
 

 

БЕЛЕЖКИ 

от проведена онлайн работна среща на 02.02.2022г 

на тема промени в Н-18 и по-конкретно раздела за ЕСФП 

 

 На срещата основно бяха дискутирани: 

 

- оптимизиране на текущата работа с ЕСФП 

- концепция за ДИГИТАЛИЗАЦИЯ и модерна търговия в обектите 

 

Ключовите моменти около които се обединихме бяха, че 

 

1. Към момента имаме няколко членове на БПГА с работещи OPT (outdoor payment 

terminal), основно ПЕТРОЛ с 15 обекта и ЕКО България с 1-2 обекта. Може да се приеме, 

че това е устойчива периферия, но поради спецификата на пазара има и ограничения. 

Повечето членове искат и работят по линия на OPT (това е допустимо и възможно днес), 

но желаят да изградят по-интересен и по-адекватен на съвременните търговски 

тенденции модел!  

2. За последните 5-6 години са отстранени редица "проблеми" и казуси по интегриране 

на тези "външни терминали", като по същество те са "каса" (компютър и принтер), като 

през тъч-дисплея и подобрен клиентски интерфейс (по същество) се клонира работата 

на касиера! В общи линии, управлението на процеса (интерфейса) е изчистен и работи! 

- но са ограничени някои от операциите (в т.ч. връщане на ресто, работа с корпоративни 

карти и пр.), поради различни съображения на отделните оператори (наши членове!). 

Ако се приеме, че ще се работи само и единствено с "банкови карти", каквато е 

световната тенденция, то проблеми няма и няма да има, но плащанията в брой 

натоварват терминала и създават редица съпътстващи дейности! Връщането в случая 



на ресто е решено (има механични проблеми при връщане на КЕШ), като се е преминало 

на ваучери (същите се осребряват и ползват като пари, в друг - "жив" обект на веригата). 

3. Проблемът при OPT  е по линия на КАСОВАТА хартиената касова бележка. Първо и 

основно, терминалите спират работа именно поради проблем с хартията и термо 

принтера, защото излагането на открито "съсипва" и лентата и печатащото устройство. 

При "живите" станции проблемът стои по същия начин, но там касиер и управител се 

грижат за адекватната поддръжка на лента и принтер, а при нужда се работи на "втора" 

каса. 

 4. По линия на OPT и тази рамка на Н-18 искаме "ДИГИТАЛИЗАЦИЯ" на касовия бон, в 

т.ч. издадената фактура към него (разширения бон). Тук, без особени промени и не само 

за API а и за „живи“ каси, желаем да получим ВЪЗМОЖНОСТ за неиздаване на хартиен 

касов бон (на този етап), като продажбата се фискализира, изпраща в НАП, но 

хартиеният носител да не е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН! Ако клиента потвърди че отказва хартиен 

бон, то той да получи информация за регистрация на трансакцията на екран / дисплей. 

В някои случаи (но извън задължението по Н-18 клиентът трябва да може да види 

касовата си бележка през апликация на смарт телефон или да си я прати на мейл (като 

електронен портфейл). Ако това се случи, ще подобрим с 50-60% скоростта на работа и 

надежността на OPT, както е и една добра първа крачка към ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА на 

дейността на касовите терминали.  

На следващ етап, след широко обсъждане и постигане на съгласие с министерство на 

финансите, независимо от решението за вида на фискализацията, предлагаме и 

настояваме: 

 

5. Върху платформата на действащото ЕСФП да има нивомери, отчети, броячи, колонки, 

вид гориво и да имаме следните възможности:  

А) OPT, което е част от структурата на ЕСФП – да може да се  осъществява управление 

на цялата касиерска дейност от клиента през "тъч" и интегрирано PC 

Б) API – приложение за дистанционна работа при зареждането - избор на колонка, 

гориво, количество и вид плащане пред приложение на мобилно устройство, като това 

на практика да копира данните от тъч скрийна (от OPT), но няма опция за 

плащане в брой и ресто, а само за БАНКОВИ КАРТИ, но в същото време си получаваш 

дигитална касова бележка, разширена фактура или детайлна справка за зареждането 

при корпоративен флийт.  

