начина на показване на описанията: 

 Показване в полето за редактиране: 

 
 Показване под името на елемента: 

 
 

При този вариант колонката, в която е описанието, се скрива. За редактиране се 

използва бутона, описан по-горе. Превключването между двата вида показване става с 

бутона  . 



Управление на формата на ПСД на обекта 

 

При управлението на формата вземат участие бутоните, групирани в дясната част на 

горния панел. Болшинството действия важат за всички форми показващи данни.  

 

 
 

С тяхна помощ се осъществяват следните действия: 

Промяна на височината на редовете 

 

По подразбиране текстовете в таблиците се показват на един ред и ако са по-дълги 

от широчината на колоната при придвижването на мишката над текста се показва хинт 

с пълния текст: 

 
 

С натискане на бутона    се преминава в режим на редове с променлива височина и 

целия текст се показва в съответната клетка 

 

 
 

Преместване на описанията 

 

Описанията, които се отнасят за един ред от таблицата, може да се разполагат на две 

места: 

в клетка на съответния ред: 

 
 

Или непосредствено под текста в реда: 

 

Превключването между двата режима става с натискане на бутона    

 

Изравняване 

 

Предизвиква определяне на широчината на всяка колона от таблицата, по най-дългия 

текст в нея.  Като алтернатива може да се прави изравняване само на една колона – за 



целта се клика с десния бутон на мишката по антетката, и в представяния след това 

прозорец за настройка, се клика на бутона отдолу вляво: 

 
 

Преглед/печат 

 

Извиква форма, в която е представен документа, така както ще бъде изведен на печат 

или във формат PDF. В тази форма могат да се правят много допълнителни настройки. 

Данните, които се показват във формата са тези, които са били в таблицата преди 

натискането на бутона. Ако е необходимо някои данни да се разгънат или скрият, това 

трябва да стане преди натискането на бутона. 

 

Настройки 

С този бутон се извикват следните настройки на изгледа на таблицата: 

 
 

Текстове в началото и края на документа 

 

 
 



За всяка таблица могат да се добавят текстове преди нея (Хедър), и след нея (Футър), 

които да се извеждат при печат. Въвеждането и редактирането им се извършва с 

първата точка от менюто на бутона ‚Текстове в началото и края на документа‘. 

Допълнително може да прочетете тук. 

 

Линии в таблицата 

 

Точката ‘Линии в таблицата’ дава възможност за скриване или показване на 

различни линии в таблицата. Текущото избрано значение е показано с удебелен шрифт. 

Настройките се запомнят и може да са различни за всяка страница. 

 

 
 

Възстановява оригиналните настройки 

 

Точката от менюто ‘Възстановява оригиналните настройки’ премахва всички 

настройки правени от потребителя по този вид таблица. 

 

Автоматично преизчисление след всяка промяна 

 

Тази точка по подразбиране е включена. Ако размера на обекта нарасне до толкова, 

че да забави работата на програмата, може да се махне отметката на този ред в менюто. 

Тогава промените в таблиците и ресурсите не се отразяват автоматично, а след 

натискане на бутона  

 

Стилове на текста 

 

 
 

Когато е избрано таблицата да се показва със стилове, различните видове редове от 

таблицата се показват с различни шрифтове 

- със стилове 



 
- същото без стилове 

 
 

Редактиране на стилове 

 

Избира се от менюто: 

 
 

 
Редактиране, може да се извика за всеки от стиловете. 

 

Маркер за закръгляне на стойностите в колоните 



 

В зависимост от настройката на броя десетични знаци след запетаята, всяка колона 

може да показва закръглени стойностите си. За да се вижда ясно, че сумата е 

закръглена  може да се включи показване на ‚*‘ в края на клетката. Настройката става 

от точката от менюто: 

 

Показване на суми след всеки възел 

 

Настройва се с точката от менюто:    

 
 

Когато точката не е отметната, данните в таблицата се извеждат по следния начин 

 

 
 

При отметната – в отделен ред се показва сума на всеки отворен възел: 



 
 

Показва суми за обекта в края на страницата 

 

Тази настройка на външния вид на ПСД, спомага за още по детайлното оформяне на 

справката по желания начин от потребителя. 

Когато се отметне, точката от менюто: 

 
В края на таблицата на ПСД, се появява допълнителен сбор на избрани колони: 



 
 

Данни показвани в ПСД 

 

Таблица на ПСД 

 

В таблицата са показани основните данни, необходими за работата с обекта. 

 

 
 

Има още колони, които потребителят може да включи за показ при необходимост: 

Това става с кликване по знака за къстомизация на колоните в горния ляв ъгъл на 

таблицата (важи за всички таблици в програмата). В таблицата на ПСД има два знака. 

На първият ред, извиква настройката на бандовете на таблицата: 

 
 

 

На вторият ред извиква настройката на колоните в бандовете: 



 
 

 

 

В колона „ном“ може да се показва два вида информация : 

- структурна номерация на елементите: 

 
 

- пореден номер във възела: 



 
 

Промяната се извършва с точката Настройки, от менюто на формата, подточка 

„Структурирана номерация на елементите“: 

 

 
 

Управляваща дървовидна структура 

 

Това е дървовидната структура, която се намира вляво от ПСД и чрез нея се 

определя какво да се показва в ПСД и справките. 

 

 

 
 

- При позициониране върху елемент от структурата, става позициониране върху 

същия елемент и в ПСД 

- При премахване на отметката на някой ред, операцията или възелът 

съответстващи на този ред се скрива в ПСД и престава да участва в изчислението 

на стойността. 

 

 

Съпътстващи таблици 

 



В основната форма на обекта, могат да бъдат показани съпътстващи таблици с 

количествата и цените на ресурсите, които участват в селектираната част от ПСД. 

Общите за обекта таблици се извикват с бутони разположени в долната част на формата 

на обекта: 

 

 
 

Всеки от бутоните извиква съответната таблица за обекта. Числата в бутоните 

показват броя на ресурса от всеки вид в селектираната част от обекта. Иконката пред 

текста показва, че страницата вече е отворена, че може да се отвори или че няма 

информация, която да се покаже и бутона е неактивен. 

 

При показването на таблицата, в нея се отразяват ресурсите само от селектираната 

част, в структурата в лявата част на формата на обекта. За да се покажат всички, трябва 

да се селектира целият обект. При натискането на някой от бутоните, във формата се 

добавя нова (или ако е била добавена по-рано се позиционира върху нея)  страница за 

съответния ресурс: 

 

 
 

Таблицата може да се покаже в нова страница във формата на обекта, или да се 

изнесе в отделна форма – ако искате да виждате едновременно информацията в ПСД и 

в тази таблица. За целта на страницата в десния ъгъл на таблицата, се натиска бутона: 

 

 
 

И таблицата се изнася в отделна форма. 

 



 
За да се върне таблицата във формата на обекта, се натиска бутона: 

 
 

Всички функции са аналогични, независимо къде е таблицата – в отделна форма или 

в тази на обекта. 

 

В страниците има две таблици – основна (горната) и допълнителна (долната). В 

основната таблица са изредени всички селектирани ресурси. В долната таблица се 

попълват участията в ПСД, на посочения в горната ресурс.  

 



 
 

На всеки ред в долната таблица има бутони :  

  - Показва в нова форма, операцията на реда, за редактиране 

 -  позиционира на страница ПСД, на участието на този ресурс. 

 

Експорт на данни 

 

Запис като самостоятелен обект (формат BM 08) 

 

За да има пълна двупосочност при работата с програма BM12 и нейните по-стари 

версии, всеки един обект може да бъде записан във формат за BM08/RM. Това спомага, 

както за по-лесното преминаване от едната програма към другата, така и за работата с 

колеги, притежаващи различни версии. Все пак, трябва да се има предвид, че обектите 

обработвани с BM12 притежават допълнителна информация, която не може да бъде 

видяна в BM08/RM.  

 

За да се запише обект във формат BM08, се извиква от менюто „Обект” на главната 

форма, точка „Запис като самостоятелен обект (формат BM08)” 

 

 
 



 
 

Определя се директорията в която да се запише файла. Името му, трябва да е 

„ob32od_e.bmw”.  

 

Запис като самостоятелен обект (формат BM 12) 

 

Програмата дава възможност всеки един обект да бъде изваден от базата като 

самостоятелен, да се обработва пълноценно с нея, да се споделя, и да се връща в базата. 

За целта, от менюто на формата на обекта, се избира точка „Запис като самостоятелен 

обект (формат BM12)” 

 

 
 

Следва форма за потвърждение на записа, като се избере директория, в която да се 

запише обекта: 

 

 
 



 
 

Програмата съобщава за завършване на процедурата, с изплуващо съобщение. 

Експорт към счетоводство кредит по сметки 

 

Програмата дава възможност да се експортират въведените данни в обекта, в справка 

подходяща за обработване от счетоводна програма WF. Тази справка се извиква от 

менюто Действия, на формата на обекта.  

 

 
 

Програмата извежда следната форма: 

 



 
 

Избира се директория, в която файла да се запише. Името на файла, което 

програмата предлага, се състои от годината, месеца, деня, часа, минутите и секундите, в 

които файла е създаден, като по този начин винаги ще е уникално. Въпреки това 

потребителя може да го промени.  

За да съдържа справката данните за избран период, то той трябва да е посочен и да е 

включена отметката .  

 

Попълнените данни в колоните „см.дебит“ ‚ „см.кредит“ и „см.кр.пер.“  се 

запаметяват и не е необходимо да се въвждат всеки път. 

 

Експорт версия 1 и експорт версия 2 се различават в подаването на допълнтелна 

обобщена информация. 

 

Ценообразуване на обекта 

 



Стойността на обекта, се определя от количеството и стойността, на предвидените за 

изпълнението му операции и ресурси и начисленията върху тях. 

В най-общия случай, може да се следва следната методика: 

 - определяне на необходимите операции и ресурси за изпълнението на всеки възел 

 - определяне на цените на ресурсите 

 - определяне на допълнителните разходи  

 - определяне на начисленията за операциите и обекта. 

 

Не е задължително следването на този ред. Всяко действие може да се изпълнява в 

произволна последователност и неограничен брой пъти. Всяка, веднъж въведена 

стойност, може да се променя. 

 

Цени на ресурсите 

 

В таблиците на ресурсите 

 

Цените на ресурсите се определят в специални таблици или в анализите на 

операциите, в които участват. Формата на вида реурс съдържа панел за управление и 

две таблици – таблица за справки и таблица за редактиране. 

 

 
 

В таблицата за справки са показани всички ресурси от избрания вид, които участват 

в селектираната част на обекта. Когато е изведена (и активна таблица за ресурс), 

областта за управление на таблиците добива следния вид: 

 

 
 

Двата бутона отляво, дават възможност да се заредят/скрият детайлите в общата 

таблица: 

 



 
 

След зареждането на детайлите на таблицата, стават видими още два бутона:  

Бутона със знак плюс разтваря всички детайли, а другият (с минуса) ги сгъва. В 

разгънат вид, за всеки от тези ресурси може да се види детайлна таблица, която показва 

къде, колко и с какви цени всеки от ресурсите участва. Тази организация е направена, 

за да може потребителя да изведе справка във вида, какъвто му е необходим. 

В общата таблица са показани средно претеглените стойности на цената, 

коефициента и ДСР на ресурса в селектираната част от обекта. Средно претеглената 

стойност се получава, като се вземе предвид единичната стойност във всяка разходна 

норма и количеството, с което тя участва в общото количество. 

В общата таблица може да се редактират цената, коефициента и ДСР (само за 

материалите) на ресурсите. Въведените тук стойности се присвояват на всички 

разходни норми, в които този ресурс участва (в селектираната част от обекта). 

За детайлно редактиране на ресурсите в разходните норми служи долната таблица. 

Тя автоматично се попълва с разходните норми на всеки ресурс след кликване по реда 

му в горната таблица. 

Тук, на всеки ред, може да се въведе стойност за цена, коефициент и ДСР, различни 

от общите. Веднага след промяна в реда на горната таблица се променят средно 

претеглените стойности. 

 

 

В анализите на обекта 

 

Редактирането на цените на ресурсите в анализите дава бърза и точна представа, как 

промяната на цената на ресурс и коефициента върху нея влияят върху крайната цена на 

операцията. 



Анализи на операциите, в които може да се редактират цените на ресурсите, се 

извикват от няколко места. 

Анализите на всички селектирани операции, се извиква от страница ‘ПСД’ на 

обекта, с бутона ‘Анализи’. Отваря се нова страница ‚Анализи‘. 

 

 
 

В лявата част на страницата е представен списъкът на всички операции, за които са 

изведени анализи. С отметки пред името им се определя, дали анализът да се показва в 

таблицата или не. При кликване върху името на анализа в списъка, таблицата с 

анализите, позиционира върху него. Тук може да се редактират разходната норма, 

цената и коефициента за всеки ресурс, участващ в анализа. 

Може да се добавят допълнителни ресурси от номенклатурите им – извикват се с 

бутоните над структурата на ПСД, или с бутона  (над списъка с анализите), да се 

извика списък на всички ресурси и да се търси нужния там. 

Добавянето става с Drag&Drop на ресурса от номенклатурата: 

 
 



Приемането на ресурса в анализа може да стане, когато курсора е над името на 

анализа или името на вида ресурс – в случая ‘МАТЕРИАЛИ’. 

Изтриване на определен ресурс става след кликване с десния бутон на мишката 

върху името му и избор на предложената точка от менюто: 

 

 
 

Над таблицата има условия за настройка на справката с анализите.  

-  - над името на операцията показва името на възела, в който е 

операцията 

-  - слага отметките само на операциите  

-  - изключване на дублираните анализи. Ако отметката на условието е 

сложена, се скриват анализите с еднакви имена и цена. Таблицата се попълва отново 

веднага. 

-  - в листа са изброени само отметнатите и показани в ПСД 

анализи 

-  - на реда на името на анализа, в колона р.н., показва или 

скрива общото количество 

-  - при печат, всеки анализ е на отделна страница 

 

Анализите могат да се сортират и по азбучен ред. Това става с бутон над списъка: 



 
Натискането на бутона, променя сортирането на имената в списъка на анализите в 

низходящ или възходящ ред. 

 

Бутона ,  над списъка, извиква форма „Настройка на извеждането на анализа“. 

Във формата се определят различни начини на извеждане на анлизите. 

 
 



Условието   включва и изключва допълнителен текст 

в името на ресурсите от вид Труд, в зависимост дали са от II или III степен. 

 

 

 

В анализа от инфо-формата 

 

Когато инфо-прозореца е активиран, то при позициониране в ПСД върху операция, в 

него се показва анализа на тази операция, в който може да се редактират данните за 

ресурсите: 

 

 
 

В този прозорец не може да се добавят или премахват ресурси. Пълно редактиране, 

както на ресурсите, така и на операцията може да се прави в прозореца за редактиране 

на операцията. Той се извиква или при двоен клик с десния бутон на мишката на реда 



на операцията, или от изплуващото меню при кликване с десния бутон на мишката 

върху името на операция в ПСД: 

 
 

След избора се предоставя формата за редактиране: 

 

 
 

В нея, освен анализа на операцията, който се редактира (вдясно), по желание на 

потребителя се показва и анализа на шаблона (вляво), за да може да се направи 

сравнение. Извикването на шаблона става, с натискане на разделителя (по 

подразбиране в жълт цвят) на лявата страна на таблицата. 

 

В тази форма, към операцията може да се добави и труд по ТНС. Това става от 

формата извиквана с бутона ТНС, над таблицата: 



 
 

Ако не е указан път до данните, при първи старт на тази форма, програмата пита да й 

се посочи файла tns.dta12. По подразбиране, той се намира в самостятелна директория в 

директорията, където е инсталирана програмата. 

Показва се форма, в която от падащи списъци, може да се избере книжка по ТНС, 

след това група работи от избраната книжка. Програмата запаметява избраното и при 

следващо отваряне на формата, програмата по подразбиране показва избраната позиция 

Информацията се попълва веднага в таблицата.  



 
 

С филтъра се намира нужния труд. Когато се кликне в таблицата в средата на 

формата, в таблицата в ляво под нея, се попълват специалностите и разходните норми 

на избрания труд в горната таблица. 

 

 
 

Всички специалности се добавят в операцията, с бутона „Включва“. Ако се 

коригират разходните норми в колона „р.н.“, в таблицата на операциите ще дойдат с 

коригиранте стойности, но те няма да се запомнят в таблицата на ТНС. 

 

Приемане на цените от базата в обектите 



 

В обектите е дадена възможност, въведените в базата цени да се разнесат по 

участващите в него операции или ресурси, закачени директно към възлите 

 

 
 

Извежда се форма с подробна информация за намерените ресурси в базата, които 

съвпадат с такива от обекта; брой и цени. В таблица са изредени всички ресурси, които 

подлежат на промяна.  

