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Уважаеми г-н Сиркьов,  

 

Във връзка с получено от Вас писмо, съдържащо уведомление, че на портала за 

обществени консултации на Министерски съвет е публикуван за обществено 

обсъждане 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, БНАЕМПК заема следното становище:  

 

Като браншова организация и единствен представител на производителите и 

търговците на етерични масла, парфюмерия, козметика и тоалетни принадлежности; 

производители и доставчици на суровини, опаковки и оборудване за индустрията, а и в 

качеството си на юридическо лице, което все пак има определена стопанска дейност, 

БНАЕМПК е категорично против т.нар. „ъпгрейдване“ на софтуерите на фискалните 

устройства, а с още по-голяма сила сме против и подмяната на самите устройства. 

Подобни действия и разходи, свързани с фискалните устройства, към момент, в който 

предприятията от малкия и средния бизнес все още се опитват да се стабилизират от 

изминалата финансова криза, са изключително ирационални и нерентабилни.  От 

мотивите към Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на 

продажби в търговските обекти чрез фискални устройства става ясно, че оцененият 

разход за бизнеса възлиза на 122 млн. лв. Това не е никак малка сума и отново бизнесът 

трябва да поеме тежестта на безотговорните и необмислени решения, които „се вземат 

отгоре“.  

 

От НАП заявяват, че промяната е продиктувана от факта, че при всяка проверка 

на търговски обект се установява укриване на оборот между 30 % и 70 %. Та нали 

преди едва няколко години всички търговци бяха задължени да подменят фискалните 

си устройства с цел установяване на онлайн връзка с НАП. Сега се оказва, че, въпреки 

дистанционната връзка на касовите апарати със системата на НАП, проблемът с 



неотчитането на оборотите продължава да стои „ на дневен ред“. Софтуерите на 

фискалните устройства, работещи към момента, явно подлежат на сериозни 

манипулации и, въпреки че един търговец издава касова бележка, съответната 

продажба не се отчита в НАП.  Кое ни гарантира, че след изискуемите към днешна дата 

промени няма да се случи същото? Кой може да даде гаранция на търговците, че след 

още 3 години няма отново да бъдат задължени да разходват не малки суми за нова 

подмяна на касовите апарати или техните софтуери? Докога бизнесът ще страда от 

експериментални задължения, които се вменяват на търговците.  

 

Начинът, по който бяха разгласени тези изменения, също предизвика силно 

възмущение у нас. Не е нормално на решения и задължения, които касаят всички 

търговци в една държава, да се дава гласност месеци след въвеждането им, при това 

чрез породени спорове в бюджетната комисия в парламента по време на обсъждане на 

промените в ЗДДС.  

 

Считаме, че браншовите и работодателските организации сме тези, които следва 

да предприемат мерки срещу тези промени, като за целта трябва да действаме заедно и 

отговорно!  

 

Дата: 24.07.2018 г.      С уважение: БЪЛГАРСКА 

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ                 

„ЕТЕРИЧНИ МАСЛА,  

ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА“   


