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КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ 
 TaxStoreGen 

 
TaxStoreGen е програма за управление на данъчен склад и ОАКП, 

разработена от Унисофт ЕООД в съответствие с изискванията на Закона за 
акцизите и данъчните складове и на Правилника за прилагането му. С нея се 
съставят Акцизна данъчна декларация, Дневник на складовата наличност и 
Рекапитулативна декларация (за ОАКП) за стоките, които се генерират на 
базата на въведените и изведените документи от данъчния склад и се 
записват в XML файл.  
Видове документи, с които работи програмата: 

 е-АДД - Акцизен данъчен документ (АДД) 
 е-АД/е-ОПД  - Придружителен административен документ 
(ПАД) / Опростен Придружителен Документ (ОПД) 
 Складова разписка 
 Протокол за бандероли 
 Констативен протокол (за фири). 

TaxStoreGen работи с база данни, където се съхраняват всички 
класификатори (номенклатури), необходими за работа с програмата и също 
така всички създадени документи за въведените и изведените стоки от 
данъчния склад. Въз основа на документите се създават справките Акцизна 
декларация, Дневник на складовата наличност и Рекапитулативна 
декларация (за ОАКП). TaxStoreGen генерира XML файл, необходим за 
подаване в системата на Агенция Митници, както и печат на документите и 
справките. Съществуват 2 (два) варианта за печат на документите - на 
празен лист А4 или на стандартизирана печатна бланка. 
Програмата предлага допълнителни справки за улеснение на клиентите: 

 Дневник – Постъпили (въведени) 
 Дневник – Изведени 
 Дневник – Рекапитулация постъпили (въведени) 
 Дневник – Рекапитулация изведени 
 Стокова наличност 
 Стокова наличност по наематели 
 Стокова наличност – производство 
 Наличност към дата 
 Наличност към дата по наемател 
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РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ 
TaxStoreGen 

 
 
1. Инсталиране на TaxStoreGen и на базата данни 

 
1.1. Най-напред се свалят двата инсталационни файла от уебсайта 
www.unisoft-bg.com, меню download>TaxStoreGen. Първият (setupstore.exe) 
е за програмата TaxStoreGen, а вторият (TaxStore Install.exe) е файлът, с 
който се инсталира безплатната версия на MS SQL Server за работа с база 
данни. 
 
1.2. Инсталиране на TaxStoreGen – стартира се сваления файл 
setupstore.exe, с който се инсталира програмата и се създава папка 
TAXSTOREGEN на диск С. 

 
1.3. Инсталиране на MS SQL Server: 

 
1.3.1. Стартира се сваления файл TaxStore Install.exe, който ще създаде 
нова папка на диск C:\TaxStore_MS_Server. 
1.3.2. Отива се в директория C:\TaxStore_MS_Server\Tools\ 
TaxStore_SQL_Engine и се стартира setup.exe. 
1.3.3. За коректно инсталиране се изисква рестартиране на компютъра 
(При някои версии на Windows рестартирането не се задейства 
автоматично от инсталационната програма на MS SQL Server, поради 
което е необходимо ръчно да се рестартира компютъра) 
 

1.4. След рестартирането на компютъра се отива в директория 
C:\TaxStore_MS_Server\Tools\DbaMgr2k и се стартира файла 
Setup_DbaMgr2k.exe – програма за администриране на безплатната версия 
на MS SQL Server. След като се отвори прозорецът за инсталация, се 
изпълнява последователно: OK>Next>Сложете отметка срещу реда, на 
който пише „I accept the agreement”, продължава се с 
Next>Next>Next>Next>Install>Next>Finish. Отново се изисква рестартиране 
на компютъра.  
 