 
 

Цените от базата се приемат само от чекнатите в дървовидната структура на обекта 

отляво, във формата на обекта. 

 

Цени на операциите 

 

Цените на операциите се определят от стойността на вложените в тях ресурси за 

единица от операцията, допълнителните разходи върху тях и начисления. 

 

Всички тези ценообразуващи елементи може да се променят от няколко места: 

- разходни норми на ресурсите: 

o във формата за редактиране на операцията 



o във формата за оглед и редактиране на анализите на обекта 

 

- цени, коефициенти и ДСР на ресурсите: 

o във формата за редактиране на операцията 

o във формата за оглед и редактиране на анализите на обекта 

o във формите с ресурсите на обекта 

 

- допълнителни разходи 

o във формата за редактиране на операциите 

o в информационната форма на възлите и операциите 

 

- начисления – в процент или по схема 

o във формата за редактиране на операциите 

o в информационната форма на възлите и операциите 

 

Добавяне или премахване на ресурси в анализа на операция се изпълняват във 

формата за редактиране на операцията, и в страница Анализи на формата на обекта. 

 

Допълнителни разходи 

 

Допълнителните разходи върху различните статии разходи, може да се променят от 

следните места: 

- от информационния прозорец – за избрания възел и всички нива под него или за 

избраната операция  

- във формата за редактиране на операцията 

- във таблиците с анализи за операциите в обекта 

 

Предлага се следната схема за работа с допълнителните разходи на обекта: 

Избира се възел от обекта и се натиска бутона за информация и редактиране на 

избрания елемент (ако не е активен в момента): 

 

 
 

От страниците с данни за възела се избира страница ‘Стойност и доп. разходи’,  

където в горната таблица се дава информация за текущата стойност на обекта, а в 

долната – текущите стойности на допълнителните разходи и възможност за въвеждане 

на нови стойности. 

При информацията за стойността може да се регулира показването – пълната – за 

всички дъщерни възли или само за селектираните с помощта на чек-бокса ‘Показват се 

изчислени стойности само за селектирани елементи’ 



 
 

Промяната на допълнителните разходи се извършва, като в таблицата за промяна на 

допълнителните разходи, в последния ред (‘Нов %’), се въведе стойността за 

съответната статия. 

 

При въвеждането трябва да се има предвид състоянието на чек-боксовете : 

‘Променя само стойностите, които са нулеви’ – когато той е отметнат, няма да 

бъдат променени допълнителните разходи, които вече са въведени. 

‘Променя стойностите само на селектираните операции’ – когато той е отметнат, 

се взема предвид чекването на операциите в дървовидната структура на обекта, в 

лявата част на формата на обекта. 

 



 
 

След промяна на стойност става активен бутона под таблицата, с който направените 

промени се приемат. 

 

Начисления 

 

Начисленията се въвеждат в третата част на страница ‘Стойност и доп. разходи’ от 

страницата на избрания възел: 

 
 

Тук потребителят трябва да направи избор, от възможните три варианта: 

 Начисления по процент 

 Начисления по схема 

 Без начисления. 

 

При първия случай трябва да се въведе процента начисления и да се избере, върху 

кои от статиите разходи той ще се начислява. Възможно е да се избират, както 

стойностите на основните статии, така и допълнителните разходи върху тях. 



 
 

При втория вариант – по схема, се натиска бутона „Избор или създаване на схема“: 

 
 

От списъка на схемите начисления, включени в базата, се избира подходяща. Ако 

няма такава, се създава нова схема за начисления с бутона в горния край на формата – 

“Добавя нова схема“. След като се въведете име за схемата, става активна таблицата в 

която да се състави формулата за нейното изчисление. Освен от клавиатурата, в колона 

‚формула‘, може да се въвеждат променливи и от бутоните в горния десен панел.  

Промените в схемата се записват с бутон „Запис на промените в схемата“. 

Избраната схема за начисления, става активна с бутона „Приема активната схема“. 

След като се избере схема начисления, във формата с информацията за възела се 

изписва коя е избраната схема. 

 

 При всеки вариант, за да се задействат направените промени трябва да се натисне 

бутона  

 

 

 



Начисления върху стойността на обекта 

 

Върху общата стойност на обекта може да се добавят начисления по схема. Те се 

определят от характеристиките на обекта. 

 
 

От формата се избира страницата за определяне на начисленията: 

 
 

 

Натискането на бутона за избор или създаване на схема за начисления, извиква 

формата със схемите начисления. 

Когато към обекта е приложена схема за начисления, в края на таблицата на ПСД, се 

представят избраните начисления. 

 



 
 

Ако трябва начисленията да не се показват, то в структурата отляво се премахва 

отметката на реда с начисленията: 

 

 
 

Планиране  

 

При планирането се определят сроковете за изпълнение на възлите и операциите, 

както и времето на очакваните приходи от изпълненото строителство. От това се 

определя разпределението във времето на необходимите ресурси и постъпления. 

 

Програмата предоставя два начина за определяне на сроковете за изпълнение. 

 

Директно въвеждане на срокове 

 

Използва се информационната форма за избрания от структурата елемент, която се 

извиква с бутона    от главната форма на обекта. 

Използва се табът ‘Срокове, изпълнения и плащания’ от страница ‘Възел’ 

 



 
 

Сроковете за изпълнение на всички подчинени възли и операции се задава с ‘начало’ 

и ‘край’ на периода или с календара, извикван с бутона. 

Препоръчваният начин на задаване на срокове е следният: 

- Задава се срокът за целия обект. 

- След това на подчинените възли, за които е необходимо, се задават срокове различни 

от родителските. 

 

Бутона ‘Разнася срока...’ става активен, ако се направят някакви промени в 

сроковете. Ако се правят промени, но бутона не се натисне, направените промени не се 

приемат. 

Зоната под сроковете дава информация за отчитането и плащанията. Стойностите 

‘обща’, 'отчетена’ и 'изплатена', са информационни и се вземат от ПСД и отчетите. 

 

Договорен срок за плащане: 

 
 

Определя се: 

Ако възелът не е актуван – от въведената тук стойност. При въвеждането, тя се 

разнася по подчинените възли. Използва се при актуване, ако до момента в отчета няма 

въведена дата за очаквано плащане и се актува цял възел. 

Ако е актуван – стойността се взема от отчета (пак ако в отчета е целият възел). 

 

При извеждането на справките за изпълненията и очакваните плащания, предимство 

имат датите, въведение в отчета. Въведените тук се използват, ако нищо от възела не е 

отчетено и няма въведен срок за плащане. 

 



 

Гантов график 

 

Гантовият график се извиква по два начина: 

- за Целия обект – от бутона на страница ‘ПСД’ на основната форма на обекта: 

 . Когато обектът е голям,  графика не може да се покаже оттук. 

- За възела – от изплуващото меню, при кликване с десния бутон на мишката, на 

желания възел :  

  
В този случай се показва графика на избрания, както и на подчинените му възли. 

 

В графика се представят визуално данни за разпределението във времето на 

предвидените за изпълнение и изпълнените операции. Плана по срокове се редактира в 

графика, а изпълнението се представя според въведените количества и дати на 

изпълнение в отчетите. 

 

Формата на графика има следния вид: 

 
 

В работата с графика участват три прозореца: 

- основен прозорец на графика 



- прозорец за управление със структура на обекта  

- прозорец за редактиране на отделните елементи на графика 

Основния прозорец на графика се състои от две зони : 

-зона на управление 

-зона на изображението 

 

Настройка на графика 

 

Настройката на графика включва следните дейности: 

 Избор на мащаба във времето  

 Позициониране на графика във времето 

 Настройка, кои от данните да се показват 

 Общи настройки на графика 

 Настройка на работните и почивни дни 

Настройка на отделните елементи от графика 

 Настройка на показване на буквено означение 

 Избор на стойностите показвани в графика  

 

Избор на мащаба на времето 

 

Периодите, на които се разделя графика, се избират от падащо меню, извиквано с 

помощта на следния бутон: 

 
 

След като се направи избора, смяната на представянето се изпълнява автоматично. 

Отметка показва, кой вариант е избран. При промяна на мащаба, се затварят, ако има  

отворени, страници със справки за ресурсите. 

 

Позициониране на графика във времето 

 

Позиционирането се изпълнява с бутоните , които преместват 

съответните колони във видимата част на графика. 

 

Настройка, кои от данните да се показват 

 



Предвидена е възможност вместо целия график, да се показва само избран от 

потребителя период. В ресурсните справки също се показва само избраната част на 

графика. Определянето на показания период се извиква с бутона ‘Показва:’ 

 

 
 

Представя се следната форма: 

 
 

Първо се избира основния вариант – целия график или част от него. При втория 

случай се активира допълнителният избор на начало и край на показвания период: 

 

 
 

Сега може да се избере период по познатия начин 



   
Програмата прави проверка за коректността на датите и издава съобщения: 

 

Общи настройки на графика 

 

Формата на общите настройки се извиква с бутона ‘Настройки на графика’. 

 
 



Настройка на текстовите колони 

 

Тези настройки се намират в лявата част на формата : 

 
 

Отделните контроли имат следното значение: 

 Чек-бокса   определя дали при скролиране в 

хоризонтална посока колоните с текстови данни да остават или не във видимата част на 

графика. Когато отметката е поставена, текстовите колони винаги се виждат. 

 С бутона   се определя общият за всички колони шрифт. 

Може да се сменят всички характеристики с изключение на височината му. Този шрифт 

има приоритет пред настроените за всяка колона, т.е., ако се смени, а има направени 

настройки за шрифта на отделни колони, те ще бъдат загубени. 

 Чек-бокса   дава възможност към настройките на 

шрифтовете в редовете които се отнасят за възли да бъде добавено удебеляване. Ако в 

настройката на шрифт вече е включено удебеляване, тази отметка няма да има ефект. 

 

Определяне на видимостта 

Дали дадена колона да се вижда или не в таблицата, се определя от чек-бокса пред 

името й -    

За колона труд има и настройка какво да е съдържанието й : човеко дни (чд) или 

човекочасове (чч). Настройката се прави с избиране на желания вариант 



  Когато черната точка е на чд, колоната се попълва с човекодни, 

а  ако е на чч – с човекочасове. 

 

Текст, шрифт, ориентация 

Допълнителните настройки на колоната, се определят с натискане на бутона след името 

й    в следното допълнително прозорче   

 

  
 

Допълнителна детайлна информация 

 

В графика могат да се включат допълнително колони „вид труд“ и „вид мех.“. Те 

съдържат изредени на всеки ред вида и броя труд, и  вида и броя механизация в 

анализите, там където има такива.  

 
 

Настройки на графичната част 

 

Настройките са два вида – общи за целия график и индивидуални за всеки от 

редовете му. Общите настройки имат приоритет пред индивидуалните, т.е. ако има 

направени индивидуални настройки, то ако се направят общи, припокриващата се част 

от настройките (основно в графиката) ще бъдат загубени. 

 

Какво да се показва 

 

Основните групи данни в графика са: 

 Данни за възлите 



 Данни за операциите 

Всяка от групите се дели на категории 

 План 

 Отчет 

За всяка категория се показват: 

 Количество (само при операциите) 

 Графика 

 Стойност 

 

При избрано показване на категория, графиката в нея се показва задължително (т.е. 

само текст не се допуска). 

 

Изборът какво да се показва, се определя във формата за настройка на графика 

 

 
 

 

За всяка категория, може да се избере какво да се показва: 

 

 
 

С чек-боксовете се избира дали да се показват или не текст за количество и стойност, 

съответно над и под графичния елемент. 



Как да се показва 

 

 Текстови редове: 

 
 

За всеки ред текст освен показването му, може да се променя шрифта (без височината) 

с бутона    , което се показва веднага като резултат в примерния текст. 

 

 Графично изображение: 

 
 

Дадена е възможност да се променя формата, цвета, градиента (само при 

правоъгълна форма) и височината. Зададените тук стойности важат за целия график, но 

може да се променят за всеки елемент от него впоследствие. 

 

Формата се избира от падащото меню, между няколко варианта: 

 

 
 

Когато е избрана основната форма (правоъгълник), програмата дава възможност да 

се включи градиент между два цвята в изображението, като началният и завършващ 

цвят се избират с бутоните за избор на цвят: 

 

 
 

Другата възможност, която се дава, е да се определи височината на изображението 

на графика. Това става със спин-бутона  , като минималната височина е 3 а 

максималната – 30 пункта. 

Други общи настройки: 



 

В долната част на формата за настройка на графика има следните полета за 

допълнителни настройки: 

 

 
Представянето на периодите като поредни номера, е алтернативен начин на 

представяне,  когато графикът не трябва да бъде обвързан с конкретна дата. 

Широчината на колоните се определя със спин-бутона, като той притежава и бутони 

за ускорено увеличаване/намаляване на стойността. 

Тук се определя и дали в графика да се показва и линия за текущия ден (оцветена в 

червено). 

Ако броя работници за дадена дейност е по-малко от 1 цяло (например 0.4), може да 

се настрои програмата да попълва клетката с 1-ца. 

Когато мащаба е по дневен има възможност в графика да се виждат или не 

почивните дни. Настройката се прави с отметката: „При по дневен график - само 

работните дни“. 

С изключена отметка: 

 
С включена отметка: 

 

Настройки на работните и почивни дни 

  



 Потребителя може да променя сам работните и почивни дни. За целта, от форма 

„Настройки на графика“ 

   

Се извиква  

Появява се форма с изброени дните в годината: 

 
В бяло са оцветени работните дни, а в червено официалните празници. На десния бутон 

на мишката има меню, от което може да се променя статус на деня. В зависимост от 

деня, за който е извикано менюто, вариантите са: 

1. Денят е работен –да стане почивен: .  



Тогава се променя цвета на клетката, от бяло в лилаво :  

2. Денят е почивен – да стане работен:  

За дни , на които статуса от почивен е сменен на работен, програмата променя цвета на 

клетката в жълто: .  

 

Промяната статуса на дните, важи за програмата а не за всеки обект отделно. 

 

Настройки на отделните елементи от графика 

 

След направата на общите настройки на графичните елементи, може да се прави 

настройка на всеки един елемент от графика. За целта, върху избрания елемент се 

кликва с десния бутон на мишката и се избира от меню: 

 

 
 

В горния ред на менюто е изписано съкратено предмета, който изобразява графика – 

отчет, елемент, възел, както и краткото наименованието на операцията или възела. 

Изборът на ‘Определяне на формата и цвета на графиката’ представя следния прозорец 

за редактиране: 

 
 

От това меню се извиква и анализа на този елемент на графика, ако той има такъв. 

Тук информацията може само да се разгледа, без да се редактира. Като допълнение на 

втора страница има списък на актуванията на ресурса. 

  

Настройка на показване на буквено означение 

 

Програмата дава възможност, в колоните на графика да се настрои дали освен 

цифри, да се показва и буквено означение до стойностите. Това условие се включва с 



отметката  над графика. Когато отметката е сложена, преди цифрите има 

букви: 

 
 

И само цифри, когато няма отметка на „легенда“ 

 

 
 

В зависимост от избраната стойност, в падащото меню над графика, буквите пред 

цифрите, са различни. 

Избор на стойностите показвани в графика  

 

С падащо меню, над графика, може да се избере, какви стойности да са показват в 

него:  

  
В зависимост от избраното, буквите в колоните на графика са: Об.Стойност – ст;  

материали – М; механизация – Е; полуфабрикати – К; труд ст-ст -  Т лв; труд кол – Т 

чч; средно списъчен състав – Т ссс; услуги – У. 

Зависимости между елементите на графика 

 

Отделните елементи в графика (операции и ресурси), може да се свързват със 

следните зависимости 

Предхождащи събития 

 

Тази зависимост определя, че изпълнението на някои елементи не може да започне 

преди завършването на други. Освен последователността, може да се определи и 

период на изчакване (пауза) между завършването на предшественика и началото на 

избрания елемент. Един елемент може да има няколко предшественика. В този случай 

началото му е след края на най-късно завършващия предшественик. 



 

Присъединени елементи 

 

Графикът се съставя на базата на ПСД, а там има голям брой малозначителни или 

едновременно изпълнявани работи. Представянето на всички елементи предизвиква 

увеличаване на обема, претрупване на графика с данни и намаляване на яснотата. 

За решение на този проблем, програмата позволява присъединяване на отделни 

елементи към друг, който ги представя в графика. 

Към един елемент може да се присъединят неограничен брой други елементи, както 

от същия възел, така и от други. Сроковете на всичките се определят от обединяващия, 

като стойността и количеството труд, които се показват са сборни – собствени и 

присъединени. На присъединените елементи не може да се коригира срока. 

