
 

 

Приложение № 1 към чл. 16 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция:  

Министерство на финансите 

Нормативен акт:  

Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № Н-18 от 13 

декември 2006 г. за регистриране и 

отчитане на продажби в търговските обекти 

чрез фискални устройства 

 

………………….2017 г. Дата: ……………...2017 г. 

Контакт за въпроси:  

……………………….. 

Телефон: …………………… 

1. Дефиниране на проблема:  

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

В хода на извършвани проверки на обекти за продажби на течни горива се установяват 

извършвани продажби без да се отчитат чрез електронните системи с фискалната 

памет. Констатирани са множество случаи на прекъсване на връзките/комуникациите 

между основните елементи на системата, вследствие на което са проточвани и 

продавани количества горива, които са неотчетени към системата на НАП. Основен 

мотив за предлаганите изменения и допълнения в проекта на нормативен акт е борба с 

укриването на приходи от продажби на течни горива в търговските обекти, 

респективно предотвратяване на злоупотребите с ДДС.     

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или 

чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции 

между няколко органа и др.). 

Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез 

промяна в организацията на работа. Съществуваща към момента нормативна уредба 

непозволява разрешаването на проблема чрез въвеждане на нови технологични 

възможности.  

 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Не са извършени последващи оценки на нормативния акт, както и анализи за 

изпълнението на политиката. 

2. Цели:  

Целта на промените е по нормативен път да се препятстват възникналите ситуации за 

манипулиране на електронните системи с фискална памет чрез прекъсване на работата 

на отделните модули на системата, за да не се допусне нерегламентирано използването 

на технически средства, позволяващи неотчитане на реално извършените продажби.  

 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 
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начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите 

на действащата стратегическа рамка? 

 Изработване на предварително одобрена от НАП и БИМ схема за всеки 

конкретен обект за продажби на течни горива, която да отразява всички 

компоненти на електронната система за продажба на течни горива и връзката 

между тях (централно регистриращо устройство, средства за измерване на 

разход, концентратор и нивомерна измервателна система).  

 Извършване на сервизна дейност на фискалните устройства от сервизни 

техници, които да разполагат с уникален сервизен ключ, издаден от 

производител/вносител 

 Въвеждане на нови специфични изисквания към работата на ЕСФП, съгласно 

които при прекъсване на връзката/комуникацията между отделните 

компоненти работата на системата да се блокира. 

Съгласно предложените промени е предвиден едногодишен срок за лицата да 

приведат дейността си в съответствие с предвидените промени.  

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Националната агенция за приходите, Български институт за метрология, 

производители/вносители на ЕСФП, задължените по Наредба № Н-18/2006 г. лица. 

4. Варианти на действие: 

Вариант за действие 1 – издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските 

обекти чрез фискални устройства 

 

Издаването на наредбата ще доведе до създаване на правна сигурност за лицата и 

държавния бюджет. 

Вариант за действие 2 „Без действие“  

В случай, че не бъде издадена Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-

18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските 

обекти чрез фискални устройства - няма да се създаде правна сигурност за лицата и 

държавния бюджет. 

 

5. Негативни въздействия:  

Няма негативни въздействия от издаването на наредбата, тъй като промените 

предвиждат засилена отчетност на лицата и съответно защита срещу нелоялната 

конкуренция на пазара на течни горива.  

6. Положителни въздействия:  

Издаването на подзаконовия нормативен акт ще доведе до по-качествен контрол върху 

приходите от продажби на течни горива, като при равни други условия се очаква 

приблизително 10 % ръст от приходите в бюджета от ДДС върху продажбите на течни 

горива, което в абсолютен размер е приблизително 117 млн. лв.  

 

7. Потенциални рискове:  
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Не са идентифицирани потенциални рискове при реализирането на Вариант 1 - 

издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 

2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални 

устройства. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

☐ Няма ефект 

 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 

Не се създават. 

9. Създават ли се нови регистри? 

Не се създават. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)? 

☐ Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

☐  Няма ефект 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

☐ Да 

☐  Не 

12. Обществени консултации:  

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на 

акт ще бъдат проведени обществени консултации като проектът на наредба, докладът 

към него, предварителната оценка на въздействието ще бъдат публикувани на Портала 

за обществени консултации и на Интернет страницата на Министерството на 

финансите.  

Проектът на акт ще се съгласува с заинтересованите ведомства (БИМ, Министерство 

на икономиката).  

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

☐ Да 

☐  Не 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

 

Име и длъжност:  

Людмила Петкова, Директор на Дирекция „Данъчна политика“ 

 

Дата: 08.06.2017 г. 

 

Подпис: 

        

  

 


