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Приложение 

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ, ПРОВЕДЕНО ОТ БСК ПО МОЛБА НА НАП 
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Въпрос: „Ако искате да споделите нещо, за което сме пропуснали да Ви попитаме, тук е 

мястото да го направите“ 

 

Има прекалено много неясноти в наредбата 

 

Най-много ме притеснява връзката с НАП през мобилен оператор /несигурна и независеща от нас/ 

и неясното определение на СУПТО. Иска се време за производители на КА и програмисти да 

направят промените, а чак след това купуване и обучение... 

 

Новите изисквания в Наредбата ми се струват недообмислени, писани на базата на процесите в 

предприятия с няколко конкретни видове дейности и са неприложими за редица предприятия, 

чиито дейности се различават от ресторант, квартален магазин за хранителни стоки или 

бензиностанция. 

 

Изпълнението на наредбата в тези срокове ме принуждава да заменя изцяло ползвания софтуер за 

управление на бизнеса, което води до сложен и скъп процес на адаптиране на софтуера, 

затруднение в дейността и намалени приходи. 

 

Срокът, който НАП е предоставил за изпълнения на изискванията е твърде кратък, предвид това, 

че трябва да променим цялата си бизнес логика. До момента използвахме вътрешен, разработен от 

нас софтуер за управление на склада, издаване на платежни документи и др. Сега трябва да 

изберем от изключително малкият списък на НАП, софтуер, който тепърва трябва да внедряваме и 

да обучаваме персонала да работи с него. Отново да налеем цялата база с продукти както и 

наличностите. 

 

Трябва да се сезира КЗК, това е абсолютен рекет 

 

Връзката на СУПТО с онлайн магазин - от одобрените 11 софтуера нито един не предлага това, те 

го предлагат, но понеже не ясно точно НАП какво искат, не могат да ги вържат нещата, защото ще 

ги глобят. Друг вид хитреци, искат пари за индивидуална изработка за вашия сайт конкретно с цел 

повечко пари да се скубят. И като цяло, ако досега можеше да си купиш за еднократна сума 

програма, сега им развързаха ръчичките и повечето са с месечни такси, което са си още разходи. В 

21 век, голяма част от хората плащат през интернет, но за да се спести от излишни разходи за 

връзка на интернет магазин със софтуер, това трябва да се спре, поредната глупост. Ако клиент на 

интернет магазина, пожелае да си получи пратката на място от физически магазин на фирмата, 

той преди това трябва да плати по банка + таксата на банката и тогава. И той вместо да спести от 

парите за доставка, ще ги даде за банков превод. Клиента от чужбина не може да ти плати с 
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наложен платеж, което значи или софтуер или банков превод по банка - пълни глупости, цял свят 

разплаща с карти в интернет. Наличността в магазина, да отговаря на наличността в складовата 

програма - поредната тъпотия, ти не си задължен да имаш физически всичко налично, при 

поръчка можеш да го закупиш и доставиш на клиента или ако работиш на принципа на дроп 

шипинг твоя контрагент да изпрати поръчката, а ти да си получиш комисионната със съответния 

документ. 

 

Промените в Наредба Н-18 няма да доведат до никакъв резултат за фиска. Единствено ще бъде 

изтормозен бизнесът, който работи на светло. 

 

Задължително гаранции от НАП за неприкосновеност на информацията. В СУПТО се съдържа 

цялата информация на дружеството, контрагенти, доставени цени, клиенти, доставчици. Как НАП 

ще гарантира за нейното сигурно съхранение, колко служители и кой персонално ще има достъп 

до тази информация? По тези въпроси няма никаква яснота. 