Количеството което се показва е за обединяващия елемент. В графика се отразява само 

обединяващия елемент. 

 

Таблица за управление със структурата на обекта 

 

Таблицата се използва за всички дейности по управлението на графика.  

 
 

При необходимост може да бъде минимизирана, с натискане на бутона над нея, но не 

и затворена. 

 
В таблицата се представя структурата на обекта (или избраната част от него) и е  

предназначена за:  

 

Представяне на елементите включени в графика и зависимостите между тях 

 

При представянето, освен традиционните данни – количество, трудоемкост, срокове 

и т.н. се показват следните свойства на елементите: 

 

Присъединеност на елементите – в случая вторият елемент е присъединен към първия: 

 
 



Освен наличните в другите таблици, представящи обекта, в тази има две 

допълнителни колонки: 

 
 

Иконата в колоната ‘св’ (свързан)   означава, че операцията, на чийто ред е 

изобразена е свързана с предхождащи операции.  

Бутонът    попълва с данни за операцията полетата в дясно от таблицата, 

предназначени за определяне на сроковете и зависимостите. 

Позициониране в графика 

 

Редовете на елементите на графика и изображенията им са синхронизирани по 

следния начин: 

 При двоен клик върху името на елемента в структурата, графика се позиционира 

върху изображението на съответния елемент, като става изместване по срок – в 

началото на изпълнението на елемента, а по височина на втория (ако не предизвиква 

появата на празно поле под графика) ред. 

 При клик в зоната на графичните изображения (не в текстовите колони в 

началото на таблицата) позиционира върху съответния елемент. 

 При двоен клик върху изображението на плана на елемента в графика се отваря 

(или препопълва с посочения елемент) формата за редактиране на сроковете. 

Извикване на редактиране на отделните елементи 

 

Попълването на частта за редактиране става по няколко начина: 

- с двоен клик върху изображението на плана на елемента 

- с кликване по иконката     в таблицата на структурата 

 

Управление на сроковете и зависимостите 

 

Събития – срокове и зависимости 

 

За всяка операция или ресурс се определят сроковете, в които тя трябва да бъде 

изпълнена. Сроковете се определят или чрез директно въвеждане на дати или чрез 

изчисление на времетраенето на базата на необходимото количество труд и 

необходими работници. 

Освен сроковете, на видовете работи може да се зададат зависимости: 

- да се определи, че една операция не може да започне преди да е завършена една или 

повече предхождащи работи. 

-  да се посочат присъединени видове работа, които получават срокове с 

основната и се показват заедно с нея. 

 



 

Когато не е необходима информацията, панела със сроковете може да се скрие с 

натискане на бутона между него и таблицата със структурата. За да се покаже отново, 

се чуква на същия бутон, долепен в дясно на таблицата. 

 

 

 

Определяне на сроковете и зависимостите 

 

След кликване по бутона , в структурата на обекта, в дясно на формата на 

графика, се попълват данните за операцията, от чийто ред е кликнато. За да се покажат 

данните за друга операция, се кликва върху същата икона на реда на другата операция и 

се зареждат необходимите данни. 

 

 
 

Определяне на срока на елемент от графика 

  

В зоната, определяща срока за изпълнение, има два варианта за определяне на 

начина на изчисление: чрез директно въвеждане на сроковете или чрез количеството 

труд.  

Когато се въвеждат директно сроковете, които са календарни, програмата изчислява 

работните дни. Ако целият срок попада в почивни дни, програмата го удължава до 

първия работен ден след него.  

При варианта за изчисление по количеството на труда, срока се определя чрез 

въвеждане на броя работници. Изчисленията се извършват за работни дни, а 

програмата превръща сроковете в календарни.  

За да се приемат промените по количество труд, е необходимо след приключване на 

корекциите на елемента, да се натисне бутона:  

 

За да се приемат промените в елемента от графика, се натиска бутона 

. Този бутон е активен, ако има промени. 

 

Календарът с работните и почивни дни е единен за всички потребители. 



За Mono вариант на програмата се настройва от „Настройки на графика“, на 

всеки обект. 

За вариант на програмата Client/Server, се настройва с административния модул. 

 

 

 

Определяне на зависимости между елементите 

 

За една операция може да се определят няколко предшестващи елемента. Това ще 

наложи ограничения при определянето на сроковете – операцията може да започне едва 

след завършване на предшестващите я. 

Определянето на предшественици се изпълнява по следния начин:  

1. В структурата в ляво, се кликва два пъти на реда, или се натиска бутона  на 

реда на операцията, за която ще се определят предшественици. Информацията й 

се попълва в дясната част на формата. 

2. В дясната част на формата, се преминава на таба ‘Предшестващи елементи’.  

3. В лявата част, от управляващата структура, се избира операцията, която ще 

предшества избраната в точка 1. 

4. Името на предшестващата операция се издърпва с мишката от ляво (от 

структурата) в дясно - в таблицата на „Предшестващи елементи“. Там са 

операциите които трябва да бъдат завършени, преди да започне операцията от т1: 

 

 
 

 
 

След пускане в таблицата графика добива следния вид. 



 
 

За всяка от предшестващите операции може да се определи пауза (изчакване), което 

допълнително измества последващата операция с определения брой дни. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ :  

 Не може да се добавят присъединени елементи 

 Не може да се добавят елементи, които предизвикват зацикляне 

Присъединяване на елементи 

 

Изпълнява се по същия начин, както и при определяне на зависимостите, но се 

използва таблицата на таба ‘присъединени елементи’ 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Не може да се присъединяват елементи, които вече са присъединени към този 

или други елементи 

 Не може да се присъединява елемент, който има собствени присъединени 

елементи 

 Не може да се присъединява елемент на който са определени предшественици 

 Не може да се присъединява елемент, който е предшественик на друг 

Изтриване на зависимости 

 

Ако е необходимо да се премахне някоя зависимост, програмата предоставя тази 

възможност чрез кликване с десния бутон на мишката върху името на предхождащата 

операция: 

 

 
 

При натискане на представеното поп-ъп меню, въведената зависимост се изтрива. 

 

Допълнителни действия за възли 

 

Когато в таблицата със структурата е избран възел, то в дясната част има бутон 

, с който се извиква меню със следните възможности: 

 



  

Промяна на началната дата 

Възела може да се измести с конкретен брой дни или да се зададе друга начална 

дата. Новия период се изчислява автоматично, след натискане на бутона Приема. 

 

Промяна на началото и времетраенето 

 

Когато е необходимо да се промени и началото и края на периода на възела, се използва 

тази точка от менюто. Ако се избере вариант ‚по дати‘, формата има следния вид: 

 
 

Ако определянето на времетраенето е ‚по ден‘, формата изглежда така: 

 

Времетраене по брой работници 



 
 

 

Опресняване на екрана 

 

Поради големия обем изчислителна работа, не всички извършени операции се 

отразяват веднага на екрана. Извеждането на екран на всички направени промени се 

прави чрез: 

- Натискане на бутона   във формата за редактиране 

на операциите; 

- Натискане на бутона    във главната форма на 

графика. 

Диаграма 

 

На формата за График, има две основни страници – График и Диаграма. И двете 

страници са постоянно видими.  

 
 

На страница Диаграма, се показва разпределение на стойностите за графика, който е 

избран. Може да се настрои информацията да е по периоди или с натрупване, и да се 

включат етикети или 3D вид на диаграмата.  



 
 

Стойностите, които се показват, се включват и изключват от чек боксовете под 

диаграмата. 

 
 

 

График за ресурси 

 

В долната част на формата на График, има панел с бутони с всички ресурси. 

 
 

Всеки от тези бутони извиква нова страница със съответния ресурс или ПСД. 

Подобно на страниците с ресурси, на формата на обекта, и тук горната таблица съдържа 

информацията за всички ресурси от избрания вид. В долната таблица е информацията 

за участията на ресурса, посочен в горната таблица. 



 
За таблицата има  допълнителни настройки : 

Бутона  извиква меню с изброени колоните за съответния ресурс, в 

съответните приоди. 

 

Когато чек боксовете са включени, се добавят съответните 

колони за всеки от периодите в справката. 

 

 

 - скрива или показва празните 

периоди (описани в сл.точка) 

 - скрива или показва празните редове 

Бутона  извиква форма, с диаграми за избрания 

ресурс. Подробно описание може да прочетете тук. 

 

Ограничаване на показаните данни при ресурсите 

 

Наличието на ресурси в отделните периоди на графика, се определя от 

разпределението във времето на операциите, които ги съдържат. Поради това е 

възможно, в някои периоди от графика да няма ресурси, вследствие на което, 

съответните бендове да са празни. Освен това, при ограничение на показвания период, 

не всички ресурси имат предвидени количества за него. 



 
 

Когато това положение е неприемливо, програмата предлага два допълнителни 

режима на показване 

Скриване на периодите без данни 

Използва се чек-бокса  при което бендовете без данни за 

периода се скриват. 

Скриване на редовете без данни 

Опцията предвижда скриване на редовете с ресурси, които за определения период 

нямат предвидени количества. Избора на режима става с чекване на  

 
След това действие, редовете на ресурсите, които нямат количества в избрания 

период се скриват: 

 

 
 

Информация за местоизползването на ресурс 



 

Когато в таблицата на ресурсите се избере някой от тях, под основната таблица се 

показва допълнителна. В нея са показани всички операции, в които този ресурс участва. 

По подобие на съответните таблици в ПСД и тук може да се осъществи преход към 

графика, позиционирайки на операцията, така че да могат да се коригират сроковете й. 

 

 
 

За целта се натиска бутона в спомагателната таблица, на желания ред: 

 
 

Програмата преминава на страницата на графика и позиционира на операцията, 

която съдържа избрания ресурс, като всичко е готово за редактиране на срока. 

 



 
Връщането към таблицата на ресурса става с избиране на съответната страница: 

 
 

Диаграми за ресурса 

 

Освен в табличен вид, информацията за всеки вид ресурс, може да се види и във вид 

на диаграма. Това става в отделна форма, която се извиква с бутона , 

точно над съответната таблица с ресурсите. 

 Формата е еднаква за всички ресурси, като само за ресурсите на страница Трудоемкост 

има допълнителна настройка над диаграмата:  



 
 

Когато в списъка в лявата част на формата, се посочи ресурс, то неговата диаграма 

се попълва в дясната част. Ако са отметнати повече от един ресурси, става активен 

бутона  над списъка. Когато той се натисне, диаграмата се 

попълва с информация, за всички отметнати ресурси.  

Диаграмите са две – на две страници - .  

И за двете важат настройките на панела над тях:  

   
 

Последният бутон, на панела в долната част на формата на графика, извиква справка 

по ПСД. За нея също има бутоните за настройка на видимите колони в периодите, да 

показва само периодите с данни и да скрива редовете без данни. 

Допълнително в ляво над таблицата, може да се настрои справката да е само за 

възлите:  . 

 



 

Отчети 

 

Отчетите и управлението им се намират в отделна таблица, на втория таб на 

основната форма на обекта: 

 

 
 

При преминаването на тази страница се виждат всички създадени до момента 

отчети. Чрез маркиране (чекване) на отделни отчети се определя, за кои от тях се 

извеждат справките: 

 

 
 

С поставяне или премахване на отметка на чек-бокса    се 

определя дали в списъка да се включват или не празни (без включени позиции) актове. 

 

С бутона    се извика формата за редактиране на избрания акт. 

С бутона    избрания акт се извежда във форма 

за отпечатване. 

 

Създаване на отчет  

 

Създаването на нов акт или отчет става от страница Отчети, на формата на обекта, и 

се извиква с бутона  

Формата се използва, както за създаване на нови отчети, така и за коригиране на вече 

създадени. Може да се правят промени по характеристиките, операциите и 



количествата, с които са включени в отчета, и разходните норми и цените в отчета на 

отделните операции. 

 

Формата има три страници : 

 Характеристики на акта 

 Операциите, включени в акта 

 Анализи и редактиране на операциите. 

 

Характеристики на отчета 

 

На тази страница се определят името на отчета, категорията, датата и периода, 

когато операциите са изпълнени. 

 

 
 

Категорията на акта се избира от падащия списък. Когато необходимата за акта 

категория липсва, се натиска бутона ‘+’ и в последващия диалог, липсващата категория 

се добавя. Категориите акт са единни за цялата база, поради което не се налага 

добавянето им за всеки обект. 

 

 
 

Периода, през който е извършено изпълнението на операциите е важен, защото се 

използва в част от справките, както за обекта, така и при сумарните справки. 

Статуса на акта се избира от падащия списък и има значение при филтриране на 

актовете за включване в сумарните справки: 

 



 
 

В отделна група, са контролите за въвеждане на очакваната и реалната дати на 

плащане, както и сумата, която е изплатена за акта. 

 

 
Когато е сложена отметка на ‚акта е платен‘, това се отбелязва и в колоната за 

платени, в таблицата с отчетите на формата на обекта. 

Текстовете въведени в полето за описание се показват в различните справки: 

 

 
 

Включване на операции в отчета 

 

В таблицата отдясно, се показват всички операции с количествата им, включени в 

отчета. Когато формата се извиква за създаване на нов отчет, тази таблица е празна. 

 

 



 

В лявата част, е възпроизведена структурата на обекта. От нея, с влачене с мишката, 

се пускат в таблицата отдясно операциите, които трябва да се отчетат: 

 

 
 

При влаченето се изписва текст с наименованието на операцията. С влачене може да 

се включват и всички операции от възел – като се избере самия възел: 

 

 
 

След добавянето на операциите, в отчета, в колонката ‘количество’ от таблицата, се 

определят количествата, които трябва да се актуват. 

Това, как да се включват количества за отчитане, се определя от радио-групата под 

структурата на обекта: 

 
 



В първия вариант, в акта се включват само количества на операции, останали след 

предишни актувания. Ако такива количества не са останали, операцията не се включва 

в отчета.  

При втория вариант, такъв контрол не се извършва и всички операции се включват. 

За улеснение при работата, може в структурата на обекта да се покажат само 

неактуваните количества. Тази настройка става с отметката над дървовидната 

структура :  

 
 

В структурата има допълнително информация за общото и неотчетено количество на 

операциите и ресурсите. Тази информация се показва и при позициониране на мишката 

върху елемент от структурата: 

 
 

За всеки ресурс в структурата, може да се извика „АНАЛИЗ ПСД“ от меню на 

десния бутон на мишката 

 



 
Ако ресурса е добавен в акта, то в таблицата в дясно, на реда на ресурса има 

аналогично меню на десния бутон на мишката „АНАЛИЗ АКТ“:  

 

 
 

Двата анализа може да се различават по съдържание, ако анализа на акта е променен 

в последствие. 



 
 

В дясната таблица на страница „Отчетът“ има три бутона. Първия показва 

местонахождението на този ресурс в таблицата ПСД, втория - на страница Анализ, а 

третия взема разходните норми, които са по ПСД и ги слага тук в акта: 

 

Бутонът за препращане към позицията в ПСД , позиционира на този ресурс в 

таблица ПСД, на главната форма на обекта, но активният прозорец остава тук – тази 

таблица.  

Бутона ,  е препратка към редактиране на анализа, и отваря страница „Анализи и 

редактиране“, като позиционира на реда на съответния ресурс или операция. 

Бутона , се използва след корекции на акта, анализа да се уеднакви с този в ПСД. 

В тази таблица, бутона е на всеки ред, така че да се коригират по единично анализите. 

Ако трябва да се променят всички анализи в акта, то се натиска същия бутон но над 

таблицата на третата страница на тази форма „Анализи и редактиране“. 

 

При необходимост може да се изтриват позиции от отчета. За целта, на последната 

страница „Анализи и редактиране“,  върху необходимата позиция се кликва с десния 

бутон на мишката, и се избира точката от менюто ‘Изтриване на хххххххх...’. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализи и корекция на цените в отчетите 

 

 
 

Анализите се намират на съответната страница на формата на обекта. В лявата част 

се намира списък на показаните операции, като преди името на всяка има чек-бокс. С 

него се определя дали съответния анализ да се показва или не в таблицата вдясно. 

 

 
 

При кликване върху името на някоя от операциите, таблицата на анализите 

позиционира на тази операция в горна позиция. 

Промяната на цената на операцията става с редактиране на стойностите на отделните 

ресурси. Може да се променят разходна норма, единична цена и коефициент. 

Над анализите има два чек-бокса :   



С първия, в списъка се оставят само анализите на цели операции.  

Втория, позволява в анализ да се показват стойностите за цялото актувано 

количество, а не за единично, както е по подразбиране. 

 

В анализите може да се: 

- коригират разходните норми, цените, ДСР и коефициента върху цените на 

ресурсите 

- да се добавят ресурси с влачене от номенклатурите 

- да се изтриват ресурси – при кликване върху името на ресурса, с десния бутон на 

мишката, се предлага меню за изтриване 

- да се въвеждат и коригират описания за разходните норми и редовете от акта. 

