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Ръководство за създаване на Уведомление за свободни капацитети,  
съгл. чл. 65, ал. 11 от ЗАДС в програмен продукт TaxStoreGen, версия 

13.6 
 
 

Уведомлението по чл. 65, ал. 11 от ЗАДС следва да се подава чрез модул 
Уведомления, таб „Други уведомления“ на БАЦИС, като икономическите оператори ще 
имат възможност да въвеждат данните, както ръчно, така и чрез импорт от XML. 

 
XML файл в TaxStoreGen се генерира от меню Наличности / Свободни капацитети. 

Отваря се списък с датите, за които е създадено уведомление.  
 

 
 
За създаване на ново уведомление се натиска бутона за Нов запис , след което 

излиза форма с всички активни артикули, обединени по Код по АП. За всеки един от 
артикулите се попълва свободния капацитет, задава се датата и се натиска бутона за 
създаване на XML файл , който се записва на диска на компютъра и след това този 
файл трябва да се подаде (прикачи) в БАЦИС. 

 

 
 
Веднъж създаден XML файл на Уведомлението за свободни капацитети за дадена 

дата, не може да бъде редактирано или изтрито в TaxStoreGen. 
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За улеснение на ежедневното попълване на свободните капацитети е добавена 
възможност за копиране на данните от дадена дата, които да се зареждат при ново 
попълване. За тази цел в списъка с датите трябва да се маркира съответната дата, която 
ще се ползва като шаблон, и се натиска бутона за копиране .  

 
Уведомлението за свободни капацитети трябва да се подава в БАЦИС до 19:00 ч. 

на всеки работен ден. В TaxStoreGen е сложена настройка за автоматично извеждане на 
формата за попълване на свободните капацитети към точно определен час. 
Настройката се намира в меню Системни / Общи настройки на програмата - 
Изпращане на свободни капацитети в. Ако настройката е включена, в определения 
час и минути се визуализира формата за попълване. 

 

 