 

Желаете ли да се удължи срока и дискутира Н18 : да 

 

§ 2. В чл. 26: 1. Създава се нова ал. 2: „(2) При продажба/зареждане на течни горива фискалната 

касова бележка съдържа освен реквизитите по ал. 1 и следните реквизити, посочени на отделни 

редове по вид гориво: 1. размер на данъка върху добавената стойност за продаденото/зареденото 

гориво; 2. размер на акциза за продаденото/зареденото гориво; 3. продажна цена на горивото без 

акциз и без данък върху добавената стойност (нето стойност); 4. покупна цена на горивото без 

акциз и без данък върху добавената стойност (покупна стойност).“ 2. Досегашните ал. 2 – 5 стават 

съответно ал. 3 – 6. Така променената наредба Н18 нарушава закона за защита на конкуренцията: 

"Чл. 37. (1) Забранява се узнаването, използването или разгласяването на производствена или 

търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика." "Производствена или 

търговска тайна" са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието 

запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки." 

 

С измененията на този закон се затруднява много разносната търговия. 

 

Замисълът на Наредбата е повече от добър, но доста от текстовете в нея са абсурдни и се опитват 

да приравнят бизнес процесите до бакалия с един касов апарат. Има откровени противоречия с 

редица закони и добри търговски практики. Сроковете са абсолютно неадекватни. Прозират доста 

лобистки намерения и като цяло е писана от хора, които нямат и идея какво сериозно мероприятие 

е внедряването на нещо такова. 

 

Става въпрос за общинско предприятие 

 

Считаме промените за прекалени и неуместно засягащи всички търговци 

 

Кой ще инвестира в нашата страна при положение, че ще може да бъде технологично ограбен още 

на първата секунда? Кой ще поеме отговорност за загубите за фиска, ако се окаже цялата система 

по-пробита от упражнението винетки 2019? Кой ще поеме отговорност при кражба на данни и ноу-

хау? Как НАП смятат да контролират повишения риск от корупция, който неминуемо ще се появи 

при въвеждане на наредбата? Кой ще поеме отговорност за фалиралите малки семейни бизнеси 

или за фирмите върнали се 20 години назад, които зорлем ще приберат компютрите и ще извадят 

кочаните с фактури? Какъв ще е ефекта върху субектите, които и сега си нямат касов апарат и 

след 01.04 няма да имат касов апарат? 

 

Производител на софтуер за продажби съм. Абсурдно е да се спазят сроковете по внедряване на 

СУПТО за всичките ми клиенти. Обадиха ми се и много нови клиенти, които не мога да поема. 

Предполагам, че и другите софтуерни фирми са много натоварени, за да поемат нови клиенти. 

Това означава, че много фирми ще останат без СУПТО, което ще доведе до хаос. 
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Софтуера е CRM и е закупен от счетоводната къща. Предоставя се да се ползва от всички наши 

клиенти, които имат различни обекти, различен предмет на дейност и различна организация на 

процесите. Всяка транзакция се отразява автоматично по счетоводните сметки със съответна 

аналитичност и по всички регистри. Клиента ползва софтуера за да не превъвеждаме документи и 

при нас в счетоводната къща и да му спестим инвестиция в собствен софтуер. Въпроса е след 

промените в Н-18 как да преорганизираме много фирмената организация на работа, така че да не 

намалее ефективността ни и ползите които предоставяме на клиентите ни. Колко касови апарата 

трябва да се сложат при нас в счетоводната къща? 

 

Наредбата Н18 е необходимо да се подложи на широка обществена дискусия, защото в нея има 

доста объркващи постановки, както и изисквания , които рязко противоречат на стопанската 

практика и биха затруднили главно малкия и среден бизнес. 

 

Подмяната на касовия апарат зависи от одобреният софтуерен продукт от производителите на 

касови апарати и НАП, защото се оказва, че различните софтуери работят с различни касови 

апарати. 

 

Работим със софтуер на фирма Микроинвест. Те са регистрирали в НАП софтуер, който отговаря на 

изискванията ,но реално на пазара го няма . След като все още не можем да разгледаме софтуера 

,не знаем и какви проблеми ще възникнат в процеса на работа .Ще бъдем принудени да 

въвеждаме в последния момент. Всички компютри на фирмата са свързани в мрежа ,но не всеки 

служител извършва продажби, за да има касов апарат. Това са технолог, счетоводител, домакин. 