 

ВАЖНО: Всички направени промени по анализите в акта остават само в текущия 

акт. ПСД не се променя. 

 

Справки по отчетите 

 

По отчетите се извеждат различни справки – както за един, няколко или всички. В 

тези справки се включват посочени от потребителя актове, като селектирането става по 

следния начин: в таблицата на актовете има колонка ‘спр’ с чек-боксове, като 

отметнатите се включват в извежданата справка 

 
 

Броят на отметнатите актове се показва в името на бутона, който извиква формата на 

справката.  

Има и бърз начин за селектиране на всички актове – натискане на бутона   

  в горния десен ъгъл над таблицата, след което всички актове се 

селектират а бутона променя текста – става     

Има възможност в таблицата да се скриват и показват празните актове. Настройката 

става с отметката  над таблицата в дясно. 

Форма на справките по отчетите 

 

Тази форма има известна прилика със страница ‘Отчет’ на главната форма на обекта, 

но в нея е добавена разширена функционалност: 



 
 

Управление на формата 

 

Формата се състои от: 

Зона на бутони за управление (стандартна за всички форми) – отгоре. 

Пейдж контрол със страниците на отделните справки – при отваряне на справката е 

активна само страницата със списъка и стойността на актовете. 

Зона с бутони за извикване на различните справки – отдолу. При натискане бутон от 

ивицата в пейдж контрола, се добавя страница със съответната справка. Всички 

страници с изключение на основната – ‘Актове’ може да се затварят. Ако страницата 

съответстваща на натиснатия бутон вече е заредена, програмата позиционира 

отворения таб на нея. 

Помощните страници с ресурсите съдържат по две таблици : основна отгоре, 

съдържаща списък на всички ресурси от съответния вид, в избраните актове. 

Помощната таблица отдолу, съдържа информация за актуванията на избрания в горната 

таблица ресурс.  

Таблиците за операции и ресурси се различават, по информацията в долната таблица.  

 
 



В страница „Операции отчети“, в таблицата има бутон с който се отваря под-

таблица с анализа на операцията: 

 

С бутона  програмата препраща към този анализ на тази операция, като отваря 

нова страница и позиционира на конкретното място в списъка: 

 
 

При ресурсите, в долната таблица няма бутон плюс, а два други бутона: 



 

Бутон  препраща към акта на първата страница на формата. 

Бутон  препраща към страница „операции“, на конкретното участие на ресурса. 

 

Документи 

 

Третата основна страница, на формата на обекта, съдържа таблица с всички 

добавени изображения и файлове.  

 
 

Във втората колона на таблицата, има два вида бутона:  

 - ако на реда, има данни за изображение 

 - ако на реда, има данни за файл. 

 

В колона РПИ, бутона   предлага меню от три точки: 



 
 

Редактирането на характеристиките, извиква формата 

 
 

Тук може да се променят описанието и допълнителните данни за файла. 

Запис като файл, е добавено с цел данните да могат да се записват в самостоятелен 

файл и да се разглеждат и извън базата. 

В тази страница също могат да бъдат добавяни документи. Това става с бутона над 

таблицата . След като се посочи файла, който ще 

се добави към обекта, програмата представя формата: 

  
 

С бутона „Оглед“, файла се разглежда с асоциираната за неговия тип програма. Бутона 

„Характеристики“ показва допълнителните полета в тази форма, както е посочено 

малко по-горе. 

 

Сумарни справки 
 

Сумарните справки са подобни на тези, извеждани за един обект, но се извеждат за 

няколко обекта едновременно. Тези справки са групирани в два основни вида и се 

извикват от страница ‘Обекти’ на главната форма на програмата. 

 



 

Извикването на различните справки става от падащото меню: 

 

 
 

Справките могат да се извеждат с цялостно включване на обектите или със задаване 

на извеждане на данни, попадащи в определен период. 

При всяко извикване на сумарна справка, програмата предлага настройка на 

обектите, които ще бъдат включени в нея. 

 

Настройка на извежданите данни 

Избор на данни за сумарните справки 

 

При извикване на всяка от сумарните справки, преди извеждането й, се предлага 

междинна форма за определяне обхвата на показваните данни. Междинните форми са 

еднакви за всички справки с изключение на тези по отчетите, при които допълнително 

се дава възможност за филтриране на актовете. 



 
 

Формата за определяне на условията има следните зони на управление: 

 

- определяне обхвата на включените в справките данни – за период или всички. Това 

се определя с радио-бутоните в горния ляв ъгъл: 

    
-  Когато е избран начин на извеждане ‘за период’ стават активни и контролите за 

задаване на периода: 

    При извеждане 

на справките за период, в тях се включват не само операциите и отчетите намиращи 

се изцяло в зададения период, а и тези, които частично се намират в него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Филтри за включване на обектите в списъка   

   
Дава се възможност за филтриране на обектите по три признака – групи, статус и 

технически ръководители. Трите признака се задават в обекта във формата, извиквана с 

бутона ‘Характеристики на обекта’. При изключване на някой от чек-боксовете, 

обектите, на които избрания признак съответства на изключения, не се показват в 

списъка на обектите. 

 

-  При обектите може да се включи възможността, те изобщо да не се показват в 

справката. Това се прави след отваряне на обекта и избор на бутона ‘Характеристики 

на обекта’: 

  
 

Когато е поставена отметка на чек-бокса ‘Не се показва в сумарните справки’, обекта 

не участва в тях. 

 

 

 



Признаци в обектите, за филтрирането им 

 

Обектите, за които е позволено да се включват в справките, може да се филтрират по 

допълнителни признаци. Тези признаци се въвеждат на същата страница, от 

характеристиките на обекта: 

 

 
  

Настройката на извежданите данни, представлява предварително филтриране на 

включваните в справката обекти, отчети и т.н. 

 

Определяне на частта от обектите, включена в справките 

 

На страница ‘Обекти и възли’ се показват всички обекти, за които не е посочено 

изрично, че не трябва да се включват в сумарните справки. Посочването се прави в 

настройките на обекта. Пак там се настройват групите, статуса и изпълнителя на 

обекта, което дава възможност за допълнителна филтрация. 

Освен обектите от базата, в сумарните справки може да се включат и самостоятелни 

обекти (формат BM12)– тези които са извадени във файл извън базата. Добавянето им 

става от бутона  . Извиква се меню със списък на вече 

отваряните самостоятелни обекти, и възможност за отваряне на нов – с посочване от 

директория, където е записан. 

 

 
 

След избора на обекта, той се добавя най-отгоре в списъка: 

 

 
 

Трябва да се сложи отметка на реда на самостоятелният обект, за да участва той в 

справката. 

 



Обектите са представени със своите възли, като се дава възможност за цялостно или 

частично селектиране на обекта. В общите справки за обекта се включват данни само за 

възли, които са били чекнати на тази страница. При справките по отчети, чекнатостта 

на възлите няма значение, защото при тях в справката се включват данни само за 

избрани отчети: 

 
 

Когато се извеждат справки, в които участват отчетите, също може да се направи 

филтриране. 

 
 

На страница ‘Изпълнения’ има отделен списък на обектите, в който вместо възлите, 

както е на първата страница, са показани отчетите за всеки обект.  

Първият филтър, който е приложен тук, е филтъра на обектите – показани са само 

тези обекти, които отговарят на зададените условия. 

 

Следващите филтри са специфични за отчетите – по статус и категория акт: 



 
 

Всички отчети, които не отговарят на зададените условия се скриват. 

 

Последното средство за изключване на отчети от справката, е премахването или 

възстановяване на отметката (чек-бокса) преди името на отчета: 

 

Обобщени справки  

 

При тях се извеждат справки, подобни на тези, които се извеждат за един обект, но 

тук са обобщени за повече от един обект. Справките, които се извеждат не могат да се 

коригират. Ако се налагат някакви промени, то те трябва да се правят в обектите и 

отчетите, чиито данни участват в справките. 

 



 
 

 
 

 

Обобщен график и справки 

 

Обобщеният график е аналог на графика на единичния обект. Представлява сумарен 

график от единични обекти. Управлява се като единичния. Сроковете се определят в 

обекта. В обобщения график може да се променя само външния вид на графика – общо 

и за всеки от елементите поотделно. 

 
 

 

 

Сумарни справки по отчетите 

 

Справките по отчети, обхващат изпълнението на СМР (по отчет), както и паричните 

потоци, свързани с изпълнението на строителството – планирани и реални. 



 
 

Отчети – създадени и разплатени 

 

Пример за справка по отчети 

 

 

План / Отчет / Плащания 

 

В тази справка, информацията е показана по 4-ри начина – две в табличен вид и две с 

диаграми 

 
 



 
 

Справка за необходимите и изписани ресурси 

 

 
За генериране на тези справки, трябва да има връзка със счетовдни данни. 



 

Номенклатури 
 

Ресурсите, използвани в програмата са операциите и ресурсите, необходими за 

изпълнението на обектите, изделията и поръчките. За всеки вид ресурси - операции, 

материали, механизация, полуфабрикати, труд и услуги в базата данни съществуват 

номенклатури. 

 

При работата на програмата един и същ ресурс от номенклатурите се използва 

многократно, като в зависимост от това къде се влага, част от характеристиките му са 

различни. Поради това при работата с операциите и ресурсите, се приемат две много 

важни понятия: ШАБЛОН и ОПЕРАЦИЯ (РЕСУРС). 

 

За всяка операция и ресурс се съхраняват данни за редица признаци. Част от тях не 

се променят, независимо от това, къде се влага този ресурс - наименование, мерна 

единица, принадлежност към вид, група и др. Тези данни се запазват в шаблона. Други 

данни - цена, доставчик, начисления, допълнителни разходи зависят от мястото и 

времето на влагане и за всяко такова място се съхраняват в екземплярите. 

 

Шаблоните на операциите и ресурсите се намират в т.н. основни номенклатури - за 

операциите и всеки вид ресурс - различни. Номенклатурите може да се създават 

предварително - тогава когато предприятието разполага с вече създадени собствени 

номенклатури и/или да се попълват в процеса на работата с програмата.  

 

Основните номенклатури се извикват от главната форма на програмата: 

 

 
 

Номенклатури на ресурси 

 

Извикването на номенклатурата става с натискането на съответния бутон. 

Също така, извикването на номенклатурите става и от местата, където те може да се 

използват. 

 

Общите възможности за всички форми, показващи номенклатурите са следните: 

- Показване на всички елементи от съответната номенклатура, с възможности за 

филтриране 

- възможност за добавяне на нови елементи в номенклатурата 

- възможност за редактиране на свойствата на елементи от номенклатурата 

- възможност за клониране (създаване на нов ресурс) от съществуващ в 

номенклатурата 



- възможност за премахване на ресурс от номенклатурата. 

 

При прилагането на тези възможности, програмата прилага някои ограничения: 

- Не се позволява дублиране на имената при операции или ресурси от един вид - 

името трябва да е уникално. 

- Не се допуска изтриването на операция или ресурс, които участват в поръчка, 

изделие или обект. Това може да стане едва, след като съответния ресурс се изтрие от 

възлите, в които участва. 

- Не се допуска изтриването на операция или ресурс, който участва в отчет за 

изпълнение на поръчка, изделие или обект. Отчетите са с повишена степен на защита и 

трябва да останат неизменни след като бъдат приети (заключени). 

 

Работата с операциите и ресурсите, включени в обектите, е значително по-свободна. 

При тях може да се променят почти всички характеристики (освен постоянните 

свойства на шаблона). Не се позволяват промени в приетите (заключени) отчети. 

Всички номенклатури се извеждат в прозорци, които си приличат и принципа на 

работа е еднакъв. Данните на елементите от номенклатурата може да се редактират 

директно в таблицата или да се извиква специална форма за редактиране. Добавянето, 

вмъкването и редактирането на елементите в специалната форма се извиква с бутоните 

на навигатора, разположен в долната лява част на таблицата. 

 

Общи принципи на управление 

 

След извикването си, формите на номенклатурите имат сходен изглед, като се 

различават в детайлите, в зависимост от вида на данните, които представят. 

 

 
 

Най-отгоре е управляващия панел с три обособени зони: 

 Зона на филтриране на показваните данни 

 Зона на създаване на нови и редактиране на ресурси 

 Зона на управление на външния вид на формата 

 

В таблиците има няколко колони, в които има бутони за различни действия. 

За ресурсите и операциите : 

 -  в началото на таблицата – с този бутон се извиква формата за редактиране на 

ресурса. 

 - извиква форма, с изброени участията на този ресурс в базови обекти. 

Подробно описание на този бутон има в следващите секции. 



- в  секция описания има три бутона с различно значение: 

  
 

 - когато има този бутон, в колона ‚edit’, то ресурса на този ред, все още няма 

въведено описание и от тук може да се въведе. 

- когато има този бутон, в колона ‚edit’, то ресурса на този ред, вече има въведено 

описание и от тук, то може да се коригира. 

 - когато има този бутон, в колоната ‚изобр.‘, то ресурса на този ред,  има закачена 

картинка и с този бутон тя може директно да се отвори. 

 

Зона на филтриране на показваните данни 

 

След отварянето, формата има следния вид (ако не е била извикана с филтър по име). 

 

 
 

При натискането на стрелката в дясната част на бутона, програмата предоставя 

възможност да се избере признака, по който ще се извърши филтрирането. При 

различните номенклатури, списъкът се различава, но принципът е еднакъв 

 
 

Първото действие – ‘Показва всичко’ зарежда цялата номенклатура без филтър, т.е. 

отменя предишните филтрирания. 

При избор на всяка от другите възможности програмата предлага да се въведе 

условието, което трябва да бъде изпълнено при зареждането по този признак. 

Например: 

 



 
 

След въвеждането на текста се натиска Enter’ или бутона отдясно на текста. 

Програмата зарежда всички ресурси, които в името си съдържат зададения текст 

 
 

Програмата позволява да се въведат повече от една думи, които трябва да се 

съдържат в името: 

 
 

Освен описателните признаци – име, индекс и др., има изброими признаци 

 



 
 

При признак за филтриране, който е от изброим тип (т.е. трябва да се избере едно 

условие от няколко), програмата предоставя списък на възможните условия 

 

 
 

 

Друг филтър е този по структурата на НКПИД (за операциите, когато базата е на 

НКПИД): 

 

 
 

При избора му се показва допълнителен прозорец с дървовидно представяне на 

структурата на НКПИД 



 
 

При двоен клик върху някой от елементите на дървовидната структура, се зареждат 

операциите, които отговарят на това условие. 

 

Управление на ресурсите 

 

Зоната на управление на: 

Операции  и ресурси        

 

Различават се по бутона Преизчислява/Разнася цени. Същността е, че при операциите 

след промяна на цените, разходните норми и коефициентите на ресурсите, се 

преизчисляват цените на всички операции, а при ресурсите след промяна на цените, те 

се разнасят по операциите. 

 

С ресурсите може да се изпълняват следните действия: 

 - създаване на нов 

 - редактиране на съществуващ 

 - оглед на шаблона и участията на операциите от него, в обекти 

 - създаване на нов от съществуващ 

 - изтриване 

 - замяна с друг ресурс и изтриване на текущия  

 

Тези възможности се осъществяват по следния начин: 

 



 Създаване на нов – на всяка от формите има бутон   след 

натискането на който, се представя форма за попълване на данните на новия ресурс. 

  

Редактирането на съществуващия се извиква с бутона на реда на ресурса в 

нескролиращата зона на таблицата: 

 
  

 Оглед на шаблона (за операциите) се извиква от бутона на неговия ред 

 

 
 Във формата има две страници: 

 
  

Оглед на броя участия (за ресурсите), се извиква от , на реда на ресурса: 

 

  
 

Появява се форма, в която са изредени всички участия на този ресурс в базови обекти. 



 
 

Броя на участията се попълва в колона „бр.“. Той се актуализира, когато се натисне 

бутона над таблицата: 

 
 

 

 Създаване на нова операция или ресурс от съществуваща – когато таблицата 

се позиционира на някоя операция или ресурс, името на бутона ‘Нов от ХХХХХХ’ се 

променя на ‘Нов от ‘, следвано от името на ресурса. 

 
 

След натискането му, се предоставя форма от подобен вид: (за всеки вид ресурс – 

отделна) 



 
 

Във формата са повторени характеристиките на изходния ресурс, но името е 

променено с добавяне на символи ‘#’ след него, а над името има мигащ надпис, че то 

трябва да се промени. Името трябва да е уникално, и преди записа програмата прави 

проверка. Ако установи, че не е уникално, изисква нова промяна, и бутона ‚Приема и 

излиза‘ не е активен. 

