
 

 

 

ДО  

        Г-Н ГЕОРГИ ДИМОВ 

       ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

     

      

Изх.№ 693-БПГА / 21.02.2022г 

Уважаеми г-н Димов, 

 

 Обръщам се към Вас във връзка с проведената среща, на която накратко 

изложихме необходимостта от промени в съществуващата нормативна уредба, свързана 

с фискалните касови бонове. Както споменахме, изменения са необходими във връзка с 

възможностите за дигитализация на хартиените носители, което не само би облекчило 

търговците на горива, но би гарантирало и по-модерни услуги за потребителите. Бих 

искал да подчертая, че всички промени следва да са в настоящата рамка, като така бъде 

гарантиран и интересът на приходната администрация. В този смисъл ще Ви представя 

обсъжданите в рамките на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) идеи за 

модернизиране на действащата система за отчет. Обръщам се с молба към Вас 

предложенията ни да бъдат обсъдени в рамките на Националната агенция за 

приходите, както и да бъде сформирана експертна работна група с участници от 

индустрията и държавната администрация, която да изработи точните технически 

параметри и нужните изменения в нормативните текстове. 

 

 



 Основните промени според БПГА следва да бъдат в следните насоки: 

 

1. Ограничаване на използването на хартиени бележки на бензиностанциите 

 Според Сдружението не е необходимо задължително да се издава хартиена 

касова бележка за всяка транзакция, а само когато това се изисква от клиента или когато 

желае да му бъде издадена фактура за закупеното гориво. Електронната бележка ще се 

фискализира и изпраща към сървърите на НАП, но не следва да бъде отпечатвана. Тя ще 

бъде или изписвана на екран, подобно на използваните към момента ФУВАС, или ще 

бъде прехвърляна към апликация на мобилно устройство на клиента.  

 

2. Създаване на допълнителни възможности към настоящите outdoor payment 

terminal (ОРТ) 

Към момента има няколко компании в БПГА, работещи с OPT на свои обекти без 

персонал, т.нар. „студени станции“. След множеството извършени разработки и 

доработки може да се приеме, че това е устойчива периферия, но поради спецификата 

на пазара има и ограничения. 

Повечето членове на БПГА желаят и работят по линия на допълнително развитие  

на OPT (това е допустимо и възможно днес), но търсят да изградят по-интересен и по-

адекватен модел на съвременните търговски тенденции. В тази връзка Ви предлагаме 

да бъде дадена възможност за зареждане на горива чрез апликация, изградена на 

основата на съществуващия ОРТ, но да бъде оперирана от клиента не чрез упражняване 

на физическо задействане на хардуера, а чрез софтуер в мобилно устройство (като 

приложение към настоящето писмо, изпращаме и схема, по която би работила 

подобна апликация). Апликацията ще представлява приложение за дистанционна 

работа при зареждането - избор на колонка, гориво, количество и вид плащане. Като 

изброените действия ще се селектират чрез touch-screen на собственото мобилно 

устройство на потребителя. Подобна услуга няма да има възможност за плащане в брой, 

а само за банкови и корпоративни карти. Касовата бележка ще се получава в 



приложението, както и разширена фактура или детайлна справка за зареждането при 

корпоративен флийт.  

Считаме, че развитието на двете възможности, а именно ОРТ и създаването на 

специфична апликация, която да разшири способностите на хардуерния терминал, ще 

са в основата на бъдещето развитие на разплащанията в сектора. И в двата случая става 

въпрос за надграждане на съществуващата ЕСФП, без да бъдат променяни основните ѝ 

параметри. Готови сме и в кратки срокове да изложим пред Вашите експерти точните 

детайли на предложенията. 

 

В очакване на Вашия отговор оставам на Ваше разположение за допълнителни 

коментари и разяснения.  

 

21.02.2022г       Живодар Терзиев 

 гр. София       /Председател на БПГА/ 

 

 

 

 

 

 