Обема на информация е много голям за да сменяме друг софтуер и обучаваме персонал в такива 

кратки срокове. 

 

Няма лицензиран софтуер, който да е подходящ за нашата дейност. 

 

Не е нормално да водя преговори за доставки/продажби месеци наред до достигане на най-добри 

условия за моята фирма при доволни доставчици и клиенти, а някакъв държавен служител който 

не е създал 1 работно място в живота си да дойде и да получи пълен достъп до данни за 

доставчици, клиенти, цени, рецепти и всякаква друга не свързана със счетоводството информация! 

 

Напълно неясен е процесът по регистрация на производител на софтуер, който е базиран на 

територията на ЕС, без локален представител в БГ. НАП не успяха да ни предоставят ясна 

процедура, по която нашият производител може да се регистрира в техния портал. Изискването на 

ФУ да може да се принтират единствено фискални бонове и ограничени видове служебни 

затруднява нашият бизнес неимоверно. В момента ползваме фискални принтери за печат на 

нефискални документи чрез функционалността за печат на свободен текст. Такива документи са 

напр. фактури, ППП, отчети и т.н. Изискването на Н-18 означава, че трябва да оборудваме всички 

търговски представители с второ печатно устройство, което да ползват за нефискалните 

документи. Инвестицията за това би възлизала на поне 50 000 лв. Следващият притеснителен 

момент е декларацията на нашите ТО, които ползват СУПТО. Доколкото разбираме от наредбата, 

трябва да декларираме всеки ТО с отделна декларация. Това значи 250+ декларации. По 

отношение на ERP - ако SAP ERP бъде регистрирано като СУПТО, нашето разбиране е, че трябва то 

да има постоянна връзка с ФУ, дори когато се създава документ с банково плащане. Това 

означава, че електронните канали за създаване на поръчки (напр. EDI) ще трябва да бъдат 

преработени и да поддържат постоянна връзка с ФУ, което е абсолютно безпредметно. Не са ясни 

сроковете, за които трябва да пазим исторически данни по т.18 от приложение 29. 

 

Имам следният въпрос: 2от касите работят със СУПТО ,а третата е само на касов апарат. Може ли 

да останем в този вариант ,след 31:01:2019 или ще трябва и на 3тата каса да слагаме СУПТО, 

което може да доведе до факта, да махнем и другите две, и да минем само на касови апарати? 

Касите са в общо помещение, което е разделено с врата. 
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Използваме складов софтуер, но фирмата с която работим е уж сертифицирана в НАП и готова, но 

всъщност изобщо не е вярно!!! ! Версията им въобще не може да се закупи. Вчера ги потърсих и 

казаха, очакваме до края на месеца.... А тази фирма, как ще вкара този софтуер на всички клиенти 

за 20 работни дни?!?!? Ще се записват часове, ще има някои с преференции, ще искат 

допълнително заплащане да ни научат, аз откъде да знам как да вържа системата? Ако само се 

сложи един кабел ок, ама май не е така Кога и как ще се обучават хората?? Реален срок е 

01.01.2020 година! И подкрепям, ако се направи нормално всичко!!! Без да ни изнудват за касови 

апарати, софтуер и т.н. 

 

Трябва да се отложи с минимум една година. Софтуерните разработчици директно казват , че 

такъв е минималния срок (дори и повече), в който ще могат да обслужат всичките си клиенти, 

които имат нужда да променят софтуера си във връзка с наредбата. Трябва да спрем дейност , ако 

няма промяна в срока. 

 

Задължително е прецизиране на текстовете в Н18 и удължаване на срока за влизането й в сила с 

минимум 6 месеца ! 

 

Как ще се отрази финансово на фирмата ви подмяната на фиск. устройства и софтуерът? 

 

Електронният магазин търговски обект ли е? Електронният магазин, ако приема плащания в брой 

или карти СУПТО ли е? 