1.5. Създаване на базата данни на TaxStoreGen: 

1.5.1. Стартира се вече инсталираната програма DbaMgr2k .(от 
шорткът (shortcut) на десктопа или от Start бутон>Programs)  
1.5.2. От меню Activity се избира Edit connection properties. Въвежда се 
парола 1234 в полето Password и се натиска Connect. (Внимание!! 
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Често се налага да се натисне повторно бутона Connect, за да се 
задейства процедурата) 
1.5.3. Отива се в менюто Activity>Query>натиска се бутонът  (Open 
Query From File). Избира се файлът setup.sql, който се намира в 
C:\TaxStore_MS_Server\Scripts. Натиска се първият бутон  (Execute 
Query) или клавиш F5. 
1.5.4. Затваря се прозорецът Query. В левия прозорец на програмата 
трябва да се появи база данни TaxStoreDemo. Излиза се от програмата 
DbaMgr2k. 

 
1.6. Стартира се програмата TaxStoreGen от директорията, където е 
инсталирана (стандартно е инсталирана в C:\TAXSTOREGEN). Появява се 
прозорец за въвеждане на потребителско име и парола. Въвежда се:  
 

User: user 
Pass: demo 

 
1.7. За да се направите шорткът (shortcut) на десктопа за програмата 
TaxStoreGen, се отива в директория C:\TAXSTOREGEN, маркира се  

 TaxStoreGen.exe, с десен бутон на мишката се избира Sent to>Desktop 
(create shortcut). 
 
2. Попълване на класификатори (номенклатури) 

 
При стартиране на TaxStoreGen за първи път е необходимо да се въведат 
данните от лиценза, който е издаден от Агенция Митници. Задължително е 
данните да се въведат точно, както са в лиценза  
 
2.1. Въвеждане данните за данъчен склад – тук се попълват данните от 
лиценза на Агенция Митници 
 
От меню Общи/Класификатори/Складове излиза списък на създадените 
складове. По подразбиране в списъка има създаден един склад с примерни 

данни, който трябва да се редактира с данните от лиценза. От бутона  се 
появява форма, в която се въвеждат данните за данъчния склад. Трябва се 
избере Типа, Тип на лицето и Вида на данъчния склад, Контрагент, да се 
посочи адрес на склада и данни за декларатора. 
Сините полета във формата са избираеми при двойно кликване с мишката. 
Район се попълва само ако в ЕКАТТЕ е избрано София, Пловдив или Варна. 
В Тип на лицето се посочва TWH за Данъчен склад, EED за ОАКП, CCE за 
Сертифициран получател и пр. 
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2.2. Добавяне на контрагент (получател/изпращач) 
 
От меню Общи/Класификатори/Контрагенти излиза списък на 

създадените контрагенти. За добавяне на нов се натиска бутона . Появява 
се форма, в която се въвеждат данните за контрагента. Един контрагент 
може да бъде едновременно и получател, и изпращач. 
Тук трябва да се вкарат и данни на собственика на данъчния склад, тъй като 
той също се явява контрагент при попълване на документите. Когато се 
въвеждат данни за собственика, трябва да се маркира полето собственик във 
формата. 
Подлистника Адреси за доставка се попълва само от складове, които 
работят с енергийни продукти. В него се попълват адресите на доставка на 
стоките за даден получател, които са необходими за отпечатване на 
Приложение 14а и 14б. 
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2.3. Добавяне на артикул (акцизна стока) 
 
От меню Общи/Класификатори/Артикули излиза списък на създадените 

артикули. За добавяне на нов се натиска бутона . Появява се форма, в 
която се въвеждат данните за акцизната стока. Артикулите имат различни 
задължителни полета, които трябва да се попълнят в зависимост от вида им: 
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2.3.1. Артикул с тарифен код за Алкохол и алкохолни напитки – 
попълват се полетата Код, Наименование, Търговска марка, Мярка, 
Тарифен номер, Акцизен код, Алкохолно съдържание и Разфасовка 
2.3.2. Артикул с тарифен код за Енергийни продукти – попълват се 
полетата Код, Наименование, Търговска марка, Мярка, Тарифен номер 
и Акцизен код 
2.3.3. Артикул с тарифен код за Тютюн и тютюневи изделия – 
попълват се полетата Код, Наименование, Търговска марка, Мярка, 
Тарифен номер, Акцизен код и Цена за опаковка 

 
Полетата Наименование, Мярка, Тарифния код и Акцизния код са оцветени 
в синьо, тъй като не могат да се попълват, а се избират от номенклатура чрез 
двойно натискане с левия бутон на мишката. Важно за тези полета е, че си 
съответстват по спецификация. 
 
