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С П Р А В К А  

 

за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации на проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, 

изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен 

магазин 

 

 

 

 

Подател 

 

Предложение 

 

Приема/ 

не приема/ 

предложение

то 

 

 

Мотиви 

Mr. Ivanov Бисфенол А намиращ се термохартията на боновете, трябва да се 

намали до 0.02% от 2.1.2020 

От 2 Януари, 2020 влиза в сила нова европейска регулация за намаляване на 

Bisphenol A (използван в термохартията на касовите бележки) до 0.02%. 

 Bisphenol A 

 CAS No 80-05-7 / EC No 201-245-8 

 Conditions of restriction 

 Shall not be placed on the market in thermal paper in a concentration equal 

to or greater than 0,02 % by weight after 2 January 2020 

Затова предлгаме: 

1. Наредба Н-18 да позволи електронни касови бележки при ползване на 

СУПТО, а не само за електронните магазини. Чл.3, ал 16 да стане: 

Чл.3, (16) Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги 

чрез електронен магазин или чрез софтуер за управление на продажбите, 

може да регистрира и отчита продажбите чрез издаване на 

Не се приема По т. 1 Разпоредбата на чл. 

118, ал. 3 от ЗДДС изрично е 

регламентирала отчитане на 

продажбите на стоки или 

услуги чрез електронен 

магазин като само за тези 

продажби е допустимо 

фискалният/системният бон, 

да може да се генерира в 

електронен вид и автоматично 

да се предостави на 

електронен адрес на 

получателя, без да се издава 

хартиен документ и в тази 

връзка не може да се приеме 
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фискален/системен бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на 

хартиен носител, който се предоставя на електронен адрес на клиента. 

Лицето е длъжно да съхрани данни за изпращането му. Фискален/системен 

бон в електронен вид може да се издава само за регистриране и отчитане на 

продажби чрез електронен магазин и чрез софтуер за управление на 

продажбите в търговските обекти. 

2. Също Наредбата да забрани на лицата да ползват термохартия за ФУ 

съдържаща Bisphenol A повече от 0.02%. 

регистриране и отчитане на 

продажбите чрез издаване на 

електронни касови бележки да 

се извършва за всякакъв вид 

продажби, управлявани от 

СУПТО. Предвид това с 

разпоредбите на Наредба № 

Н-18/2006 г. не следва да се 

изменя кръгът от задължени 

лица.  

По т. 2 Наредба № Н-18/2006 

г. не съдържа изисквания към 

типа/вида хартия, използвана 

при отпечатване на документи 

от ФУ. Наредбата съдържа 

конкретни изисквания към 

реквизитите и съхранението 

на ФКБ.   

БСК УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ, 

Във връзка с публикувания на страницата за обществени консултации 

Проект на НИД на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 

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

фискални устройства /Наредбата/, представяме на Вашето внимание 

следните коментари и предложения: 

БСК подкрепя предложеното удължаване на срока до 30.09.2019 г., в който 

лицата, използващи ЕСФП, следва да приведат дейността си в съответствие с 

изискванията на Наредбата. Осигуряването на допълнителен срок ще позволи 

да не се възпрепятства работата на търговците, които имат сключен договор 

и изготвен график за внедряване на ЕСФП в своите обекти. 

Във връзка с предложената промяна поддържаме нашето становище, 

изразено с писмо Изх. № 05-15-3/15.03.2019 г. и приложена към него Таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 
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с предложения на браншови организации и фирми, за предвиждане на 

процедура за регистриране на инциденти и допускане на работа в 

„авариен режим“ от лицата, използващи електронни системи с фискална 

памет (ЕСФП), в случаи на нарушена дистанционна връзка или форсмажорни 

обстоятелства. Това ще позволи на търговците да не блокират своята работа, 

когато при форсмажорни събития е нарушена комуникация със сървърите на 

НАП, поради невъзможност за предаване на данни по мрежата на мобилния 

оператор в определени райони или за цялата страна. 

С оглед на постигнатия напредък в дейността на работните групи в НАП, с 

участие на бизнеса, предлагаме допълнителни изменения в Наредбата, както 

следва: 

 

1. Отпадане на необходимостта от отпечатване на дневни финансови 

отчети на фискално устройство (ФУ) и тяхното съхраняване в 

книга. Предвиждането на възможност за автоматично генериране на 

дневен финансов отчет и задължението за предаване на информация от 

ФУ за регистрираните продажби на всеки 5-минутен интервал 

позволяват да се намали административната тежест върху бизнеса, без 

да се увредят интересите на фиска; 

 

2. Допускане на възможност за използване на втория комуникационен 

канал на ФУ за отдалечен достъп, пренос на информация от/към 

фискалните устройства. Това ще съкрати необходимото време за 

техническо обслужване и ще позволи дистанционно да се осъвременява 

софтуерът, без да е необходимо ФУ да напуска търговския обект; 

 

3. Разширяване на възможностите за използване на фискални 

устройства, вградени в автомати на самообслужване (ФУВАС). 