 

Одобрените от НАП СУПТО не могат да покрият и половината от необходимите ми 

функционалности 

 

Компаниите за касови апарати все още не са пуснали възможност за доработка на касовите 

апарати и ние дори да искаме няма как да си оправим апарата. СааС платформата няма как да е 

СУПТО, тя е създадена за да дава функционалност и полезност на крайния клиент, а не за целите 

и изискванията на административните власти. Изборът на това дали да се регистрира даден 

магазин в регистъра или да бъде определен спрямо методите на плащане противоречи на 

пазарните принципи и желания на клиента. В крайна сметка така реализирана наредба Н 18 

товари излишно бизнеса с административни тежести, няма да допринесе за борбата със сивата 

икономика и респективно ще увеличи цените за крайния клиент, правейки бизнеса на съвестните 

компании още по-неконкурентен спрямо тези от сивия сектор. 

 

Не смятам, че това беше необходимо. Излишни разходи и притеснения 

 

Смятам, че тази наредба ще накара много от малките търговци да се върнат в сивия сектор, а няма 

да постигне обратния ефект да накара големите търговци да излязат на светло. 

 

Не мисля че въвеждането на наредбата ще намали възможните злоупотреби. Много от 

администратори и търговски обекти за касови апарати имат неясноти по наредбата предвид 

допитванията към тях до края на януари 2019 

 

излишна инвестиция която принуждава бизнеса с много кратки срокове и пари 

 

Безумни допълнителни разходи, изтичане на поверителна информация, кратки срокове 

 

Като Община освен услуги на гражданите събираме и такси 

 

да изискаме НАП да вземат категорично становище по зададените им въпроси от производителите 

на софтуер 

 

Все още фирмата, чиято складова програма ползвам, не може да гарантира дали ще може да 

направи ъпгрейд за касовите апарати, които ползвам. Бясна съм. Не стига, че ще плащам за 
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услуга, която не желая, но на този етап изборът пред мен е или да купувам поредните нови касови 

апарати /за последно това "упражнение" го правих миналата година/ или да купувам нова 

складова програма. НАП са пълни идиоти - може да ме цитирате. Това ми припомня и друг от 

поредните случаи, когато трябваше да си сменям касовите апарати. Беше излязла една наредба, 

че к.а. трябвало да издържат до температури до минус 5 или минус 10 градуса, не помня. Все едно 

всички работим на сергии на пазара. 

 

Смятам за нелепа идеята за нужда от аргументация за удължаване на срока, защото наредбата 

като цяло е неясна, в частта си, която не е изцяло безумна. По скоро смятам за необходимо да се 

аргументира нуждата от такава. Не мисля, че някой изобщо е наясно с промените, които 

предстоят, но съм убедена в последствията. Целта и на тази наредба, според мен е не регулация, а 

рекет. Няма как да сме наясно колко време или средства ще бъдат необходими при положение, че 

липсват и компетентни лица, които да разтълкуват сътвореното. 

 

Не одобрявам въвеждането на нови апарати на всеки 2 години. Това е рестрикция към МСП в 

България и демотивира за предприемаческа активност. 

 

Производителя на СУПТО, което ползвам все още не е подал заявка за одобрение от НАП, тъй като 

все още доработва програмния продукт. Разработчика не е сигурен дали ще успее в срок, както и 

дали НАП ще одобри продукта до 31.03.2019. Което към момента не поставя в безизходица. 

 

При условие, че не се промени срокът по Наредбата за привеждане на СУПТО в съответствие, ние 

ще сме принудени да спрем продажбите в брой, което ще доведе до намаление на приходите, 

съответно данъците, които плащаме. В тази връзка бихме съкратили и част от персонала, което 

също ще доведе до намаляване на заплащането на социални осигуровки. 

 

В момента много от софтуера който се използва от фирмите все още не е регистриран в НАП, така 

че някои от въпросите ви не са релевантни. 