 

Изтриване на ресурс или операция се извършва чрез кликване с десния бутон на 

мишката, върху името на селектирания в таблицата ресурс 

 

 
 

Програмата извежда изплуващо меню с една точка – ‘Изтриване на ‘, следвано от 

името на ресурса. Не се разрешава изтриването на операции и ресурси, участващи в 

ПСД на обектите, разходни норми и отчети в обектите, както и на ресурси в разходните 

норми на операциите от номенклатурите. Поради това, преди да изпълни изтриването, 

тя прави проверка и ако намери такова използване, издава следното съобщение, 

последвано от отказ за изпълнение на изтриването: 

 



 
 

Замяна с друг ресурс, и изтриване на текущия (не важи за операциите). Подобно 

на изтриването, и това действие е забранено ако ресурса вече участва в акт и се издава 

съобщение. Ако ресурса участва в ПСД, то съобщението дава възможност действието 

да се продължи: 

 

 
 

Извежда се форма, в която се посочва новия ресурс, с който ще се замени избрания в 

таблицата. По този начин могат да се обединят ресурси с близки по смисъл или с 

различно записани но еднакви по смисъл имена. За да се намери по-лесно търсения 

ресурс, се използва полето над списъка. За да се извърши обединяването, се натиска 

бутона Приема. Изтриването на ресурса не е задължително – програмата ще попита за 

потвърждение, след като затвори текущата форма. 



 
 

Управление на таблиците с операции и ресурси 

  

Управлението на таблиците е стандартно. Както при всички таблици, важат 

сортирането, групирането, избора на колоните, които да се показват, точността на 

показване на числата с десетични дроби и т.н. 

 

Въвеждане на цени на ресурси 

 

Цените на ресурсите в номенклатурата не се отразяват пряко на цените в обектите. 

Те служат за следното: 

Когато се преизчисляват цените на шаблоните на операциите 

Когато шаблони на операции и ресурси се включват в обект, те идват с 

нововъведените цени 

При използване на функциите в обекта ‘Приемане на цени на ресурсите от базата’: 

 



Добавена е възможност за въвеждане на цени на ресурси, без да се отваря някоя от 

номенклатурите. Извиква се от страница ‘Номенклатури’ на главната форма: 

 
Формата, по вид и начин на търсене на ресурси, прилича на формата за търсене на 

ресурси за добавяне:  

 
 

Промените в колона цена, се запомнят веднага. За всеки ресурс може да се разгледа 

и коригира допълнително информация. Това става в отделна форма извиквана с бутона 

 от реда на избрания ресурс.  

Ако не е включена отметката , таблицата се 

обновява с бутона . При зареждане на формата, 

програмата дава информация от коя дата са данните. 

 

 

В таблицата на операциите има възможност да се види на колко общо места, в 

обекти от базата, участва всяка една. Информацията се опреснява от главната форма на 

програмата: 



 
Програмата ще затвори автоматично формата на номенклатурата на операциите, ако 

тя е отворена. В края на действието, се издава съобщение за успешен край. 

В колона ‚бр‘ е попълнена актуална информация за всеки шаблон. 

 

 Всяко едно участие, може да се види с бутона до него . 

 

Спомагателни и помощни номенклатури 

 

Създават се в административния модул на програмата, а в 

основния само се допълват с липсващи значения. 

 

С бутона, се извикват Номенклатура сборници УСН, Мерни единиц, Категория отчет 

и Календра – работни и почивни дни. 



 
 

В Номенклатура сборници УСН, са изредени въведените с програмата сборници. От 

тук потребителя може само да добавя нови, а за корекция се използва 

административния модул. Определянето на това, анализ към кой сборник е, се 

извършва от номенклатурата на операциите, в конкретния анализ, на първата страница 

Характеристики. 

 

Точката Мерни единици, извиква форма в която са изброени въведените досега 

мерни единици. Потребителя може да добави нова такава, с бутона в ляво, с този текст. 

  
Разрешено е да се коригират само тези мерни единици, които са създадени от 

потребителите.  Бутона над таблицата сменя своя текст от 

 на , 

когато в таблицата се посочи ред с такава мерна единица. 

 
 

 

 



Категориите за отчет могат и да се редактират и да се добавят нови. 

  
За редактиране на категория, първо се избира нейният ред в таблицата и тогава се 

натиска бутона “Редактиране …“, където е изписано и името на избраната категория. 

Добавяне на нови категории може да се направи и от формата на акт, с бутонa със знак 

плюс   до списъка за избор. 

 

Точката от менюто Календар на работните и почивните дни, извиква форма, в която 

е показана таблица за една календарна година. 

За коя година да е показана информацията се променя от горният ляв ъгъл на 

формата. 

Дните оцветени в бяло са работни, в сиво - почивни, в червено - официални 

празници, в жълто - дни които от почивни са станали работни, в розово – дни, които от 

работни са станали почивни. 

 
 



За да се промени вида на един ден, трябва на него да се чукне с левия бутон на 

мишката, и после да се избере съответата точка от менюто: 

 
 

Или  

 

 
 

Броят на работните и почивните дни се използва при изчисляване на справки и 

създаване на график. Дните се относят за всички обекти. 

 

Сервизни процедури 
 

Импорт на данни 

 

При работата си, програмата използва много данни организирани във вид на 

номенклатури - на операции, ресурси, организационни подразделения и др. Данните в 

тези номенклатури може да се допълват и редактират по всяко време, но работата 

значително се облекчава, ако тези номенклатури, или поне по-голяма част от тях се 

въведат в началото на използване на програмата. 

За облекчаване на тази задача в програмата има редица средства предназначени за 

импортиране на вече съществуващи номенклатури. 

 

Импорт на обекти от формат на RM/BM 

 

Тази процедура се използва, когато потребителя иска да включи в базата цял обект, 

записан във формат BM08/RM или BMW.  При този импорт, в базата се включват 

всички данни от обекта - шаблони на операции и ресурси, възли и операции от 

структурата на обекта, разходни норми, цени и начисления. При добавянето на 

шаблоните се прави проверка по име за вече налични в базата шаблони и ако има 

такива, те не се повтарят. Операциите от структурата се копират, независимо от 

наличните в базата шаблони и са еднакви с тези, намиращи се в обекта от стария 

формат. 

Обща процедура 

  

В програмата има стандартна процедура за отваряне на такива обекти, при която се 

следват следните стъпки: 

 Избор на файла на обекта за отваряне 

 Избор на директория, където ще се запише обекта във формат на БМ12 

 Включване на обекта в базата данни чрез избор на съответната точка от менюто. 

 



Тази процедура има смисъл, когато е предвидено старите обекти, които се отварят да 

се използват за по-нататъшна работа като самостоятелни (извън базата) с пълните 

възможности на програмата. 

За да се импортират данните от такъв обект, той се отваря с бутона   

от главната форма, страница Обекти. С цел масимална сигурност на данните, 

програмата ще направи копие на файла на обекта с което да работи. За това е 

необходимо първо да се посочи работна директория: 

 
 

Избира се файла, в съответния формат, в зависимост от коя версия на прогрмата е 

обекта – това се посочва в долната част на формата. 

 
 

Посочва се временна работна директорория: 



 
 

 

Обекта се отваря, като самостоятелен обект, във форма подобна на тази на обект, 

записан в базата данни.  

 
 

Разликата е в цвета на главния панел на формата и в заглавната лента на формата 

 
 

Обекта може да бъде добавен целият в базата, или да се копират само части от него и 

да се поставят в обект от базата. Добавянето на целия обект става с точка от менюто 

  



   
Ако е избран обект, чието име вече е налично в базата, програмата издава съобщение 

и  предлага диалог, в който трябва да се промени името на обекта. Това е описано 

малко по-нататък. 

 

За някои случаи от практиката е предвидена  

Съкратена процедура 

 

За импорт на стари обекти в базата. При нея конвертираният от стар формат обект не 

се записва като самостоятелен обект във формат BM12 на диска, а директно се включва 

в базата. Съкратената процедура се извиква от страница ‘Сервизни процедури’ на 

клиентския модул: 

 

 
 

За улеснение на избора на обекти са предвидени два различни бутона : 

 

 
 

Натиска се бутона за избрания тип данни, след което следва диалог за избор на файл: 



 
 

След избора на файла, програмата прави проверка в базата за наличието на друг 

обект с това име. Имената, на обектите в базата данни, трябва да са уникални. 

 

И за двата варианта на импортиране следващите стъпки при записа на обекта са 

еднакви. 

 

Ако е избран обект, чието име вече е налично в базата, програмата издава съобщение 

и  предлага следния диалог, в който трябва да се промени името на обекта: 

 

 
 

В падащия списък могат да се видят имената на всичките налични в базата обекти с цел 

да се избере уникално име. 

 



 
 

За да се добави обекта, трябва да се промени името му – например: 

 

 
 

При промяна на името, когато то стане уникално, бутона за включване ‘Запис като 

нов обект с избраното име’ става активен и след натискането му започва включването 

на обекта в базата. 

По време на включването програмата издава информационни съобщения за 

достигнатия етап и при успешно завършване издава съобщение подобно на следното: 

 

 
 

 

След включване на обекта може да започне включването на следващия. 

 

Препоръчва се при масови включвания, периодично да се прави архив на базата. 

 

Добавяне на част от самостоятелен обект в обект от базата данни 

 

За да се добави само избран възел или ресурс от отворения обект, в таблицата ПСД, 

съответния ред се селектира и на менюто на десния бутон на мишката се избира 

”Copy“. В същата таблица, но в обекта от базата, се посочва възела приемник и на 

менюто на десния бутон на мишката, се избира точката “Paste”. Ресурса идва такъв, 

какъвто е в обекта – източник. 

 

Импорт на операции от обекти и бази формат на RM/BM 

 

С тази процедура, в базата данни се добавят шаблони на операции, записани в 

обекти (базите са във формат на обекти). 

 

Тази процедура се използва, когато потребителят: 



 Не е удовлетворен от предоставената му стандартна база данни и иска да я 

попълни с данни, които му трябват 

 В предоставената база липсват номенклатури, с които той разполага във формат 

BM08/RM 

 Има създадени собствени анализи като шаблони, намиращи се в различни 

обекти и иска да ги включи в базата без да добавя самите обекти (структурата и 

операциите им). 

За целта се използва бутон  от страница Обекти, на главната форма на 

програмата. 

Избора на обекта се изпълнява със стандартния за Windows диалог за избор на файл, 

като се търси файл с име OB32OD_E.BMW 

 

 
 

След избора на файла, програмата предоставя следната форма с данни за шаблоните в 

обекта: 



 
 

Формата прилича на тази за редактиране на номенклатурата на операциите с 

добавена функционалност. 

 

Управление на показаните данни: 

 

Функциите за управление са аналогични на тези във формата на номенклатурата на 

операциите в базата 

 Филтриране на данните 

 Функции управляващи вида на показаните данни и експорт 

 

Разликите се състоят в следното - на всеки от редовете преди името на операцията има 

следните данни: 

   
В колонката ID, стойност различна от нулата имат операциите, които имат аналози 

включени в базата под това име и не могат да бъдат включени. Пред името има чек-

бокс, който е дезактивиран и не може да се променя    

При останалите операции – там където в колонката ID има нулево значение (т.е. в 

базата няма операции с това име и те могат да се включат) има активен чек-бокс, с 

който потребителят определя дали операцията да се включва или не: 

 
 

За да се скрият или покажат, не подлежащите на включване в базата операции, се 

използва чек-бокса   . 



 

Селектирането и де селектирането на всички възможни за включване операции се 

изпълнява с бутона  след което може да продължи ръчното 

селектиране. 

 

На реда на всяка операция има бутон  , който след натискане 

предизвиква показване на анализа на този шаблон. 

 

Когато се налага включването на шаблон, който вече има аналог по име, но не и по 

съдържание в базата, може да се използва промяна на името на шаблона чрез добавяне 

или изтриване на букви и символи към него. 

 

Освен името, за всяка операция може да се променят шифър, индекс, сборник, вид и 

група, които да помогнат впоследствие при филтрирането и групирането на данните. 

 

След като подготовката е направена, с натискане на бутона   

чекнатите шаблони се добавят в базата, за което се издава съобщение, а редовете в 

таблицата променят статуса си.  

 

Включване в обекта структура от Excel-файл 

 

Използват се файлове, както от Excel 2003(*.xls), така и от по-късни версии (*.xlsx). 

Преди да започне работата по включването на ПСД се препоръчва да се направи 

резервно копие на базата и обекта (ако е самостоятелен). 

Включването на структури (ПСД) от Excel може да се осъществява, както в 

съществуващи обекти, така и в новосъздадени. 

Данните във файла трябва предварително да са структурирани по определен начин, 

който е описан по-нататък. 

Процедурата се изпълнява в следната последователност: 

 Когато обекта е съществуващ се създава възел, към който ще се включат възлите 

от екселския файл. При новосъздаден обект може да се използва коренния възел. 

Всички добавени възли ще бъдат дъщерни на избрания. 

 За изпълнението на процедурата НЕ се стартира Excel. 

 Извикване на процедурата в обекта, след клик с десния бутон върху възела, 

който предстои да стане приемник на структурата се избира следната точка от менюто:    

 



 

Отваряне на файлове с данни 

Това предизвиква представяне на следната форма: 

 
 

Програмата дава възможност импортираните от Excel данни да се обработят във 

формата на програмата, без да се отваря Excel. Това може да е продължителен процес. 

Поради това програмата позволява направените промени да се запишат и 

предварителната обработка да продължи преди да се изпълни същинското включване.  

Бутоните за отваряне на данни са два: 

 
 

Първият отваря excel-ски файл, определя значението на колоните, прочита данните и 

ги показва в работната таблица. 

Вторият бутон отваря предварително записаната във файл работна таблица и 

позволява работата да продължи от достигнатото място. 

 

Избор на Excel-файл 

 

Изборът се изпълнява по стандартния за Windows начин за избор на файл, като е 

разрешен избора на файлове с окончание *.xls и *.xlsx. След като се зареди файла, 

лентата с бутоните за избор на файл се скрива. 

 



 
 

Ако файла съдържа повече от един лист (Sheet) то трябва да се избере необходимия 

от падащото меню: 

 

 
 

При всяка промяна в таблицата се зарежда листа, който става активен.  

Ако листа в Excel-файла е само един, избор на лист не се предлага. 

 

След зареждането на таблицата от листа, следва да се определи в коя колона какви 

данни се намират. Това става, като в полетата : 

 

 
 

се въвеждат номерата от антетката на съответните колони. 

Въвеждането на колонка за шифър не е задължително, защото някои предоставени 

ПСД не съдържат такива данни. Ако в таблицата има въведени шифри, това значително 

облекчава последващата работа и увеличава процента на намерени съвпадения, защото 

текстовите наименования на операциите понякога значително се различават с тези в 

УСН. 

 

Когато всички клетки са попълнени става активен бутона ‘Чете данните’ след което 

се попълва таблицата.  

 



Избор на работен файл 

 

В работния файл се съхранява таблицата с данните и направените промени. Това е 

направено за да може да се прекъсва работата и впоследствие да се продължи от 

достигнатото място. Различни варианти на работата може да се съхраняват в различни 

файлове.  

 

Създаване на работен файл 

 

Създаването (записа на данните) на работен файл може да стане по всяко време след 

първоначалното прочитане на Excel-файла. След записа в работен файл, Excel-файла 

вече не е нужен (освен ако желаете за започнете всичко отначало). 

 

При първоначалното прочитане на данните от Excel-файла се прави сравнение на 

операциите в таблицата с наличните в базата данни. Ако има въведени шифри на 

операциите, то първо се прави търсене на шаблони на операции по тях, и едва след това 

ако не е намерен съвпадащ вид СМР, се търси по име. 

 

След прочитането на данните те се показват в таблицата, като за обозначение на 

различните редове се използва оцветяване на фона 

 

 
 

Означението ‘операция без аналог’ означава, че в базата данни няма шаблон на 

операция с посоченото име и ако се импортира без допълнителна обработка няма да се 

получи операция с разходни норми. 

 

На този етап данните от таблицата може да се запишат в работен файл. 

 



Подготовка на данните за импорт 

 

Структуриране – възли и операции 

 

Структурата на данните трябва предварително да е подготвена – в таблицата на 

Excel се добавя колонка, в която се дава структурата 

Идентификатор Наименование на възела или 

операцията 

Количество, мерни единици и 

др. 

1в Основен възел – ниво 1  

1в1в Възел ниво 2, подчинен на 1в  

1в2в Възел ниво 2, подчинен на 1в  

1в2в1в Възел ниво 3, подчинен на 1в2в  

 Операция 1 хххххххххххххх 

 Операция 2 ххххххххххххх 

 Операция 3 хххххххххх 

1в2в2в Възел ниво 3, подчинен на 1в2в  

 Операция 4 хххххххххххх 

1в3в Възел ниво 2, подчинен на 1в  

 Операция 5 ххххххххх 

 

В показаната примерна структура има един основен възел (винаги само един) – 1в. 