А+Б) OPT+API и двете да работят едновременно и успоредно 



Като цяло ние виждаме бъдещето в API, без да пренебрегваме OPT към момента 

Именно API ще е добрата и подобаваща на бизнеса ни посока за развитие! 

При този вариант имаме диалогово меню за колонка, пистолет, гориво и вид на 

плащането, (както всъщност е и сега от името на касиера и пълнача), но гарантирането 

на ФИСКА е по линия и на сега действащото управление на процеса –  

колонка-гориво-нов брояч-количество, вид плащане и фискализация!!! 

 

Колеги, аз това разбрах от срещата и мисля, че това е посоката! 

В заключение: Отиваме към следното визионерско предизвикателство (цел в 

следващите 2 години): 

1. Имаме апликация (по оператори и пр.), която инсталира на смарт*** и вътре в смарт***, 

имаме инсталиран "портфейл" от банкови карти, флийт карти, карти лоялни клиенти и 

пр. Дори в една апликация може да има повече от една карта (флийт или банкова), като 

приложението дава възможност да избираме коя да се ползва!!!  

2. Спира клиента в района на станцията и стартира апликацията си, а станцията засича 

активност, като започва да пита, предлага, да "дразни" клиента, в т.ч. с промоциите, с 

опции за допълнителни услуги и пр. !!!  

3. Клиента избира колонка, гориво, количество и вид плащане в диалогов режим! Избира 

още тук разширена фактура или само касов бон, разбира се ако е флийт фактура на 

този етап няма!  

4. Системата проверява, блокира пари (от банката), верифицира флийт картата и 

лимитите, проверява отстъпката за лоялен клиент и изпраща съобщение на 

приложението (ние сме в колата още): МОЛЯ ПРИСТЪПЕТЕ КЪМ ЗАРЕЖДАНЕ: 

колонка 3, пистолет А95Н, 25 литра при цена от Х,хх лв  

5. Излизаме, зареждаме, дали по-малко или точно, като оставяме пистолета в КОБУРА, 

имаме АВТОМАТИЧНО изпращане на транзакцията в НАП (софтуера фискализация или 

на принтера в обекта), а клиента получава на таблета обратна връзка: ВИЕ 

ЗАРЕДИХТЕ… литри/транзакция №/плащане по банка/количество бензин/ акциз/ДДС/с 

QR на бона на екрана на смарт*** и от тук: 

6. Желаете ли получаване на детайлен бон и ако „Да“ – къде и как?! Така е и за 

фактурата  като самата апликация пази данните за фактура, бон, и транзакциите!!! (в 

т.ч. детайлно по стоки и т.н.)  

МЕЧТИ:  Аз си го представям още по-задълбочено: 



Спира клиента, стартира апликацията и да може да се пазари за цена (през 

онлайн оператор), ако зареди това има толкоз, ако зареди онова получава друго, и 

всичко това преди да избере колонка, гориво и количество! Но това е тема за по-

далечната 2025-та година! 

За допълване на въпроса ще се видим на присъствена среща във вторник, 

08.02.2022г в офиса на БПГА, за да видим нагледно представени БЛОК СХЕМИ 

(анимация, модел, ръчна схема), и да обобщим и компилираме цялостния вид за 

представяне, да изберем от Вас представително лице и да поискаме среща с НАП в 

следващите дни. Срещата ще е на ниво експерти по ЕСФП  и Н-18, като след 

преминаване през този етап ще презентираме това и на Висшето ръководство, както и 

пред медиите! 

В случай, че нещо важно съм пропуснал, моля да ме допълните!  

Поздрави,  

Живодар Терзиев 

 

 