 

1. счетоводните програми не са готови за новите изисквания 2. нерегламентираният и 

АНОНИМЕН от страна на НАП достъп до фирмена информация е много сериозна заплаха за 

търговската тайна, без възможност да се търсят каквито и да е права по съдебен ред, 

(възможност за продажба на конфиденциална и чувствителна информация, възможност за 

подготовка за целенасочено или поръчково унищожаване на конкурентни фирми) 

2.  

Възможно ли е да се унифицира СУПТО за всички предприятия в страната ? НЕ; Възможно ли е 

изписването на артикули по вид и количество във фискалния бон, във всички възможни сделки и 

търговски операции ? НЕ; нарушава ли наредба Н-18 фундаменталните принципи на пазарната 

икономика, конкурентната среда, търговската тайна и европейските директиви в тази посока ? ДА; 

Следва ли Наредба Н-18 да третира като разплащания в брой и да регламентира електронните 

разплащания чрез Пей Пал, Ипей и др. подобни ? НЕ; По ясен, категоричен, еднозначен и 

разбираем начин ли Наредба Н-18 регламентира задълженията и процедурите, които следва да 

спазват задължените лица ? НЕ; Дава ли възможност Наредба Н-18 на контролните органи /НАП и 

служителите на агенцията/ да злоупотребяват с права спрямо задължените по наредбата лица ? 

ДА; Създава ли Наредба Н-18 възможност на контролните органи за субективно и разнопосочно 

тълкуване на текстове, процедури, права и задължения, както и предпоставки за корупция ? ДА; 

Удължаването на сроковете за подмяна на ЕКАФП и въвеждане на СУПТО ще реши ли всички 

проблеми за бизнеса, които възникват в следствие прилагането на наредба Н-18 ? НЕ; Имат ли 

НАП и служителите на агенцията капацитета да изпълнят задълженията си по Наредба Н-18 

Компетентно, адекватно и в предвидените срокове ? НЕ 

 

Компанията ни използва собствено "ERP". За управленски цели ще продължи да го използва, 

поради което ще се наложи в обектите за продажба да се инсталира лицензирано СУПТО. За да 

имаме информацията от СУПТО в ERP, ще се извършат допълнителни доработки и инвестиции. За 

пример Микроинвест склад про, който е първото регистрирано СУПТО, към момента не се предлага 



Стр. 9 от 10 

за продажба, защото върху него щели да се извършват още доработки. Очаква се да го пуснат за 

продажба в средата на Февруари. Закупуването на касов апарат е последващо действие след 

избирането и инсталирането на СУПТО, за да сме сигурни че ще комуникират помежду си. 

Адмирираме усилията на НАП за контрол и изравняване условията на работа за всички, но отново 

тежестта пада на "светлия" бизнес и цялата нововъведена система ще контролира него. Тези, 

които са в "черния"/"сивия" сектор те няма да използват СУПТО. 

 

Докога ще ни принуждават да правим само инвестиции в бизнеса, а хората от сивата икономика 

ще си функционират свободно ? Дали не стана ясно вече, че хората с дребен и среден легален 

бизнес ще стават все по-малко , защото им омръзна да хранят безбройните държавни чиновници и 

институции ?! 

 

Има много неясни моменти в Наредба Н-18 и противоречия със ЗСч. НАП, преди да определя 

срокове, трябва да изчисти ситуацията във всичките й варианти. Не може да изискват неща, за 

които не могат да дадат бърз, компетентен и недвусмислен отговор, като: "Ще мина да те взема" 

или "Ще взема да те мина" 

 

Какво е отношението към сайтове за колективно пазаруване в тази Наредба, тъй като ние работим 

с такива ? Благодаря 

 

Предназначение на ФУ по идея е да регистрира продажбите в брой в търговските обекти, а не да 

следи веригата на доставките. С промяната в Н-18 се цели точно проследяване на веригата за 

доставки, за която си има легални определения, а не неясното определение на СУПТО в 

Наредбата. ФУ започва да заема прекалено централно място в дейността на фирмите, като ще 

дублира подаваната вече информация към НАП по ЗДДС. И т.н. 