Той има 3 подчинени възела с идентификатори 1в1в, 1в2в, 1в3в. 

Възел с идентификатор 1в2в има два подчинени възела – 1в2в1в и 1в2в2в, като 

първият от тях има 3 а вторият 1 закачени операции. 

Разделителят между нивата (в случая символа ‘в’) се избира от потребителя и се 

указва преди изпълнението на обработката. 

По наличието на идентификатор, програмата разпознава, че реда от таблицата се 

отнася за възел. 

 

За разпознаване на операция се използват следните признаци: 

 Полето в колонката на идентификатора е празно 

В полето на името на операцията има текст 

В полето на мерната единица има текст 

В полето за количеството има цифров израз, различен от 0 

 

Имената на операциите НЕ трябва да съдържат управляващи символи и степени.  

Мерните единици на операциите трябва да са от наличните в базата данни. При 

непозната мерна единица, програмата слага мерна единица ‚бр‘ на съответната 

операция.  

 

Редактиране на данните преди включване 

При редактирането може да се изпълняват следните действия: 

Промяна на структурирането 

Позволява да се променят изразите определящи структурата – добавяне, премахване 

или изтриване на елементи. 

Замяна на операции 



При импорта програмата търси шаблони на операции, съответстващи по име на 

записаните в Excel-файла. Много често поради една или друга причина наименованията 

от СМР се изписват с отлики от  изписването им в УСН. Тогава, при търсенето на 

съответствия по име, такова не може да бъде намерено. Затова в програмата е 

предвиден механизъм за алтернативно намиране на съответствие с намеса на оператора. 

 
 

В дясната част на екрана се представя цялата номенклатура на шаблоните на 

операциите в базата, придружена от средствата за сортиране, търсене и филтриране на 

данните. 

Полетата за филтриране могат да се попълват както ръчно: 

 
 

, така и с copy/paste: 



 и  

 

След попълване се натиска бутона до полето :  

 

Като резултат се появява филтриран списък с намерените съответствия: 

 

 
 

Потребителя има възможност да разгледа анализа на всеки шаблон, като натисне 

бутона за оглед на съответния ред: 

 



 
 

Когато (и ако) направи своя избор, потребителя хваща с мишката името на избрания 

шаблон и го пуска върху СМР в таблицата отляво,  който иска да замени: 

 

 
 

След пускането, програмата изисква подтвърждение: 

 
 

И след натискане на ‘ОК’ присвоява на операцията вляво избрания шаблон: 



 
Когато между името на операцията, записано в Excel, и името на съответната 

операция по УСН има разлика, то се записва като коментар към операцията и може да 

се види с натискането на бутона : 

 
Тогава таблицата добива следния вид: 

 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Има инвеститори, които държат на точното изписване на зададените от 

тях имена. За удовлетворяване на желанието им има разработен механизъм за 



показването на ПСД с имената от Excel на мястото на съответстващите на УСН. 

Настройката, кое от имената да се използва в ПСД, се прави от бутона „Характеристики 

и настройки на обекта“,  таб Настройка на визуализацията на обекта:  

  
 

Други средства за обработка 

 

На всеки ред с операция има 3, бутона, като видими са само възможните за текущото 

състояние на операцията.  

създаване на нов шаблон за операция: 

 

 
 



Активен е за операциите, които нямат намерен аналог в базата. Предизвиква 

показване на формата за създаване и редактиране на операция, като пренася в нея 

името и мерната единица от избрания ред: 

 

 
 

С познатите методи за добавяне на ресурси може да се създаде шаблон за 

операцията, който да отговаря на нуждите на потребителя. Възможно е, както е 

показано на примера, от формата, показваща номенклатурата да се пренесат всички 

разходни норми на някой шаблон, като той се хване с мишката и се пусне в полето на 

анализа във формата за редактирането на новосъздадения шаблон. Всички РН в 

шаблона може да се редактират. 

Оглед на анализа на шаблона за операция: 

 
 

С този бутон се показва анализа на шаблона 



 
 

Премахване на асоциацията на текущия шаблон с операцията: 

 
 

Прилага се, ако по някаква причина текущата асоциация не е удовлетворителна. 

 

Корекция на мерни единици 

 

 С червен цвят се означават невалидните мерни единици. 

Замяната на мерните единици се прави само тогава, когато операцията няма аналог в 

базата, и се създава шаблон без разходни норми. От списъка се избира съответната 

мерна единица.  

 
При импорта на данните, мерните единици на операциите трябва да са от наличните 

в базата данни. При непозната мерна единица, програмата слага мерна единица ‚бр‘ на 

съответната операция.  



 

Когато операцията има аналог в базата, мерната единица се приема от шаблона. 

 

Изтриване на редове 

 

Изтриване на редове става с клик на десния бутон на мишката върху съответния ред. 

 

 
 

В реда на менюто се изписва съдържанието на реда в колоната с името на 

операцията или възела (ако има). 

 

Включване на данните в обекта 

 

Включването се извиква със следния бутон: 

 

 
 

При включването на структурата следва следния алгоритъм: 

 

- Проверка се изпълнява за тези операции, които не са асоциирани с някой от 

съществуващите в базата (вкл.новосъздадените) шаблони. 

- Проверява дали за въведените имена на операции в базата съществуват шаблони 

и ако има такива създава операции в обекта, като за разходни норми използва 

принадлежащите на наличния шаблон. 

- Проверката се осъществява чрез сравнение на имената на операциите във файла 

и в базата. Търси се пълно съвпадение на имената. 

- Ако шаблон с търсеното име не е намерен, създава се празен шаблон, т.е. само с 

име и мерна единица без разходни норми и цени. За създаване на операция в 

структурата на обекта се използва празния шаблон, което означава че и 

операцията  ще е без разходни норми и цени. Впоследствие би могло да се 

добавят разходни норми към операциите, но това не е ефективно. 

 

На потребителя се дава възможност да избегне тези проблеми, като преди да се 

изпълни действието по включване се предлага панел с описание на възможните 

действия и бутони за избор: 

 

 
 

 

 



Смисъла на трите предложения е следният: 

 

Отказ от включването – корекция на файла в Excel – отваря се номенклатурата на 

шаблоните на операциите в базата, по съставения списък на не намерените шаблони се 

намират техни аналози и с Copy/Paste се заменят имената на операциите във файла на 

Excel. След завършване на корекциите по екселския файл, процедурата по включването 

се повтаря от начало. 

Включване само на намерените – създава се работоспособна, но непълна структура. 

В зависимост от процентното съотношение на намерените и не намерени шаблони 

потребителят взема решение. 

Включване на всички – недостатъците на това решение са очевидни. Създават се 

празни операции (без РН) и впоследствие всяка от тях трябва да се обработва 

поотделно. 

 

Ако има невалидни незаписани операции, след завършване на процедурата по  

включването, програмата предлага имената им да се запишат в текстов файл. След като 

се разгледат там, могат предварително да се нормализират имената в екселския файл и 

процедурата да се повтори. 

 

Новосъздадените анализи, се добавят към базата данни, след записване на обекта, в 

който се импортира структурата от Excel-ския файл. 

 

 

Импорт на данни от текстови файлове 

 

Изпълнява се в административния модул. 

Импорт на данни от счетоводство 

 

Могат да се импортират данни от счетоводство от WF ( не SQL). Това става от 

страница Сервизни процедури, на главната форма на програмата 

 
Посочва се директорията, в която са данните и се включват чек-боксовете на тези 

номенклатури, които ще се добавят или обновяват.Завършва се с натискане на бутона 

‚Изпълнява‘. 

 



 
 

 

Архивиране на данни 

 

За базата данни 

 

При версия на програмата моно, архивиране на цялата база данни се прави от 

главната форма на програмата, страница „Сервизни процедури“: 

 
 

Бутона извиква следната форма: 

 

 
След натискане на бутона „Избор на директория за копието и изпълнение“, остава да 

се посочи мястото, където да бъде записан архива. 



Програмата подсеща на определен от потребителя брой дни, да се направи 

архивиране на цялата база данни. 

 

За клиент/сървърната версия, архивирането се прави от сървърния модул: 

 
 

За самите обекти 

 

В програмата има няколко начина да се направи архив на данните. Това е 

необходимо действие за да се предпазите от загуба на въведените или коригирани 

данни, поради невнимание, спиране на захранването, хардуерни или софтуерни 

проблеми, вируси и други. 

 

Програмата прави автоматично архивиране на обектите при всяко отваряне. 

На самостоятелните обекти, архивите се записват в директория ARHIV – 

поддиректория на тази, в която е самия самостоятелен обект. 

На базовите обекти, директорията, в която се записват архивите по подразбиране е 

\arhiv_obekti_baza\ - поддиректория на директорията на програмата. Може да посочите 

друга директория за запис на архивите, с първата точка от менюто „Безопасност“ на 

обекта:  



 
 

В прозореца, който се появява, се посочва новата директория, или се написва име в 

полето отгоре за поддиректория на съществуващата. 

 
 

Ако поддиректорията на посочената не съществува, програмата ще попита дали да 

създаде такава. 

 

Програмата прави архив на обекта при: 

- всяко отваряне на обекта 

- На оперделно време, ако са направени промени и е натиснат бутона „Запис“, през 

времето от предишния архив (т.е. ако програмата стои отворена но не се работи с 

нея, няма да се направи архив, защото няма промени). Настройката на времето 

между автоматичното архивиране, се прави от главанта форма на програмата, 

страница „Настройка“, бутон „Настройка на програмата“, точка  „Общи 

настройки на програмата“  : 

 
Минималното време, което може да се зададе е 5 мин. Ако не желаете да се 

прави автоматичен архив, се задава голям времеви диапазон – например 12 часа. 

- При направени опрделен борй промени, записани с бутона „Запис“. И тази 

настройката се прави от главанта форма на програмата, страница „Настройка“, 

бутон „Настройка на програмата“, точка  „Общи настройки на програмата“  

:   

По подразбиране програмата предлага 50 броя промени, преди да направи 

автоаматичен архив. 

- натискане на втората точка от менюто „Безопасност“ на обекта 



  
 

Разархивиране на данни 

 

За базата данни 

 

Разархивиране на данни, за цялата база, се различава при моно версията и при 

клиент/сървър версията, само от мястото от където се извиква. 

 

За клиент/сървърната версия, се извиква от бутон „Разархивира“ на сървърния 

модул: 

 
  

За моно версията, се прави от главната форма на програмата, преди да се натисне 

бутона „За старт – натиснете тук“. 



 
 

След натискане на бутона „Разархивира резервни данни“, програмата извежда форма 

за определяне на архива и къде да се разгъне той: 

 
 

- Първо натискате бутона „Избира архив“ и посочвате файла 

 
 

- След избирането на файл-архив, се натиска бутона „Избира дестинация“. След 

избиране на папката, се въвежда име за базата. 



 
 

- Натиска се бутона „Изпълнява“ 

 
 

След приключване на разархивирането на базата, програмата автоматично предлага 

за работа разархивираната база.  

 

 
 

Разархивиране на данните може да се извършва и в административния модул. 

 

За самите обекти 

 

И за базови и за самостоятелни обекти, отварянето на архив става като 

самостоятелен обект. Извиква се от главната форма на програмата: 



 
 

След избора на директория, се посочва типа на файла да е архивни копия: 

 
 

След натискане на бутона “Open”, се отваря формата на самостоятелен обект. Ако 

това е архива, с който искаме да работим, то от менюто на формата, се избира „Обект“, 

точка „Включване на обекта в базата“. Появява се форма, от която да заместите вече 

съществуващия обект, или да създадете нов: 

 



 
 

 

Архивите на самостоятелните обекти, се отварят като обекти, в директорията от 

която са извикани. След отваряне може да се запише на друго място с точка от менюто: 

 
 

И после да се отвори обекта, от новото място, за да се работи с него. 

 

Действия с обекти от базата 

 

В моно варианта на програмата, има включени допълнителни опции. Те се отнасят за 

обектите включени в базата. Намират се на главната форма на програмата, на страница 

„Сервизни процедури“. Извикват се с бутон: 

 

 

Пароли на обекти 

 

На всеки обект в базата може да се постави парола, с която той да бъде защитен от 

неоторизиран достъп. За целта се натиска: 



 
 

Показва се форма, със списък от всички обекти в тази база: 

 
 

В колона „парола“ се попълва текст „има“ за тези обекти, за които вече е добавена 

парола. Корекция, добавяне или премахване на паролата на обект се прави във формата, 

викана от бутон  на самия ред на обекта. 

 

Ако обекта има вече въведена парола, се показва форма: 

 
 

За да се направят корекции или паролата да се премахне, е необходимо да се знае 

старата парола. След като старата парола се въведе в първото поле, се натиска клавиш 

Enter от клавиатурата, за да се активират всички полета. Другият вариант а да се излезе 

без промени. 



  
Ако въведете в двете полета еднаква парола, или натиснете бутона „Обекта да бъде 

без парола“, ще се активира бутона “Приема промените“.  Иначе може да се излезе без 

промени. 

 

 

Ако обекта няма въведена парола, формата има същият вид: 

  
Може да въведете в двете полета еднаква парола, или да натиснете бутона „Обекта 

да бъде без парола“. Иначе може да се излезе без промени. 

Изтриване на обекти 

 

За да се изтрие обект, се избира от менюто, точка : 

 
 

Показва се форма, в която са изброени всички обекти от базата. За всеки обект, на 

реда в таблицата, има показана допълнително информация. 



 

За да бъде изтрит един обект, се натиска бутона  на неговия ред. Програмата ще 

поиска потвърждение: 

 
 

Ако обекта е отворен в момента, изтриването няма да бъде разрешено: 

 
 

Настройка  
 

На главната форма на програмата, на страница „Настройка“ се извършват общи 

настройки за външния вид на програмата.  

Настройка на програмата 

 

Настройките на работата на програмата в болшинството си се осъществяват на 

местата където се прилагат, т.к. са привързани към конкретни форми и справки. 

Настройките, които са общи за програмата и не зависят от текущата форма се 

извършват на следната страница: 

 
 



Бутона на „Настройки на програмата“ има следното под-меню: 

 
 

 Възстановява началните настройки  

 

Унищожава всички настройки правени от потребителя. 

При работата си програмата записва промените, които потребителят прави по 

външния вид и съдържанието на формите. При следващо отваряне на съответната 

форма тя се представя във вида, в който е била затворена. Когато по някаква причина 

записаните настройки не удовлетворяват потребителя, той може да ги изтрие, като 

извика от менюто за управление на съответната форма точката от менюто: 

 
 

Това възстановява оригиналните настройки за конкретната форма.  Ако е 

необходимо да се изчистят всички записани настройки за програмата, се използва 

действието от ‘Възстановява началните настройки’ в главната форма на програмата. 

Общи настройки на програмата 

 

Настройва цвета, с който се означават числата, подлежащи на редактиране в 

таблиците и цвета на хотспота (разделителя)  между отделните таблици във формите. 

 



 
 

За улеснение на потребителя, програмата предлага списък на последно отворените 

обекти: 

 
 

Този брой по подразбиране е 10, но може да се увеличи до 30 броя. 

 

С цел предпазване от загуба на данни, програмата подсеща за архиварането на базата 

данни. Периода за напомняне се настройва на тази страница, с граници от 1 до 30 дни. 

 

Освен по желние на потребителя, програмата прави и автоматични архиви на 

обектите. Тяхната честота се определя от два параметъра : време и брой промени в 

обекта, които са записани.  

 

 
 



Минималното време между автомачините архиви е 5 минути. Ако не желаете да има 

такъв автоматичен архив, задайте например 12 или повече часа. 

По подразбиране броя промени, след които програмата прави автоматичен архив е 

50. Този брой може да се променя между 10 и 500 бр.  

 

 

На втората стрница „Действия в ПСД“, са настройки свързани с дейстивя, които 

могат да улеснят и ускорят работата с програмата. 

 
 

За всяка таблица, при попълването и промяната й, при промяна размера на формата в 

която е и т.н., по подразбиране е включено автоматичното изравняване на широчината 

на колоните. При по-слаби компютри, или при много големи обекти, това може да 

забави работата на програмата. За това е предвидено тази настройка да се изключва: 

 

 
 

 

Двойното чукване с левия бутон на мишката, на реда на операцията, в таблица ПСД, 

във формата на обекта, може да се настрои да работи по два начина: 

- Да отваря формата за редакция на операцията 

- Да показва списъка на разходните норми на операцията, на нови редове под нейния. 

