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ДО    ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 
 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 гр./с. ______________________    
 
 
 
 

Фирма „АДА-СОФТ” Ви предлага цялостна автоматизация на счетоводния процес с 
директно попълване на файловете с отчети на МФ или използвайки изходи на текстов файл от 
системата, с която работите, попълване на  отчети  и обединяване на файлове с отчети. 
 

 

СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНА СПЕЦИАЛНО ЗА ОБЩИНИ И 
ВТОРОСТЕПЕННИТЕ Й РАЗПОРЕДИТЕЛИ- ПП „СКИПТЪР”  

 
Освен  стандартните познати функции на счетоводните системи за бюджетни организации,  
предлагаме още: 
 

- Чрез модул (БО3), автоматизирано попълване на оригиналните отчетни форми за касов 
отчет на МФ. Модулът има връзка единствено със счетоводен  ПП „Скиптър”. 

- Чрез модул „Salz” директно попълване на Оборотна ведомост - баланс (форма TRIAL- 
BALANCE) от счетоводната система. Модулът е вграден  в счетоводен ПП „Скиптър”, но 
може да работи и с текстови файлове от други счетоводни системи самостоятелно. 
Осъществява контрол за наличие на неравнения по сметки в начални, крайни салда и 
обороти. 

- Отчитане на разходите по параграфи Функции, Групи и Дейности. 
- Възможност за множество готови и настройваеми справки обхващащи всички детайли и 

специфики на отчетността в общините. 
 

     ПП „Еква- равнение”-   Софтуер за  автоматизирано съпоставяне на сумите по параграфи от 
отчета за касово изпълнение на бюджета (форма BО3) и по сметки от оборотна ведомост – баланс 
(Форма TRIAL-BALANCE) . Програмният продукт работи самостоятелно, без връзка с конкретна 
счетоводна система. 

- Бърза и удобна справка за обяснение на разликите.  
- Възможност за обосноваване и отнасяне на суми по сметки 
- Задаване на сметки с частична кореспонденция 
- Готови настройки за бюджет и извън бюджет 
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ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ С ОСНОВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ОБЕДИНЯВАНЕ НА 
ОТЧЕТИ 

 
1. ПП „Опал 2005” е програмен продукт, предназначен за обединяване на файловете с касови 

отчети на второстепенните разпоредители на общините.  
- Готова настройка за касовите отчети на общините. 
- Справка - обобщен отчет. 
- Справки за произхода на натрупаните суми в обобщения отчет – удобни за засичане на 

информацията. 
 

2. ПП „Опал Х”  -   е програмен продукт предназначен за обединяване на файловете с 
оборотна ведомост - баланс  на МФ. 

- удобен и лесен за употреба интерфейс 
- справки по сметки и шифри от баланса 
- справка за не равнения в отчета 
- контрол чрез справка за разлики между начални  и крайни слада 

 
3. ПП „Еква - контрол” –  предназначен за обединяване на файловете с равнение на 

параграфи и счетоводни сметки, подготвени чрез ПП „ЕКВА-Равнение”.  
 

 
ЦЕНИ при единични откупки: 
 
Счетоводен ПП „Скиптър” без работа в мрежа, до 5 бази     720.00 лв. 
Счетоводен ПП „Скиптър”  в мрежа, до 5 бази                     1080.00 лв. 
Счетоводен ПП „Скиптър”  в мрежа, с неограничен брой               
бази                         1620.00 лв. 
 
Модул за касов отчет „БО3”                                                 240.00 лв. 
 
Модул за Оборотна ведомост - баланс „Salz” за работа с 
ПП „Скиптър”                                                                               96.00 лв. 
Модул за Оборотна ведомост - баланс „Salz” за работа с 
Друг счетоводен софтуер                                                     240.00 лв. 
 
ПП „ЕКВА Равнение” за работа с ПП „Скиптър”                    96.00 лв.  
ПП „ЕКВА Равнение” без закупуване на ПП „Скиптър”       120.00 лв.  
 
ПП „Опал 2005” само форма „БО3”  576.00 лв. 
ПП „Опал 2005” без ограничение в броя и вида на  
отчетите за обединяване 1176.00 лв. 
 
ПП „Опал Х”  576.00 лв. 
 
ПП „ЕКВА Контрол”   
- до 10 отчета за обединяване 120.00 лв. 
- до 50 отчета за обединяване 360.00 лв. 
- над 50 отчета за обединяване 720.00 лв. 
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ПАКЕТНА ЦЕНА за малка Община 999.00 лв. 
ПП „Скиптър”  без работа в мрежа, до 5 бази +  
ПП „БО3” +  
ПП „Salz”+  
ПП „ЕКВА Равнение”  
 
При корпоративни клиенти, отстъпките се договарят за всеки конкретен случай . 
 
Цената на продуктите включва: 

- ДДС; 
- Инсталационен диск; 
- Ръководство за работа; 
- Гаранционна карта; 
- Лиценз за правото за ползване; 
- 12 месеца гаранционно поддържане на софтуера от датата на покупка. 

 
Цената не включва: 

- Инсталация и организация на софтуера при клиента; 
- Изграждане на индивидуален модел на организация, настройка и работа;  
- Индивидуално или групово обучение на място при клиента или в офиса на „АДА-СОФТ”; 
- Консултации на място, по телефон или VPN. 

 
 
За проявяващите интерес към работата на предлагания софтуер, организираме 

демонстрация  в гр.София на 10 юли (петък) 2009 година. Мястото и часа ще бъдат съобщени 
допълнително за желаещите да посетят демонстрацията.         

 
За контакти:  
 
Офис Пазарджик: 
 Телeфон(факс): 034 / 44 27 65  
                       Е-mail:                 office-pz@ada-soft.bg   
 
Офис София 
                        Телeфон(факс):  02/974 4350 
                       е-mail:                 office@ada-soft.bg           
 
 
 
 
                                       Управител „Ада-Софт”:  
                                       Зорка Панайотова  
 
                                            