 

необходимо ли е според вас удължаване на срока: Определено, би дало време на бизнеса да 

изпълни законовите изисквания 

 

1. Изцяло завършено и коректно задание към производителя на СУПТО е възможно едва след 

сертифициране на фиск. у-во (ФУ). Към момента избраното от нас ФУ не е сертифицирано, а 

подмяната му с някои от вече сертифицираните е невъзможно, доколкото това би бил изцяло нов 

проект с поне 12 месечна продължителност. Същото важи и за голяма част от най-големите 

търговци в страната. 2. Във времето за цялостна реализация на проект с подобен мащаб (като този 

във връзка с изискванията на новата наредба Н-18), би следвало да се има предвид и: а) период за 

тестване/пилотна работа в магазините и поетапно включване на обектите. Оценяван срок минимум 

2 месеца (Забележка: В срока не се включва времето необходимо за корекция при евентуално 

диагностициране на възникнали бъгове) б) физическа инсталация на ФУ. Оценяван срок 2 месеца 

(Забележка: Една поддържаща фирма за най-големите търговци в страната - Лидл, Кауфланд, ДМ, 

Дайхман, Юск, Т-маркет, и др.) 

 

Използваме сайт за електронна търговия и друг софтуер за управление на продажби. И двата 

софтуера отговарят на определението за СУПТО, а обработват едни и същи поръчки. Не открих 

информация дали е регламентирана в Наредба Н-18 ситуация, в която се използва повече от 1 

СУПТО. 

 

Противоречиви изисквания, противоречащи на бизнес процесите, невъзможни за изпълнение дори 

и при желание от нас. Предпоставки за изнудване от страна на данъчни служители. 

 

Не съм съгласна, че един ПП само за фактуриране, трябва да се определи като СУПТО. Той по 

никакъв начин не е свързан с управление на продажби. Фактурата не е задължителен документ. 

Издаването й е при поискване от лицето. Работим с отделна програма само за фактуриране и 

първичните продажби са изцяло от софтуер за продажби, а тези които не са - пр. наеми, 

отпадъчна мазнина и др. са от обект - офис. Не виждам причина да не може да се издава фактура, 

съгласно досегашната практика. Ако нашият софтуер за продажби бъде доработен, а той трябва да 
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може да издава и фактури за обектите, според новите изисквания, обхващащи 9 търговски обекта, 

то тези продажби, за които се изисква фактура и не са предмет на софтуера за продажби, ще се 

наложи да се извършват чрез фактури от кочан, които 90 % са с плащане по банка. 

 

сигурно ще си поръчаме кочани за ръчни фактури 

 

Програмния интерфейс е само на български, а ни е необходим на английски език, защото софтуера 

е на чуждестранно лице. Липса на роуминг на картата на принтера. Програмистите- не са в 

България. Не е възможно тестване на фискалната функционалност. 

 

Чуждестранен софтуер, програмисти във Франция, софтуера командва и поточен път на високо. 

При нарушена връзка с НАП- невъзможност за работа с Поточния път. Принтер- FP-2000- липса на 

превод на английски, карта без роуминг за изпращане на принтера във Франция за тестове. 

 

Бих искала да препоръчам ясни правила, разбираеми за новите изисквания на наредба Н-18/2006г. 

Това ще улесни бизнеса. Кратки и ясни правила и изисквания. Коментирайки с колеги, а и аз лично 

-всеобщо е мнението, че не сме разбрали изискванията, цари объркване, несигурност и 

безпокойство. Този факт се засилва и от обърканите коментари и неясни отговори и от 

доставчиците на касови апарати и сервизните центрове. Като цяло би било добре, преди да се 

правят промени, да се коментират срокове и механизми с хората по места - в случая -тези, които 

работят с касови апарати, СУПТО и т.н. Те най -добре биха помогнали промените да станат плавно, 

без напрежение и много последващи промени, поради неясноти и несъвършенства на 

първоначалните такива. 

 

Дано няма повече промени в следващите 10 години. 

 