Настройката се прави с чек бока: 

 

 
 

По подразбиране условието е изключено - двоен клик показва списък на РН в ПСД. 

По подразбиране, при създаване или добавяне (от друг обект) на възел в ПСД, той 

става последен в списъка на родителския. Това може да се промени с настройка: 

 

 
 



Настройка на извеждането на анализите 

 

Това е едно от местата, където тази форма се извиква. Освен тук, тя се извиква и при 

извеждането на списъците с анализи: 

 
Направените настройки важат за всички извеждани анализи. 

 

Настройка на външен вид на програмата 

 

Без да е свързано с функционалността, програмата дава възможност за 

разнообразяване на външния вид на формите и съдържащите се в тях елементи. Тези 

настройки, са записани в така наречени skin-ове (кожи). ). Добавена е възможността да 

се изключва използването на скиновете, и формата да изглежда така, както е настроено 

показването във Windows.  Избират се от полето на страница „Настройка“. 

Настройката на използването на скиновете е на стр. ‘Настройки’ на главната форма 

на програмата: 



 

Включването или изключването на скиновете става с чек-бокса -  

Името на избрания като активен скин се показва :  Текста 

се променя само при избора на друг скин. При дезактивиране използването на 

скиновете, активния се запомня, така че при активиране ще се възстанови вида преди 

дезактивирането. 

  

Избора на скин става с кликване върху малката иконка в бокса: 

 
или чрез отваряне на по-голям прозорец с кликване в долния десен ъгъл на бокса: 

 
 

Закръгляване на числата 

 

В програмата има настройки за закръгляване на стойностите на анализите, така че тя 

да отговори на различните изисквания на потребителите.  

 

1. Дали да се закръгляват цените на операциите до стотинка 



 Тази настройка се извиква от бутон  на формата 

на обекта. Показва се нова форма, в която на 3-тата страница има опция за избор: 

 
Настройката може да е различна във всеки обект.  

Тази настройка влияе на начина на изчисление в ПСД.  

 

С включена отметката за закръгление: 



 
С изключена отметката за закръгление: 

 

 
 

2. Определяне на броя на показваните знаци след десетичната точка на числата 

 

При умножението на различите числа в процеса на работата си, програмата работи 

като калкулатор, т.е. ако се умножат числата  

1.23 х 4.56 ще се получи 5.6088, или 4 знака след запетаята. 

Такова число не винаги е удобно за възприемане и затова на екрана се показва със 

закръгление. 

За всяка колона закръглението може да различно. Настройката се извиква от 

антетката на съответната колона, с десния бутон на мишката. 



  
 

В програмата е предвидена възможността да се показва знак ‘*’, когато показаното 

число е закръглено. Поради това, че не всички желаят този знак да се вижда, в 

настройките е предвидено тази възможност да се изключва. 

 

3. Дали да има звездичка в края на числото, за да показва и напомня, че има 

закръгляване: 

 
Когато на реда на тази точка от менюто има отметка, то в таблицата се показват * на 

тези числа, които са закръглени: 

 



 
 

При експорт в Excel, програмата изпраща данните така както са в реален вид. 

Закръгление на стойностите се прави директно в колоните на Excel или аналогичната 

програма, която се използва. 

 

Помощ 
 

На страница Помощ, на главаната форма на програмата, има три бутона. 

 

  
 

Бутон “About” дава информация, за версия и създаването на програмата. От тук 

може да намерите и е-мейл адресите на които може да се свържете с нас. 

  



Бутона „Помощ“, извиква формата на help-а. Той се извиква и от всяка форма на 

която има бутон  

 

Бутона „Съвети“, извиква форма, в която се изброяват кратко функции на 

програмата, помагащи за по лесна работа. 

 

 
 

Отметка „Показва при старт“, определя дали при всяко стартиране на програмата да 

се  появява и тази форма. Когато отметката е изключена, формата може да се извика от 

страница Помощ, бутон Съвети. Бутона Следващ, показва следващия съвет. 

 

Действия изпълнявани при работа с програмата 
 

Управление и навигация между прозорците 

 

По време на работа може да се отворят много прозорци. Част от тях са модални (не 

може да се премине в друг прозорец, преди текущия да се затвори). Други са 

немодални, което позволява да се преминава от един в друг. Например когато се работи 

в един обект, може да се отворят номенклатури, други обекти и да се добавят данни 

чрез изтегляне с мишката. 

 

 



Понякога отворените от програмата прозорци, може да станат твърде много, което 

затруднява навигацията между тях. За решението на този проблем, програмата предлага 

следния механизъм: 

С натискане на комбинация от клавиши  Ctrl-Alt-b на преден план се извиква 

главната форма на програмата. В нея има бутон с падащо меню След натискането му се 

представя списък на активните прозорци на програмата: 

 

 
 

След натискане на избрания прозорец, той излиза на преден план. 

Клавишната комбинация действа и когато на преден план е друга програма. 

На лентата за управление на главната форма, в десния ъгъл има бутони за 

минимизиране  и затваряне. Има три начаина да извикате програмата, когато тя е 

минимизирана (скрита от екрана): 

- с кликване върху иконата на таскбара 

- като кликнете на иконката на праграмата, в дясно до часовника, с десния 

бутон на мишката и изберете от менюто точката ‚Главна форма‘ 

- с комбинация от едновременно натиснати бутоните Alt+Ctrl+B. 

  

На страница ‘Обекти’ се предоставят основните възможности за работата с обектите: 

 

 
 

Забележка: При първия старт, докато още не са избирани обекти, бутоните с 

имената на последните отваряни обекти са невидими. Стават видим едва след първия 

избор на обект, показва последните 10 отваряни обекта, като най-отгоре в списъка 

са най-късно отваряните. 

 

Панела е разделен на три основни групи – работа с обекти, обобщени справки върху 

обектите от базата и работа с външни обекти в стария формат. 

 

 

 



Действия по редактиране на данните 

 

Редактиране на операция и количества 

 

След определянето на конструкцията и детайлировката на изделието, следва да се 

определят необходимите ресурси и операции за неговото изпълнение. За всеки един 

детайл е необходимо да се вложат определени ресурси и да се изпълнят съответни 

действия. В програмата те се определят за един възел или детайл, а тя изчислява 

общите необходими количества според броя на възлите в изделието. 

Ресурсите са 5 основни вида - материали, полуфабрикати, екипировка, труд и услуги.  

Необходимостта от тези ресурси може да се определя, като за всеки възел или детайл се 

прави списък от необходимите ресурси и се определя тяхното количество за единица. 

Действията, които трябва да се извършат за изпълнението на един детайл или възел 

често са типизирани и повторяеми. За по-лесно ползване на програмата, в нея е 

включен елементът 'Операция'.  

Операцията представлява набор от действия и ресурси, които е необходимо да се 

изпълнят и вложат за получаването на единица продукт. Като пример да вземем 

операцията 'НАПРАВА НА КОЛЕНА ОТ СЕГМЕНТИ ЧРЕЗ ЗАВАРКА ОТ ТРЪБИ Ф 

88/95 ММ'. За направата на едно коляно са необходими материали - електроди, 

ел.енергия, кислород, пропан - от всеки определено количество. Също така е необходим 

труд - заварчик, общ работник, екипировка - електрожен, ъглошлайф и др. Този набор 

от ресурси, необходими за изпълнението на едно коляно наричаме ОПЕРАЦИЯ, а 

количеството от всеки ресурс необходимо за изпълнението на единица от операцията - 

РАЗХОДНА НОРМА. 

Всички операции, които се изпълняват в предприятието в смисъла на програмата, 

образуват НОМЕНКЛАТУРА НА ОПЕРАЦИИТЕ.  

Една операция от номенклатурата може да се използва на много места - както в едно, 

така и в различни изделия.  При това на различните места на използване в зависимост 

от условията разходните норми, цените на ресурсите, начинът на ценообразуване може 

да се различава. Имайки предвид това обстоятелство, програмата действа по следния 

начин: 

Операцията в номенклатурата се приема за условно постоянна величина. Условно, 

защото не е необходимо да се променя в зависимост от всяко местоприложение, а само 

при настъпване на глобални промени - смяна на технология, оборудване и т.н. 

Количество - термин представящ производен екземпляр на операцията, привързан 

към определен детайл, възел или изделие. Терминът произлиза от това, че при него се 

определя какво количество от операцията е необходимо за изпълнението на детайла - 

напр. 2 бр. колена, 1,5 м2 боядисване и т.н. 

Всяко количество притежава разходни норми, цени на ресурси и начин на 

ценообразуване, както и операцията, от която е произлязло. При добавяне към детайла, 

тези показатели са еднакви с тези на операцията. Разликата е, че при необходимост 

всичко в количеството може да се променя - добавяне на нови или премахване на 

излишни ресурси, промяна на разходните норми, цени, коефициенти и др.  

Създаване на нови операции, оглед и редактиране на операции и произхождащи от 

тях количества, се извиква от много места в програмата - там, където има връзка със 

съдържанието на показваните във формите данни. 

В зависимост от кое място в програмата се извиква формата, тя има различно 

съдържание. 



 
 

Ако формата се извиква от номенклатурата на операциите или при създаването на 

нова операция за добавяне към конструкцията в обекта, се редактират само данните на 

шаблона, защото няма избрано количество.  

Обратно, когато формата се извиква от количество - при конструкцията, 

разцеховката, остойностяването и т.н. то се показват както данните на количеството, 

така и на шаблона и тези на количеството може да се редактират. Промените, които се 

направят в количеството остават само в него, докато промените в шаблона (освен тези 

които се размножават в количеството - цени, начисления, разходни норми) се показват 

за всички количества, които са произлезли от шаблона. Следващите количества, които 

се създадат с родител този шаблон, ще приемат новите стойности - цени, начисления и 

разходни норми.  

Програмата допуска да се отворят едновременно няколко форми за редактиране на 

операции и количества. След затваряне на формата с "Приема и излиза", данните от 

редактирането се отнасят в извикващата форма, в противен случай, при затваряне на 

извикващата форма се затварят и извиканите от нея форми за редактиране, без да 

разнесат направените в тях промени. 

За да може потребителя да се ориентира по-лесно при много отворени форми, в 

менюто на трай-иконата при отваряне на форма се създава точка в менюто, с която 

формата може да се изведе на преден план: 



 

 
 

В горния панел на формата, е разположено поле за редактиране на името и бутоните 

за приемане на промените и излизане без приемане на евентуалните промени. Този 

панел винаги е видим, независимо от това, коя от страниците е отворена. 

 

На формата за редактиране има няколко страници, във всяка от които са групирани 

различни данни за редактиране. 

Страница "Характеристики". 

 

На тази страница са дадени основните характеристики на шаблона на операцията и 

количеството, ако формата е била извикана от такова. Характеристиките са групирани в 

следните основни групи: 

 

 Общи характеристики: 

 
 

Всички тези данни се отнасят за шаблона и се показват с него.  С бутоните на ред 

‚вид операция‘ и ред ‚група операция‘ се отварят съответните номенклатури и може да 

се редактират или добавят нови редове. 

 

 Производствени характеристики 

 
 

Тези характеристики са общи за шаблона и количеството. 

 

 Допълнителни разходи 

 
 



Тук се определят процентите на допълнителните разходи, които се начисляват на 

стойностите на отделните статии разходи за образуване на цената на операцията. Тези 

стойности може да са различни за шаблона и количеството. При създаване на ново 

количество, стойностите на допълнителните разходи при него са равни на тези в 

шаблона и впоследствие може да се променят. 

 

 Начисления 

 
 

Върху цената на операцията може да се начисляват допълнителни стойности, като 

какви да са те, се определя от потребителя. Има два основни начина - с процент върху 

определени статии разходи или по схема от начисления с формули, определени от 

потребителя. За шаблона и количествата, както вида начисления, така и стойностите 

може да са различни. 

 

Първо се определя как ще се образуват начисленията - по процент или по схема. 

Това става поотделно за шаблона и количеството: 

 
 

Ако е избрано начисленията да се образуват с процент, следва да се въведе процента 

и статиите разходи, върху които този процент ще се начислява: 

 
 

При използване на начисления по схема, от падащ списък следва да се избере желаната 

схема на начисления: 

 

 
 



Действия при работа с таблиците и интерфейса 

 

Обединени и разделени таблици 

 

Когато данните са представени в таблици от вида мастер/детайл, т.е. основни и 

подчинени данни, програмата предоставя два вида изглед: 

 - обединена таблица мастер/детайл - във формата е представена една таблица, 

като детайлите се отварят за всеки ред: 

 

 
 

 - показване на детайлите в отделна таблица, като данните във втората таблица се 

променят при всяка смяна на избрания мастър 

 

 
 

Като представяне и редактиране на данни, двата вида представяния са равностойни и 

избора се прави въз основа на предпочитанията на потребителя. Промяната се прави 

като от падащото меню на бутона 'Настройка' се поставя или премахва отметката от 

реда 'Отделна таблица за РН'. 

  

 
 

Настройка кои колони да се показват 

 

В болшинството от таблиците, програмата позволява потребителят да избира, кои от 

колоните в тях да се показват. Избора става с помощта на бутоните в горния ляв ъгъл 

на таблицата. 

 



 
 

Когато бутоните са повече от един, горният се отнася за бендовете (горната част на 

антетката) а долния за самите колони. 

След натискане се показва списък с възможните за показване колони, като тези 

които се показват имат отметка: 

 

 
 

Разместване на колоните 

 

Може да се промени подредбата на колоните. За целта с мишката се хваща антетката 

на колоната и се пуска на мястото, където потребителя желае да я вижда. 

Сортиране на данните 

 

Сортирането става с кликване в антетката на колоната, по която то трябва да бъде 

извършено: 

 

 
 

В дясната част на антетката на колоната се появява стрелка, показваща посоката на 

сортиране - във възходящ или низходящ ред. Има възможност за сортиране по повече 

от една колона. За целта, след избор на сортирана колона, се натиска бутона 'Shift' и се 

кликва в антетката на следващата колона по която трябва да се сортира: 



 
 

Групиране на данните 

 

Програмата предлага възможност за групиране на данните по еднакви стойности на 

едно или повече полета. За целта се хваща с мишката антетката на колоната, по чиито 

данни ще се групира и антетката се завлича и пуска на специалното поле над таблицата: 

 

 
 

След пускането на антетката в това поле таблицата придобива следния вид: 

 
 

Всички редове от таблицата, за които данните в избраната колонка са еднакви, се 

представят събрани, като с кликване върху знака '+' може да се разгънат за оглед. 

Чрез добавянето на нови колонки в споменатото поле, групирането може да 

продължи и по данните от втора, трета и т.н. колони, докато от това има смисъл. 

 



 
 

Възможността за сортировка на колоните след групирането се запазва. 

След като групирането не е вече необходимо, може да се премахне с някой от 

следните варианти: 

- връщане на колоната на мястото й в антетките на таблицата, чрез теглене 

- избиране на точка Дегрупира, от менюто „Настройки“ (опционално) 

- избиране на точка „Възстановява оригиналните настройки“ от менюто 

„Настройки“. Това действие възстановява всички начални настройки на таблицата, 

не само дегрупирането. 

- натискане на бутон „Дегрупира“ (опционално)  

 

Филтриране на данните 

 

Програмата дава възможност, за показване само на избрани от потребителя данни. За 

целта се кликва в десния край на антетката на съответната колона, и от изпадащото 

меню се избират значенията, които редовете трябва да имат в колоната, за да бъдат 

показани. 

 



 
 

Има възможност да се настройва извеждането по специални условия. За целта се 

избира втората точка - Custom - след което се избират условията, на които трябва да 

отговарят данните за да се покажат редовете: 

 

 
 

Филтрите може да се настройват, записват и прилагат многократно: 

 



Търсене в таблица и дърво 

  

Над всяка таблица има поле за търсене в нея.  

След въвеждане на израз, се натиска Enter или бутона  в дясната част на полето 

за въвеждане. В таблицата, фокусиран става първия ред, съдържащ търсения израз. 

Следващо натискане, позиционира на следващия ред в таблицата, съдържащ търсения 

израз.  

Ако се натисне бутона  в ляво от полето за израз, се показва допълнително поле. 

В него може да се въведе по-сложен израз за филтриране на информацията в таблицата. 

За разлика от другото, при това търсене, в таблицата остават само редовете, които 

отговарят на търсения израз. 

 

 
 

За да се направи комбинирано търсене в таблицата, след първия израз за търсене, 

може да се добави и втори израз, по който да се търси със знака „+“ пред него, а за да се 

махнат редове от таблицата, които съдържат друг израз, трябва преди него да се 

постави знака „-„. 

Пример, при който в таблицата са останали редове в които има и „бет“ и „20": 

 

 
 

Пример с изключен от търсенето текст „филц“: 

 



 
 

За да се възстанови пълната информация в таблицата, се натиска бутона Изчиства. 