Ако склада е ОАКП, то тогава трябва да се посочат, които артикули са 
суровина, чрез маркиране на   . Готовите продукти задължително 
трябва да посочат от коя суровина са произведени, чрез избор от 

 
 
Ако артикулите са много на брой е добре да се създадат групи и всеки 
артикул да се включи към дадена група. Така като се отвори списъкът с 
артикулите, те ще се визуализират с дадения цвят на групата. 
 
Ако в програмата има повече от един склад, на формата за Артикулите се 
появява и допълнителен бутон за избор на Склад/ОАКП. Задължително, 
трябва да се избере склада, за който е активен дадения артикул. Дори 
артикулите за двата склада да са еднакви, трябва да ги има създадени и за 
двата склада по отделно с различен артикулен код. 
 
Ако даден артикул не се ползва, то той не се трие, а се прави НЕАКТИВЕН, 
защото се объркват наличностите за минал период. Неактивният артикул не 
се изобразява в списъка за избор на артикули в документите и при справка 
Генериране на „декларация и дневник“. 
 
2.4. Добавяне на артикулни групи 
 
От меню Общи/Класификатори/Артикули - групи излиза списък на 

създадените артикулни групи. За добавяне на нова се натиска бутона . 
Появява се форма, в която се въвеждат името и се задава цвят на групата.  
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3. Създаване на документ за въвеждане на акцизна стока в склада 
 
От меню Въвеждане/Списък на документите за въвеждане излиза списък 

на създадените документи. За добавяне на нов се натиска бутона . 
Появява се форма, в която се избира вида на документа, който ще се 
попълва.  
 

 
 
След направения избор се изобразява формата за попълване на съответния 
документ. (в този случай Акцизен данъчен документ). 
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Попълват се отделните клетки на формата, като всеки документ има 
задължителни реквизити. Важно е да се знае, че при попълването на 
документите трябва да се използват вече въведените класификатори за 
артикули и контрагенти. Това става като се натисне два пъти с левия бутон 
на мишката в полето Получател или Издател и се отваря списъкът с 
въведените контрагенти. 
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В Част 2 на формата, се попълва информацията за акцизната стока. За 
избирането на артикул се натиска два пъти с левия бутон на мишката в 
полето Артикулен код, където се отваря списъкът с въведените вече 
артикули.  
 
Съществуват полета, в които като се натисне два пъти с левия бутон на 
мишката се появява номенклатура от Правилника за прилагането на ЗАДС. 
Такива са Код на плащане, а в Част 3 полето Режим – Вход/Изход.  
 
Във всички останали полета, след като се натисне два пъти с левия бутон на 
мишката се появява библиотека, в която може да добавят, избират и трият 
данни за съответното поле. (в случая в Част 3, поле IBAN сметка) 
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След като се приключи в попълването на документа, се натиска бутона 

 (Запис в базата данни). Ако някой от задължителните позиции не са 
попълнени, програмата дава грешка и документът не може да бъде записан.  
 

 
 
В този случай не е попълнен режима на постъпване на стоките в склада 
(Част 3, поле Режим – Вход/Изход).  
 
Когато документът е готов, той се записва и изобразява в Списъка с 
въведените документи.  
 
За да видите стоките, използвани в даден документ, може да се натисне 

бутон  (Съдържание), след което се появява допълнителен прозорец в 
долния край на Списъка с документите за въвеждане. 
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4. Създаване на документ за извеждане на акцизна стока в склада 
 
От меню Извеждане/Списък на документите за извеждане излиза списък 
на създадените документи. Тук се работи аналогично като Въвеждане на 
акцизни стоки в склада (т. 3. Създаване на документ за въвеждане на 
акцизна стока в склада), като във всички изходни документи е добавено 
задължително номенклатурно поле Предназначение по използване. 
 