Понастоящем използването на тези устройства е регламентирано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За направеното 

предложението няма правно 
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единствено за регистриране и отчитане на продажби на стоки и услуги с 

развлекателен характер, като в този случай фискалният бон, 

регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се 

издава хартиен документ. За всички останали продажби на услуги, 

регистрирани чрез автомат на самообслужване, търговците са длъжни да 

издават фискална касова бележка на хартиен носител от фискален 

принтер, вграден в автомата за самообслужване. Предвид техническите 

затруднения за монтиране на фискален принтер в автоматите за 

самообслужване и незначителната стойност на продаваните услуги 

(автомивки на самообслужване, платено паркиране и др.) считаме, че 

подобна възможност ще доведе до намаляване на административната 

тежест и разширяване на използваните автоматизирани решения в 

сферата на услугите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използваме възможността отново да апелираме за прецизиране на текстове в 

Наредбата, които създават прекомерна административна тежест или 

ограничения, например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основание съгласно чл. 118 от 

ЗДДС. Правната 

регламентация на продажбите 

чрез ФУВАС е в разпоредбата 

на чл. 118, ал. 3 от ЗДДС, 

съгласно която само в 

случаите на продажби на 

услуги с развлекателен 

характер или на стоки чрез 

фискални устройства, 

вградени в автомати за 

самообслужване, с 

електрическо захранване 

фискалният бон, регистриращ 

продажбата, може да се 

визуализира само на дисплей, 

без да се издава хартиен 

документ. Направеното 

предложение е взето предвид 

и се анализират 

възможностите да бъдат 

предложени промени в ЗДДС 

с цел разширяване обхвата на 

продажби и услуги, които да 

бъдат регистрирани и 

отчитани чрез визуализиране 

на ФКБ на дисплей. 

 

 

 

 



5 
 

 Изискването софтуерът за управление на продажби задължително да 

поддържа интерфейс на български език (Приложение № 29 към чл. 52а; 

т. 1). Предлагаме това изискване да се отнася само за модулите, които 

експортират данни за целите на фискалния контрол; 

 

 

 

 Да се предвиди ясна дефиниция на понятието „дублираща 

функционалност“ на софтуер за управление на продажбите 

(Приложение № 29 към чл. 52а; т. 3); 

 

 

 

 

 

 

 Да се прецизира изискването софтуерът да не притежава възможност за 

работа в тестов режим, режим за обучение или друг подобен 

(Приложение № 29 към чл. 52а; т. 20). Считаме че подобна забрана е 

прекомерна в случаите, когато обученията на персонала и тестовете се 

извършват върху инсталиран софтуер в търговски обект, към който е 

свързано ФУ; 

 

 

 

 

 Прецизиране на изискванията за предоставяне на информация, съгласно 

Приложение № 32 към чл. 52з, ал. 1. Част от изискваната информация 

често е извън експертизата на търговеца (т. т. 11,12,13) или създава 

 

Не се приема 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

Правно основание на 

изискването: чл. 10, ал. 1 и ал. 

2 от Закона за българския 

език.   

 

Доколкото значението на 

понятието „дублираща 

функционалност“ за целите на 

Наредба Н-18/2006 г. не се 

различава от семантичното 

значение на понятието в 

българския език, отделна 

дефиниция не е необходима.   

 

Обучението на персонала в 

случаите на чести смени 

поради текучество, 

организационни промени и др. 

би могло да бъде непрекъснат 

процес, който не може да бъде 

допуснат като режим на 

работа в реален търговски 

обект.  

 

 

Посочената информация в т. 

11, 12 и 13 от Приложение № 

29 на Наредба № Н-18/2006 г. 

е относително постоянна, на 
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допълнителна административна тежест - напр., броят и 

предназначението на нефискалните печатащи устройства, свързани към 

софтуера (т. 16) и др. 

 

практика се попълва 

еднократно и търговецът я 

получава от лицето, което 

инсталира софтуера. 

Разработената електронна 

услуга максимално облекчава 

попълването, като на практика 

се изисква само избор от drop-

down списък с няколко 

позиции и, при необходимост,  

описание от 1, 2 или 3 думи. 

По отношение на т. 16 от 

Приложение № 29 на Наредба 

№ Н-18/2006 г., същата е 

относително постоянна и не 

би следвало да създава 

допълнителна 

административна тежест на 

лицата. 