 

За търсене в дървета, полето и бутоните са подобни :  

 - филтрира данните в таблицата. Остват само тези редове, съдържащи търсения 

израз. Натиска се след корекция на израза. 

 - премахва филтрирането. Дървото се връща в началното състояние. 

 - поле за въвеждане на израз за търсене. И тук за да се направи 

комбинирано търсене в дървото, след първия израз за търсене, може да се добави и 

втори израз, по който да се търси със знака „+“ пред него, а за да се махнат редове от 

дървото, които съдържат друг израз, трябва преди него да се постави знака „-„. 

Програмата предлага от падащ списък последните 50 въведени изрази, по които да се 

търси. Списъка се показва автоматично при започване да се пише или от черното 

триъгълниче в края на полето. 

 

- показва следващия ред, съдържащ търсения израз 

 

 

Настройка на извеждането на колоните 

 

При работа с програмата, потребителят може да настройва вида (формата) на 

данните, извеждани в колоните на справката. Това се прави с клик на десния бутон на 

мишката върху антетката на колоната, която трябва да се промени. Програмата 

предлага следния прозорец: 

 



 
 

Прозорецът е разделен на три зони: 

  Настройка н колоната  

- име, което се изписва в антетката 

 - име, което се показва при определянето на това кои колони да се показват 

 - минимална широчина на колоната, когато е показана 

 - максимална широчина на колоната 

 

 Настройка на извеждането на числовата стойност (ако колоната показва числа) 

 - брой на десетичните знаци след запетаята 

 - текст, който да се изписва след числото 

 - чек-бокс, който определя дали да се показват или не стойностите, ако те са нулеви. 

 

Въвеждане на обща стойност за колоната. 

- Активна е само на определени места, където се дава възможност за въвеждане на 

еднакви значения за цялата таблица - например - коефициент. 

 

 

 

 

Включване на допълнителни данни 

 

Включване на текстове и изображения 

 

Практически към всеки елемент от обекта, може да се добавят текстови описания, 

без ограничение на размера. Добавянето и редактирането на текстовете, може да се 

изпълни от много места. Предвидени са два основни начина на въвеждане и корекция 



 

Редактиране в допълнителен прозорец 

 

На много места програмата позволява да се извика допълнителен прозорец, в 

който текста да се обработи. Извикването става с натискане на бутона   

 

 
След натискане на този бутон, текстът от полето се копира в прозорец от следния вид: 

 

 
 

Прозореца позволява обичайните манипулации с текста.  

Бутоните в долната част на прозореца предизвикват следните действия: 

- Запис и изход - заменя текста в полето от където е било извикано редактирането с 

текущия от прозореца, и затваря прозореца. Записът в SQL - базата данни ще стане при 

запис на обекта, поръчката, технологичното задание е т.н. 

- Запис във файл извън обекта - извиква стандартния за Windows диалог за избор на 

име на файл и записва съдържанието на прозореца в текстов файл 

- Печат - Извиква стандартния прозорец за преглед и печат, като изпраща в него 

съдържанието на прозореца 

- Изход - Затваря прозореца, като ако има промени в текста, тези промени се 

отменят. 

 

Редактиране в полето за допълнителна информация 

 

В някои от формите, за избрания елемент се предоставя допълнителна информация - 

изображения, файлове и описания: 

 



 
 

При този вариант, редактирането става директно в полето 'Описание:' или се извиква 

допълнителният прозорец за редактиране. 

 

Показване на описанията 

 

Програмата показва въведените описания на всички места, където това е възможно.  

Основните начини на показване са два: 

 - показване в полетата или формата за редактиране 

 - показване като допълнителен текст под реда с данни: 

 

 
 



В случая, описанията са показани със син цвят под текста на възлите. При 

необходимост редактиране се извиква с натискане на бутона    на съответния ред. 

Превключването между двата начина на представяне става с натискане на бутона   , 

който се намира в панела за управление на формата. 

 

Печат на документи 

Допълнителни текстове в началото и края на всяка страница 

  

За да се въведат текстове за всяка страница отгоре или отдолу, се влиза в 

Преглед/Печат, и на бутона Колонтитули 

 
 

Се натиска бутон „Параметри на страницата…“ 

  
 

Настройките за допълнителен текст отгоре и отдолу на всяка страница, може да са 

различни за всяка таблица на програмата и се запомнят за съответното място. 

И за горен и за долен колонтитул има по 3 полета – ляво, дясно и средно, в което да 

се въведе избрания текст. 

 

С бутоните от предопределените функции  

  
може да се зададат автоматично номер, всичко страници, страница # от #, дата и 

час, дата, час, име на потребителя, име на компютъра. 



 
 

 

Допълнителни текстове в началото и края на документа 

 

При извеждане на печат към всяка справка и документ може да се добавят заглавна 

(хедър) и заключителна част (футър) оформени във вид на форматиран текст. 

Хедърите и футърите (ХФ) се съхраняват в базата, или като отделни външни 

файлове. Разликата между двата вида съхранение е следната: 

- съхранените в базата ХФ се зареждат автоматично от програмата при отваряне на 

прозореца на съответната справка и се включват в нея без необходимост от 

допълнителни настройки. Може да се използват и в други обекти (галерия) 

- записаните като файл ХФ трябва да се заредят преди извеждането на справката с 

посочване на необходимия файл 

Записаните в базата ХФ се възпроизвеждат по еднообразен начин от всички 

потребители, независимо от кой компютър е отворен обекта. 

Записаните като самостоятелен файл ХФ дават известна гъвкавост на потребителя, 

но изискват зареждане преди извеждане на справката. 

Записаните в базата ХФ са индивидуални за всеки обект – за една и съща форма от 

различни обекти – например ПСД трябва да се запишат отделни екземпляри ХФ.  

Файловете – и записаните в базата и самостоятелните може да се подготвят по много 

начини: 

- Със вградения в програмата редактор на RTF файлове 

- С помощта на външни текстообработващи програми (Word, OpenOffice и т.н.) и 

записване във формат RTF. 

 



Включване на ХФ в справките 

 

Във всички форми извикването на включването на ХФ се изпълнява еднообразно – 

от падащото меню на бутона ‘Настройки’ се избира точката за текстове в началото и 

края на документа и от подменюто – заглавната или завършваща част на документа: 

 
 

Редактиране на допълнителните текстове 

 

Представя се прозорец за редактиране на хедъра или футъра: 

 
 

По подразбиране прозореца за редактиране е празен. При извикване, в него се 

показват данни ако по-рано е бил присвоен ХФ, записан в базата. Ако е бил избран 

документ от файл, то той се съхранява в паметта до затваряне на формата, за която се 

прилага. 

Бутони за управление 

 

Във вид на ивица от бутони са представени основните управляващи функции: 

 
 

- Нов – изчиства съдържанието на документа и дава възможност за създаване и 

редактиране на нов 

- Записва във файл – позволява направените промени да се запишат във външен файл 

под същото или друго име 

- Премахва хедъра – премахва предварително зададени хедър или футър – за 

извеждане на чиста справка 

- Зарежда от файл и приема – дава възможност да се зареди документ, 

предварително записан във файл и да се редактира при необходимост 

- Записва в обекта и приема – документа се записва в базата данни – добавя се или се 

обновява в зависимост от това дали са правени промени.  



- ГАЛЕРИЯ – дава възможност да се избере подходящ текст от други обекти и 

документи, след което при необходимост да се редактира 

 

Освен ивицата с бутони за управление на файловете, формата притежава и ивица с 

бутони за управление на редактирането на текста: 

 
 

Това са бутони за избор на шрифт, цвят, изравняване, копи/пейст и др. 

Изборът на външен файл се прави с директно посочване на файла, след натискане на 

бутона ‘Зарежда от файл’: 

 
 

 
 

За включване трябва да се излезе с бутона ‘............ и приема.’ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Хедъра на документа е свързан на една страница с тялото, когато тялото 

се помества на една страница по широчина. Ако не е така, то хедъра започва на отделна 

страница. 

 

 

 



Галерия на текстове към справките 

 

Към справките може да се добавят текстове в началото (хедъри) и в края (футъри). За 

всеки обект и всеки тип справки, допълнителните текстове се запазват в базата, за да 

могат да се използват повторно. Много от тези текстове си приличат – при подобни 

справки или от един тип, разликите във всеки обект могат да са минимални, а 

въвеждането всеки път отначало може да стане досадно. За избягване на това 

неудобство, програмата предлага следния механизъм за използване на записаните в 

базата текстове при създаване на нови. 

Такъв механизъм е представената ГАЛЕРИЯ на всички текстове към справките, 

намиращи се в базата. Макар в нея да са представени само текстовете към обектите, 

записани в базата, тя може да се използва и в самостоятелните обекти. 

Галерията се извиква от редактора на текстове към справките: 

 

Извикване на редактора: 

 
 

След извикването се появява формата на редактора: 

 
 

Горе вдясно е бутона за извикване на галерията. При натискането му се представя 

следната форма: 

 
 

В лявата част има списък на видовете справки и броя на записаните за всеки от тях. 

При избиране на някой от видовете в централната част горе, се представя списък на 



обектите, за които има записани хедъри и футъри, а в централната част, как изглежда 

всеки от записите. 

При натискане на бутона  в текущия обект се поставя копие от 

избрания текст, който може да се редактира.  

 

 

Извеждане на документите на печат 

Използва се бутона за извикване на преглед/печат   

Текущата таблица се извежда в следната форма: 

 
На формата са разположени средства за управление на начина на отпечатване, 

настройки на страниците, навигация по документа, извеждане на документа в PDF 

формат и др. 

 

 

Термини, употребявани в програмата 

Шаблон (родителска инстанция) на операция и ресурс 

 

Програмата контролира уникалността на ресурсите чрез името им. Анализ, материал 

или друг ресурс с еднакво име може да имат много инстанции, различаващи се по цена 

(за ресурсите), разходни норми, цени и вид на ресурсите за операции (анализи). В 

терминологията на програмите родителската инстанция се нарича шаблон, а 

производните им – количества. Всички количества, наследници на един шаблон носят 

неговото име, мерна единица и класифициране по помощни номенклатури.  

 



Модален прозорец  

 

 Прозорец, създаван от програмата, който не позволява работа с останалите прозорци 

на програмата преди да бъде затворен. 

 

Немодален прозорец 

 

За разлика от модалните, тези прозорци не изискват затварянето им, за да продължи 

работата в останалата част от програмата. Извикват се от различни места на основната 

форма на обекта. Тъй като в процеса на работата те могат да се скрият под други 

отворени прозорци, в програмата е предвидено средство за бързото им извеждане над 

останалите прозорци. Това става така:  в трей-иконата на програмата (намираща се в 

долния десен ъгъл на екрана) се кликва с десния бутон на мишката. От предложеното 

меню се извиква търсения обект и ако той има паралелни прозорци от подменюто се 

избира интересуващият ни. 

 

Скриващ се панел 

 

С този термин се нарича панел съдържащ управляващи елементи, които не са 

необходими през цялото време на работата на програмата.  

Те имат управляващ елемент, при натискането на който, прозореца се смалява и 

освобождава място в работната форма. 

 
 

Информационно съобщение 

 

Информационното съобщение се извежда от програмата тогава, когато от 

потребителя не се изисква никакво действие, но трябва да се изведе някаква 

информация за извършено действие.  

 
 

 Това съобщение стои на екрана в продължение на определено време – 2- 4 секунди, 

ако курсора на мишката не се намира върху него. Задържането на курсора позволява да 

се прочете съобщението, ако желае потребителя. Ако трябва да се затвори преди да е 



изтекло определеното време може да се кликне върху ‘Х’ в горния десен ъгъл. В 

зависимост от съобщението, цвета на панела е различен. 

 

Хинт 

 

Хинта представлява подсказващо съобщение, което се появява при задържане на 

курсора на мишката над някой елемент от управлението на прозореца. 

 
 

Чек бокс 

 

Поле, което има два варианта – включено/отметнато и изключено/без отметка.  

  
Настройката на полето, променя работата на програмата за това за което се отнася 

полето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание на промените в програмата и ръководството 

 

Версия rY 

 

- Обединяване на няколко участия на еднаква РН (разходна норма) в операция 

- чрез влачене на ред в ред в таблицата на операция 

- показване в операцията на степени труд ако са над първа. Настройва се в 

общите настройки на анализа. По подразбиране не се показва. 

- запаметяване последната отворена позиция във формата на ТНС 

- В Инфо-прозореца са обединени страница "Начисления за операциите" и 

"Стойност и доп.разходи". Направени са поправки по приемането - (без 

начисления), (доп.разходи).  Разширяване на обяснителните текстове 

- Добавени са операции отнасящи се до обектите в базата: поставяне на пароли 

за отваряне на обект и изтриване на обект. 

- Добавен е календар на работните и почивните дни 

 

 

Версия rZ 

- Разширено търсене в таблиците и дърветата 

- Добавена форма за съвети и трикове 

 

Версия sA 

- Добавена е Количествена сметка – (ПСД без цени) 

- Добавен още един начин за бързо извикване формата за редактиране на 

операция – бутон F4 

- Добавен е нов бутон в таблицата на Отчет, с който може след корекции на 

акта, анализа да се уеднакви с този в ПСД. 

 

Версия sC 

- Добавена възможност за избор на цена на ресурс в операция, от другите цени 

на този ресурс в този обект 

- Добавен нов начин за Копиране на ресурсите на една операция в друга 

 

Версия sE 

- Безопасност – архивиране на обектите: 

o Самостоятелни обекти – освен автоматичното - добавена възможност за 

архивиране по искане на потребителя 

o Обекти от базата - : 

 Определяне директорията, където да се архивират 

 Освен автоматичното – добавено и архивиране по искане на 

потребителя 

- В Анализи (справка за всички анализи от обект) – са добавени нови 

възможности  

o изключване на дублираните анализи - да се скрият анализите с еднакви 

имена и цена  

o в таблицата да се изброят само показаните в ПСД   

o Сортиране по азбучен ред на имената на анализите 

- номерация в ПСД - след изтриване на ред от ПСД, програмата автоматично 

попълва отново номерата на редовете  



- описание при новосъздадени ресурси в номенклатурите - при добавяне на нов 

ресурс в номенклатурата, може веднага да му се добави и описание. 

- редактиране на операция – може да се обменят ресурси от един анализ в друг, 

чрез директното им влачене от едната таблица в другата таблица на анализа 

- В графика – добавена е колона ‚мсм‘ 

- Добавена възможност за разместване на разходните норми в анализа по желания 

ред, и запомняне на тяхната подредба. На антетката на номера има добавен хинт. 

- В Преглед/Печат, на Колонтитули, за всяка форма се запомнят настройките за 

допълнителен текст отгоре и отдолу на всяка страница 

- На прозореца (формата) на анализ, в долен десен ъгъл, има триъгълниче за по-

лесно позициониране курсора на мишката при промяна размера на формата 

- На прозореца (формата) на анализа, в долен ляв ъгъл пише Общата стойност на 

Анализа. Мерната единица на анализа се вижда на формата и на печат. 

 

Версия sF 

- Подобрено включване в обекта структура от Excel 

- Добавена настройка на показването на нулите в анализа 

 

Версия sG 

- В график е добавен мащаб "по дневен"  

- В справките по ресурси, в график, има добавена възможност за общо 

включване и изключване на колоните (количество, цена, стойност и т.н.), по 

периодите в таблиците 

- В графика има добавена настройката на работните и почивни дни 

- В график, когато в страница Трудоемкост справката е по седмици, в колоните 

по периоди, е коригирана стойността на „сс.с“   

- Добавен начин за създаване на нова операция към възел, директно в 

таблицата ПСД - с клавишна комбинация Ctrl+N 

- Добавени поправки в импорт на структура от Excel 

- Подобрения в скоростта на работа на номенклатурите 

 

 

Версия sH 

- Добавена е настройка на колоната труд, в графика, дали да се попълва в  

човеко-часове или в човеко-дни 

- Показване в графика на броя на работниците от специалност и вида 

механизация 

- В ПСД маркиране на операции с нулеви цени и РН  

- Процедура за показване броя на участията на ресурсите - в операциите на 

обектите в базите, и на самите операции 

- Импорта на структура в ПСД, от екселски файл, е без предварителен запис на 

създаваните операции в базата данни. 

- Подобрения при търсене по име - запомня последно въведените текстове за 

търсене 

 

 

 

 

 



Версия sJ 

- Номенклатурата на мерните единици е достъпна и от главната форма на 

програмата 

- При моно вариант на програмата, базовите обекти се отварят винаги в целия 

си списък и затова е премахната формата за ибор на възли. 

- Вътрешни промени. Подобряване на скоростта на работа на програмата.  

 