5. Създаване на Придружителен административен документ (ПАД) 
 
Придружителният административен документ (ПАД) е малко по-различен 
като подредба от останалите документи. Както при всички документи в 
TaxStoreGen, и при ПАД трябва да се използват вече въведените 
класификатори за артикули и контрагенти. Особеността на ПАД е при 
попълването в Част 2. Попълването на артикула и неговите параметри става 
в кл. 18, раздел Стойности.  
 
За улеснение и за информация при попълване на ПАД е добавен помощен 
прозорец, в който се описва всяка клетка, за която има правила или 
определени условия за работа. Прозорецът Помощ се намира в дясната 
страна на екрана. Ако той е неактивен, визуализацията му става, като се 
натисне с десен бутон на мишката на произволно място във формата на ПАД 
и се избере Панел „ПОМОЩ“ от допълнителното меню. Когато курсорът 
на мишката е в дадена клетка, в Панел Помощ излиза описанието и 
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правилата валидни за нея. Тези правила са особено важни, когато ПАД се 
подава електронно, директно от програмата TaxStoreGen чрез система-
система. 
 

 
 
6. Работа с Наематели 
 
В данъчния склад може да има стока, която е собственост на друга фирма. 
При такива случаи, програмата има възможност за следене на наличност по 
наематели. За да може да се работи с Наематели, трябва да се отиде в меню 
Системни/Общи настройки на програмата и да се маркира квадратчето с 
наематели. 
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Когато тази настройка е избрана, по всички документи излиза и 

допълнителен бутон . Много е важно да се знае, че когато се 
вписва или изписва стока на вложител (наемател), от този бутон трябва да 
се избере фирмата (контрагента), чиято собственост е стоката. 
 
Когато се вписва стока в склада, която е собственост на друга фирма, 
входният документ е с Получател фирмата собственик на склада и 
задължително трябва да бъде избран Наемателя. В изходен документ, при 
изписване на стока, която е собственост на вложител (наемател), 
Изпращачът е фирмата собственик на склада и отново трябва да бъде 
избран Наемателя на стоката, за да може програмата да определи чия 
наличност да намали. Това е така, защото без значение кой е собственик на 
стоката, складодържателят отговаря за стоката и дължимия за нея акциз.  
 
В списъците за въвеждане и извеждане на документи има колона Наемател, 
в която излиза такъв, ако е избран в документа. 
 
Също така в менюто Наличност излиза и допълнителна справка Стокова 
наличност по наематели. 
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Справката Стокова наличност по наематели показва наличността за даден 
наемател, но единствено и само ако наемателят е избиран коректно по 
документите. 
 
7. Производство в данъчен склад 
 
Когато се налага да се прави производство в програмата TaxStoreGen, 
принципът е следният: 

7.1. На Извеждане се прави Складова разписка за изписване на 
количествата, които ще се влагат в производството, с Код 90 (За 
стоки, вложени в производство в склада) в поле Режим Вход/Изход.  
7.2. След като количества са изведени, на Въвеждане се създава 
друга Складова разписка, с която се въвеждат артикулите, получени 
от това производство и техните количества. Кодът за Режим 
Вход/Изход е 02 (Произведени в данъчния склад).  
 

Има настройка в меню Системни/Общи настройки на програмата, където 
може да се маркира квадратчето със следене на суровината. Ако тази 
настройка бъде избрана, в Складова разписка при Въвеждане ще се появят 
допълнителни полета Суровина и Количество. Когато се създава Складова 
разписка при Въвеждане, в тези полета може да се избере суровината 
(стоката, от която се произвежда) и да се напише количеството, което е 
вложено в производството.  
 
Да се има предвид, че попълването на полето Суровина и нейното 
количество, не влияят върху наличността в склада. За да се намалят 
количествата в склада, задължително първо трябва да се изпишат (т. 7.1.). 
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Допълнително, след като е избрана тази настройка, в меню Наличност 
излиза и допълнителна справка Стокова наличност – производство. 
 

