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Резултати от анкетно проучване

 Период на провеждане: 6-10 февруари 2019 г.

 Респонденти: 2493, вкл.:

 С колко броя касови апарати и/или фискални принтери разполагате? – 13 712 бр.

 Колко фиск. устройства и/или фиск. принтери вече сте подменили с нови, съгласно Н-18? – 308 бр., т.е 2,2%

 На колко лева възлиза средната Ви инвестиция за всяко устройство, подлежащо на промяна (вкл. разходите за

СУПТО, ако са необходими)? – 2423 лв. » 33 млн. лв. за декларирания брой устройства

81% Микропредприятия (0-9 заети) 51% търговия

15% Малки предприятия (10-49 заети) 34% услуги

3% Средни предприятия (50-249 заети) 11% преработваща промишленост

1% Големи предприятия (над 250 заети) 3% строителство

1% добивна промишленост



Запознати ли сте с новите изисквания на Н-18?

Да
54%

Не
2%

Отчасти
44%



Използвате ли СУПТО?

Да
78%

Не
22%



Какво е средното необходимо време за въвеждане на СУПТО 
(вкл. закупуване, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала)?

друго
1%

24 месеца
1%

18 месеца
36%

6 месеца
16%

12 месеца
46%



Подменили ли сте Вашия СУПТО 
съгласно изискванията на Наредба Н-18? 

В процес на подмяна

Ще се откажа от използването на СУПТО

Не, поради неясноти в Н-18 и необходимост от 
цялостна преработка на софтуера; налага се да 

променим цялостната си бизнес логика; 
одобрените от НАП софтуери не ни вършат работа

2%

3%

95%



Смятате ли, че ще успеете да изпълните изискванията на Наредба Н-18 
в нормативно определения срок (31 март 2019 г.)?

Да
8%

Не
65%

Не мога да 
преценя

27%



Имате ли притеснения от изтичане на чувствителна фирмена информация, 
съдържаща се в използвания от Вас СУПТО?

Да
71%

Не
6%

Не мога да преценя
23%



Публична дискусия, посветена на 
влизащите в сила нови изисквания към 
касовите апарати (Наредба Н-18/2006 г.)

11 февруари 2019 г.



За какво настояваме?

 Диалог!!!

 Отлагане на сроковете за влизане в сила на новите изисквания

 Преработка на конкретни текстове, които са рискови, противоречащи

на българското и европейското законодателство и на установени

правни принципи, прекомерни, неприложими, неизпълними и т.н.



Кои са най-проблемните текстове?

 Дефиниране на СУПТО, електронен магазин и др. В момента са възможни всякакви интерпретации.

 Предварителното огласяване до всички ползватели на един софтуер, че той не отговаря на изискванията на Наредба

Н-18, преди съответният акт да бъде проверен за законосъобразност от съда;

 Задължението за предоставяне на source-кода, който представлява обект нa интелектуална собственост;

 Задължението за предоставяне на достъп до “одиторския профил“ и директен достъп с пълни права за четене и

експорт на информацията от текущата и архивните бази данни на използвания в обекта СУПТО. Това е

неконтролиран достъп до данни за клиенти, отстъпки, номенклатури, доставчици, търговска информация, информация

представляваща търговска тайна и ноу-хау;

 Създаването на неоправдани и нецелесъобразни трудности пред бизнеса с оглед въведеното задължение да се

въвеждат данни в СУПТО за оператора на СУПТО – служителите по трудов или граждански договор;

 Липсата на възможност за поддържането на тестови и обучителни режими на работа на СУПТО;

 Противоречие със законови начини за предлагане на съобщителни и телекомуникационни услуги чрез тристепенна

система препродажба на таксата на SIM картата на крайния потребител;

 Множество други.



 За много от разпоредбите на Наредбата могат да бъдат сезирани съответните органи - например, Европейската

комисия, Върховния административен съд (в този случай може да се иска и спиране изпълнението на Наредбата),

Комисията за защита на конкуренцията и др.

 Основания за атакуване на Наредбата:

 незаконосъобразност,

 дискриминация,

 нарушаване на основните права и свободи, гарантирани от ЕС,

 увреждане на конкурентната среда,

 ограничаване на стопанската инициатива,

 несъразмерност,

 нецелесъобразност,

 др.



Благодарим за вниманието!


