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Преди Covid -19

• Създадени работни групи с редица браншови организации за
изслушване на позициите на бизнеса и да бъдат очертани
основните пречки пред прилагането на Н-18 в пълния й обем в
т.ч. и обсъждане на правната рамка и практиката по
прилагането на принудителната административна мярка
„запечатване на обект“;

• Поредица работни срещи с представители на различни
браншове;

• Предложения на бизнеса за изменения на Наредба Н-18;

• Създаден е проект на контролен лист за извършване на
самооценка в помощ на производители, внедрители и
разпространители на СУПТО;

• Микросайт, посветен на въпроси, свързани с Наредба Н-18,

• Рубрика в nap.bg, в която се публикуват всички предложения,
решения и пълен запис от проведените работни срещи.



Предложения за промени

50бр. /47%

28 бр. /27%

27 бр. /26%

105 предложения, дадени от бизнеса  са разгледани 

от експертите на НАП

Напълно и частично приети  
предложения

Неприети  предложения

Други (изказани становища, без 
дадени предложения)



Основни групи промени в резултат на обсъжданията

• Утвърден план за непрекъснатост  на работата на ФУ

• Утвърден контролен лист за извършване на самооценка в помощ на производители, 
внедрители и разпространители на СУПТО

• Изготвено указание за ПАМЗО

• Прецизиране на дефиницията за управление  на продажби чрез СУПТО и 
изясняване на начало на продажбата

• Генериране на УНП без постоянна връзка с ФУ

• Облекчаване на медицинския софтуер 

• Гаранция за запазване конфиденциална информация при одиторския профил

• Удължаване на срока от 24 на 72 часа преди блокиране 



Основни групи промени в резултат на обсъжданията

• Регламентиране на крайния срок за издаване на фискален бон или електронен 
документ за продажба 

• Облекчение на реквизитите на фискалните бонове в случай на издаден първичен 
счетоводен документ, ваучер, резервационна бланка по смисъла на ЗТ

• Регламентиране на т.нар. частично плащане

• Операторски грешки и основания за сторниране, различни от плащане в брой и 
образци на документи

• Контролни покупки online

• Режим на работа на ФУ в състава на СУПТО като фискален принтер

• Тестване на СУПТО и режим на обучение на персонала

• Опростяване на изискванията към данните за оператора (две имена и без длъжност )


