
 

 

БЕЛЕЖКИ 

от проведена онлайн работна среща на 23.03.2022г 

съвместно с Национална агенция за приходите 

 

 Уважаеми Колеги, 

  

            На 23.03.2022г. се проведе он-лайн среща между представители на БПГА и НАП 

по отношение на дигитализацията на касовите бележки, както и относно въвеждането 

на иновативни методи за зареждане и заплащане на енергийни продукти (чрез 

мобилна апликация). От страна на администрацията присъстваха директора на 

Дирекция „Контрол“ в агенцията за приходите: г-н Пламен Димитров, експерти от 

различни отдели на НАП, както и представители на Българския институт по метрология 

(БИМ). БПГА бе представена от технически специалисти на компаниите и сервизните им 

фирми, както и от административния екип. 

 

       В началото на срещата г-н Бенчев (БПГА) и г-н Семерджиев ("Петрол" АД) 

представиха идеите на Сдружението за развитие на дигитализацията в сектора, като 

разделиха темите на две (както бе обсъждано и на вътрешните срещи на техническите 

експерти), а именно: 

  

1. Преминаване към дигитални бележки в обектите за търговия на дребно (вкл. и 

т.нар. „студени станции“). 

2. Използване на мобилна апликация за избор, зареждане и заплащане на горива 

(вкл. и на обикновени станции). 



  

             По отношение на първата тема г-н Димитров (НАП) изрази своето съгласие с 

необходимостта от подобни промени и я раздели на две подтеми: относно търговските 

обекти с персонал и относно тези на самообслужване. Директорът на Дирекция 

„Контрол“ подкрепи идеята за ограничаване на хартиения носител и възможността 

клиентът сам да избира, дали да получи фискален бон или не, на обектите за 

самообслужване. Според него "би било добре бележката да се изписва на екрана на 

устройството, след което да се прави избор дали да се печата или не".  

Г-н Искрен Трифонов от БИМ предложи да се помисли и кои други хартиени 

бележки и отчети на ЕСФП, освен тези за клиентите, могат да не се печатат , тъй като 

съдържат информация за наличните суми на обектите, както и относно количествата 

горива (особено чувствителна информация за обектите на самообслужване, на които 

няма персонал). Тази тема следва и да се обсъди в рамките на групата на техническите 

специалисти на БПГА. 

Що се касае до дигитализацията на касовите бонове на обектите с персонал г-н 

Димитров (НАП) изрази своето мнение, че на този етап процесът следва да се извършва 

единствено след регистрация на клиента – програма за лоялност или мобилна 

апликация, позволяваща да се получи електронна бележка на е-мейл или на смарт 

устройство. Поне за момента НАП не биха подкрепили единствено изписване на 

реквизитите на фискалния бон на дисплей (подобно автоматите за кафе), без копие да 

бъде получено по някакъв начин от клиента. 

Г-н Бенчев предложи  в този случай, НАП да работи върху разширяването на 

съществуващата апликация на Агенцията с допълнителни функционалности, които да 

позволят подобен трансфер. В противен случай обхватът на дигиталните бележки би бил 

малък и не би се гарантирала възможността за осъществяване на една от основните цели 

на реформата, а именно спирането на търговията с касови бележки и използването им в 

схеми за данъчни измами. Г-н Вълков ("Лукойл България" ЕООД) подкрепи идеята, като 

изказа мнение, че само подобно решение би означавало реална дигитализация в 

сектора. Г-н Димитров (НАП) обобщи, че това е едно много дългосрочно решение и 

ангажимент, който трудно може да бъде поет от администрацията в тази сложна 

външно- и вътрешнополитическа ситуация. 

 



  

         По отношение на втория въпрос, а именно въвеждането на мобилна апликация за 

избор, зареждане и заплащане на горива, основните притеснения на представителите 

на държавната администрация бяха изложени от г-н Трифонов (БИМ), като той постави 

въпроса, дали подобна програма може да бъде използвана за манипулиране на ЕСФП, 

дали би повлияла на системата и дали следва да бъде част от ЕСФП, с всички последствия 

от това. 

            Г-н Семерджиев ("Петрол" АД) и г-н Койчев ("dWare") изразиха своите позиции, 

според които апликацията не следва да може и не може да влияе на ЕСФП и че 

мобилното приложение не бива да бъде включвано в състава на системата, тъй като това 

ще направи подновяванията невъзможни и практически ще спре развитието на App. 

           Идеята за въвеждането на този метод за търговия бе подкрепена от НАП, оценена 

като „иновативна“ и като движение в правилната посока на развитие на процесите. 

        По предложение на НАП (г-жа Ренета Александрова) и БИМ  (г-н Искрен Трифонов) 

от участниците в дискусията бе прието на следващата работна среща  да присъстват и 

представители на фирмите, произвеждащи фискални принтери (както и други системи 

за управление на ЕСФП). 

            Срещата приключи с уговорката да се продължи работата в кратки срокове и до 

две седмици да се организира нова дискусия. 

 

Поздрави,  

Светослав Бенчев 

 

 