 
 
8. Генериране на „декларация и дневник“ и Рекапитулативна 

декларация (за ОАКП) 
 
От меню Общи/Класификатори/Документи за платен акциз излиза списък 
на създадените документи, които се прилагат към Акцизната декларация 
при нейното подаване. За всеки един период (месец) трябва да се създават 

нови документи. За добавяне на нов се натиска бутона . Появява се 
форма, в която се въвеждат: 

 Полето Вид документ е номенклатурно и при двойно натискане 
на левия бутон на мишката се показва номенклатурата:  

o ДСН – Дневник складова наличност  
o Платежно нареждане  
o Други 
o ДУПАС 
o Акцизен данъчен документ 

 Избира се съответния документ (ДСН задължително трябва да 
се създаде); задава се номер; избира се дата, като датата трябва да е от 
месеца, за който ще се генерира декларацията.  
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След като се запазят необходимите документи за месеца, се отива в меню 
Справки/Генериране на „декларация и дневник“. Задава се Диапазон на 
проверка (Период), Митница и Тип на лицето (RCE – Регистриран 
Получател, RCR – Регистриран изпращач, TWH – Данъчен склад и др.). 
 

 
 
В таблицата отдолу автоматично излизат приложените документи, чиито 
дати са от периода. Ако има документи, които трябва да се приложат, а 
датите им са различни от зададения период (най-често се случва с платежни 

нареждания за плащане на акциз), се натиска бутонът , който добавя нов 
ред в таблицата и в полето Вид на документа, при двойно натискане на 
левия бутон на мишката, се показва списъкът с приложените документи и 
от него се избира необходимият. 
 

За генериране се натиска бутонът .  
 

След като се генерира декларацията и дневника, се натиска бутонът за 
(Запис в XML). Файлът се записва на компютъра и ще се покаже прозорец с 
проверка на XML-а. Ако има грешки, ще се изброят в отделен прозорец. 
Грешките при проверка на XML файла излизат според спецификацията на 
Агенция Митници на английски език. 
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Ако няма грешки, Декларацията се записва като XML файл за Агенция 

Митници. За печат се натиска бутонът . Излиза падащо меню, от което се 
избира Отпечатване на Акцизната Декларация и Отпечатване на 
приложени документи. 
 

 
 
Аналогично се генериране на Рекапитулативна декларация (за ОАКП), 
като от меню Справки се избира Генериране на Рекапитулативна 
декларация. При ОАКП е възможно да се подават месечно, както 
задължителната Рекапитулативна декларация, то и Акцизна декларация, 
ако има издадени АДД-та в конкретния месец. 
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9. Генериране на допълнителни справки 
 
Програмата TaxStoreGen разполага с допълнителни справки, които се 
намират в меню Справки: 

 Дневник – Постъпили (въведени) 
 Дневник – Изведени 
 Дневник – Рекапитулация постъпили (въведени) 
 Дневник – Рекапитулация изведени 
 Наличност към дата 
 Наличност към дата по наемател 

 
Всички справки се генерират по идентичен начин. След като се избере 
дадената справка, се появява форма, в която трябва: 

9.1. Да се зададат Условията като се натисне бутонът . Появява 
се форма, в която се избират желаните критерии. (Подробно описание 
за избор и определяне на различни критерии може да се прочете в т. 
10. – Работа с филтри)  

9.2. След определяне на желаните критерии, се натиска бутонът  
(Изпълнение)  
9.3. Справката се генерира и се изобразява в табличен вид в 
подлистник Резултат.  
9.4. Справката може да се отпечата на хартиен носител като се 

натисне бутонът  (Отпечатване).  

9.5. Също така, справката може да се копира чрез бутона  
(Копиране) и след това да се запише или отпечата в друга програма 
(напр. в Microsoft Excel, като върху празна таблица се натисне Paste 
(Постави)).  
 

10.  Работа с филтри 
 
Филтрите в TaxStoreGen са направени за улеснение при работа с голяма и 
разнообразна информация. Те служат за отсяване на списъците по един или 
няколко критерия. 

Във всеки един списък има бутон  (Филтър). При натискането му се 
появява нов прозорец, който съдържа функциите на филтъра.  
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В този случай, в списъка с въведените документи, във филтъра има 
възможност за отсяване на документите за даден период (Времеви 
диапазон); по един или няколко Доставчици, Получатели, Наематели; 
според съответния режим (Режими при въвеждане); Артикулите от 
документите и Видовете документи. 
За активиране на даден критерий от филтъра, трябва да се маркира 
съответното квадратче, като в следствие ще се появи отметка и бутоните 
към него ще станат активни.  
 