 

 

 

Ръководст

во на 

въздушно

то 

движение 

Във връзка с публикувания на Портала за обществени консултации на 

Министерски съвет на Република България на 14.06.2019 г. проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за 

регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в 

търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и 

изисквания към лицата, които извършват продажби чрез 

електронен магазин, Ви информирам за следното: 

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е 

Не се приема Предложението ще бъде 

разгледано, анализирано и 

евентуално включено в 

следващо изменение на 

Наредбата. 
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създадено със Закона за гражданското въздухоплаване на основание чл. 62, 

ал. 3 от Търговския закон, като изпълнява възложените му държавни 

функции по предоставяне на аеронавигационно обслужване. Предприятието 

разполага е нафтови стопанства, като горивата се съхраняват в стационарни 

подземни резервоари за съхранение или неподвижно прикрепени към земята 

резервоари. Течните горива се ползват изцяло за собствени нужди на 

предприятието. 

Две от нафтовите стопанства са съответно в обект „ТРЛК Черни връх“, 

находящ се на територията на природен парк Витоша, в близост до вр. Черни 

връх, и е с надморска височина 2270 м. и в обект „ТРЛК Върбица“, изграден 

в близост до връх Мандра Бунар в Стара планина, е надморска височина 914 

м. 

„ТРЛК Черни връх“ и „ТРЛК Върбица“ са основните трасови 

радиолокационни комплекси (ТРЛК) на ДП РВД. Те осигуряват информация 

за автоматизираната система за управление на въздушното движение относно 

прелитащите в контролираното въздушно пространство въздушни средства 

(самолети, хеликоптери, делта и мотопланери и др.) и имат основна роля в 

обезпечаване на ефективността, сигурността и безопасността на въздушното 

движение. Информация от ТРЛК Черни връх и ТРЛК Върбица се изпраща 

също на Военновъздушните сили на Република България и на съседни 

доставчици на аеронавигационно обслужване. 

В случай на производствена необходимост от нафтовите стопанства на тези 

обекти се извършва и зареждане с цел обезпечаване дейността на 

снегопочистващи машини, собственост на предприятието. Тези машини се 

ползват през зимния сезон на територията на посочените обекти (предвид 

високопланинските условия и труднодостъпния терен) изцяло за 

производствени нужди с цел осигуряване на достъп до обектите и 

обслужване на съоръженията. В случай на необходимост се ползват и за 

превоз на специализирана техника и оборудване за обектите, като през 

зимния сезон това е единствено възможния начин да се осъществи 

доставянето до обектите. 
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Непрекъсваемостта на работата на посочените обекти ТРЛК Черни връх и 

Върбица е задължителна. В допълнение моля да имате предвид, че с ПМС № 

181 от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, 

които са от значение за националната сигурност, ДП РВД е определено за 

стратегически обект (от сектор „Транспорт”), който е от значение за 

националната сигурност на Република България и който е част от критичната 

инфраструктура, съгласно т. VI., 2.7. от единния списък към приложението 

към постановлението. 

Към настоящия момент за изпълнение изискванията на Наредба № Н-18 от 

13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на 

продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за 

управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез 

електронен магазин (Наредба № Н-18) тези обекти са оборудвани с 

нивомерна измервателна система, със средство за измерване на разход 

(бензиноколонка) и с ЕСФП, като предаването на данните към НАП се 

осъществява чрез данъчен терминал със SIM карта, който събира дневните 

отчети от апарата и в края на месеца ги изпраща до НАП. 

В новата редакция на чл. 39 на Наредба Н-18 (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.) е 

предвидено при прекъсване на връзката между нивомерната система и 

централното регистриращо устройство (ЦРУ) работата на ЕСФП да се 

блокира, което прави невъзможно зареждането на снежните шейни. 

„ТРЛК Черни връх“ и „ТРЛК Върбица“ се намират в планински и 

труднодостъпни райони и мобилната връзка е изключително нестабилна, а 

през зимните месеци при тежки атмосферни условия тя липсва за 

продължителен период от време (понякога и седмица) и е невъзможно да се 

изпълнят изискванията в Наредба Н-18 за постоянна дистанционна връзка. 

В чл. 4, т. 9 от Наредба № Н-18 е направено изключение от задължението за 

регистриране на продажбите с фискални устройства (ФУ) за лица, които 

извършват продажби в или от търговски обекти, намиращи се в населени 

места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във 
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високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите, 

вероятно във връзка с невъзможност за надеждна мобилна свързаност. 

Предвид изложеното и с цел осигуряване на безпрепятстваното изпълнение 

на производствената дейност не само за обекти на ДП РВД, а и за всички 

други от подобен характер, предлагам следното: 

В предстоящото изменение и допълнение на Наредба Н-18 да се предвиди 

разпоредба, която да урежда запазването на режима, при който ФУ събира 

дневните отчета от апарата и в края на месеца ги изпраща до НАП, по 

отношение на обекта със стратегическо значение, разположени извън 

населени и в труднодостъпни места. 

 