В критериите Доставчици, Получатели и Наематели може да се посочат 
един или няколко (множествен избор). След като се маркира квадратчето и 
се натисне бутонът Списък, се изобразява списъкът с контрагентите. За да 
се избере един или повече контрагенти, се натиска и задържа клавиш Ctrl 
(контрол) на клавиатурата и се маркират желаните контрагенти с левия 

бутон на мишката. След това изборът се потвърждава с бутона  
(множествен избор). След направения избор, във формата на филтъра се 
показват броя на избраните контрагенти (в този случай Доставчици). 
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За да се анулира избора, се натиска бутонът . 
Филтърът стои активен, докато не се анулира. Когато има активен критерий, 

иконката на филтъра се променя на следната  и също така се появява 
панел с надпис Филтър.  
 

 
 
За деактивиране на филтъра е необходимо да няма активен критерий. 
 
11. Общи настройки 
 
От меню Системни/Общи настройки на програмата излиза формата за 
общите настройки в TaxStoreGen.  
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За да се активира дадена настройка, трябва да се маркира квадратчето пред 
нея. В последователен ред настройките са: 

 ЗАБРАНА за изтриване до – това е настройка, с която се 
забранява триенето на документи преди посочената дата. 
 с наематели – при избор на тази настройка, по всички 

документи излиза допълнителен бутон . (Подробно 
описание може да се прочете в т. 6. – Работа с Наематели) 
 със следене на суровината – използва се в случаите, когато се 
осъществява производство от акцизна суровина. При маркирането на 
тази настройка в Складова разписка при Въвеждане се появят 
допълнителни полета Суровина и Количество. (Подробно описание 
може да се прочете в т. 7. – Производство в данъчен склад)  
 със следене на данъчната основа – в Дневника на складовата 
наличност излизат две допълнителни колони, които следят началното 
и крайно количество по данъчна основа. 
 отпечатване на дневника – вариант регистрирани лица 
(казани) – това е печат само за казаните, където се подменя бланката 
на печата. 
 с начално и крайно количество по документ в дневника –в 
Дневника на складовата наличност излизат две допълнителни колони 
в таблицата преди печата след генерирането на дневника. В тях 
излизат началното и крайното количество по документ. 
 със суми на количествата в дневника –при генерирането на 
Дневника на складова наличност се сумира общото въведено и 
изведено количество за дадения период по артикули. 
 с бележка „Стоката е с платен акциз” в складовата 
разписка – автоматично в Складовите разписки излиза надпис 
„Стоката е с платен акциз”. 
 с автоматично номериране на изходните документи – 
изходните документи АДД и ПАД се номерират автоматично с 
поредни номера. 
 без синхронизация при запис на документ – при създаването 
на даден документ програмата не прави синхронизация с уеб-
базираното приложение и съответния документ не се изобразява в 
www.taxstoregen.com. В този случай операторът на програмата трябва 
ръчно да синхронизира документите в TaxStoreGen с уеб-базираното 
приложение www.taxstoregen.com. Това става от меню 
Системни/Синхронизация 
 наличност като разлика на вход и изход – изчислението на 
наличността в програмата се изчислява като разлика на вход и изход 
(стар вариант). 
 Вид склад: – показва се вида на данъчния склад. 
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 Склад – при работа с повече складове е необходимо да се избере 
текущия склад, с който се работи. Списъците на документите за 
въвеждане и извеждане показват само документите на избрания 
склад. 
 

12. Създаване на архив (backup) 
 
Архивът на базата данни е необходим освен за съхранение на 
информацията, но и в случаите на преинсталиране на операционната 
система или прехвърляне на друг компютър. Работа по създаването на 
архива се осъществява с програмата DbaMgr2k.  
Стъпки при създаването на архив: 

12.1. Стартира се програмата DbaMgr2k 
12.2. От меню Activity се избира Edit connection properties. Въвежда се 
парола 1234 в полето Password и се натиска Connect. (Внимание!! 
Често се налага да се натисне повторно бутона Connect, за да се 
задейства процедурата).  
 

 
 
12.3. В лявата част на екрана се изобразяват базите данни (папка 
Databases).  
12.4. Маркира се базата TaxStoreDemo. Натиска се веднъж с десен 
бутон на мишката, излиза падащо меню, от което се избира Backup 
Database  
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12.5. Отваря се формата BackUp 
 
Ако полето Destination Disk е попълнено, се натиска бутонът Drop и 
след като полето се изчисти, се натиска бутонът Add. 
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12.6. Отваря се формата Backup destination. Маркира се бутонът File 
name и се натиска бутонът с двете черни точки.  
 

 
 
12.7. Отваря се прозорец за определяне на мястото, на което ще 
запишете файла с архива, както и за определяне на името, под което 
ще се запише. В поле File name се пише името, под което да се запази 
файла (най-често се слага дата, месец и година, напр. 
firma_20121231.bak), а в полето Save in се посочва къде да се запише 
този файл. След това се натиска бутонът Save.  
 

 
 
12.8. След това се натиска ОК>ОК. Излиза прозорецът с прогресивна 
лента, която показва процесът по създаването на архива.  
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12.9. След като приключи процесът се натиска OK>Close и се излиза 
от програмата DbaMgr2k.  
 

13. Възстановяване (restore) на архив (backup) 
 
Работа по възстановяването на архива се осъществява с програмата 
DbaMgr2k. 
 Стъпките за възстановяване на архива са: 

13.1. Стартира се прогарамата DbaMgr2k 
13.2. От меню Activity се избира Edit connection properties. Въвежда се 
парола 1234 в полето Password и се натиска Connect. (Внимание!! 
Често се налага да се натисне повторно бутона Connect, за да се 
задейства процедурата).  
 

 
 
13.3. В лявата част на екрана се изобразяват базите данни (папка 
Databases).  
13.4. Маркира се базата TaxStoreDemo. Натиска се веднъж с десен 
бутон на мишката, излиза падащо меню, от което се избира Restore 
Database  
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13.5. Отваря се формата Restore Database 
 
Ако полето Parameter – restore from Device е попълнено, се натиска 
бутонът Drop и след като полето се изчисти, се натиска бутонът Add. 
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13.6. Отваря се формата Backup destination. Маркира се бутонът File 
name и се натиска бутонът с двете черни точки.  
 

 
 
13.7. Отваря се прозорец за определяне на мястото, от което ще се 
вземе файла с архива. В полето Look in се посочва от къде да се вземе 
този файл, след което се избира архивния файл и в поле File name се 
изпива името му. След това се натиска бутонът Open.  
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13.8. След това се натиска ОК>ОК. Излиза прозорецът с прогресивна 
лента, която показва процесът по възстановяването на архива.  
 

 
 
13.9. След като приключи процесът се натиска OK>Close  
 
Има една особеност, след възстановяването на архива – трябва да се 
възстанови потребителя, с който се влиза в програмата TaxStoreGen. 
Това става, като се изтрият потребителите и след това се възстановят 
отново. 
 
13.10. В левия прозорец се избира квадратчето със знак + (плюс) на 
базата данни TaxStoreDemo, за да се отвори. 
 

 
 
13.11. Маркира се Users, като отдясно се появява таблица с наличните 
потребители. 
13.12. Маркира се потребител user, натиска се десен бутон на мишката 
и се появява прозорец. Избира се Drop и се натиска OK>Close. 
Потребителят е изтрит. 
13.13. Натиска се десен бутон на мишката и се появява същия 
прозорец, в който се избира New user. Излиза форма, където в полета 
Login и Name се пише името на потребителя – user. Натиска се 
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бутонът Save, полетата Login и Name се оцветяват в сив цвят и след 
това се натиска бутонът Close. Потребителят е възстановен. 
 

 
 
13.14. Излиза се от програмата DbaMgr2k.  
 

 


