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Обнародвани нормативни актове
НАРЕДБА № 67 от 4 юли 2019 г. за реда за
регистрация на застрахователните посредници
по електронен път, обнародвана в ДВ, брой 55 от
12.07.2019 г.
Съгласно действащото законодателство КФН води
публичен регистър на застрахователните брокери,
застрахователните
агенти
и
посредниците,
предлагащи
застрахователни
продукти
като
допълнителна дейност. С приемането на настоящата
наредба се регламентира системата за регистрация по
електронен
път
на
застрахователни
агенти,
застрахователни посредници и застрахователни
брокери.
Предвижда се регламентирането на образец на
формуляр за искане за регистрация по електронен
път. Попълването му ще става непосредствено на
сайта на КФН в интернет, като същият ще може да се
използва и при подаване на искане за регистрация на
хартия. Понастоящем по отношение регистрацията на
застрахователните агенти вече е приложено на
практика регистрирането по електронен път. Преди да
подаде искане за вписване на застрахователен агент
в регистъра, застрахователят установява дали лицето
отговаря
на
изискванията,
установени
за
застрахователните агенти.
Закон за допълнение на Закона за концесиите,
обнародван в ДВ, брой 60 от 30.07.2019 г.
С обнародваната промяна се урежда възлагането на
концесиите за морски плаж. Предвижда се концесиите
за морски плаж да се изпълняват и контролират при
условията и по реда на Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие („ЗУЧК“).
С преходните и заключителните разпоредби на закона
в ЗУЧК се създават изцяло нови глави, съдържащи
детайлни правила по отношение на концесиите с
предмет морски плаж, а именно такива относно:





възлагането на концесията;
изпълнението на концесионния договор,
договора за подизпълнение и възможностите
за изменение и прекратяване на концесионен
договор за морски плаж, и
контрола по изпълнението на сключените
договори за възлагане на концесия на морски
плаж.

Отново с преходните и заключителни разпоредби на
закона е въведена забрана за преминаването,
паркирането и престоя на превозни средства,
ремаркета и полуремаркета върху територията на
морския плаж, освен в случаите на осъществяване на
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задължителните за възлагането на концесията
дейности по осигуряване на водното спасяване, по
обезопасяване на прилежащата акватория, здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното
поддържане на морския плаж, както и осигуряване на
плажни услуги.
НАРЕДБА
за
минималните
изисквания
за
мрежова
и
информационна
сигурност,
обнародвана в ДВ, брой 59 от 26.07.2019 г.
Влезе в сила новата
Наредба за минималните
изисквания за мрежова и информационна сигурност,
която отменя досега съществуващата Наредба за
общите изисквания за мрежова и информационна
сигурност от 2008 г.
Новата наредба се фокусира върху повишаване на
нивото на защита срещу инциденти, рискове и
заплахи за мрежовата и информационната сигурност
в Република България. Поставени са изисквания за
мерки за защита на мрежите и информационните
системи и свързаната с тях информация, попадащи в
обхвата на Закона за киберсигурност.
С наредбата се въвеждат правила за извършване на
проверки за съответствие с изискванията за мрежова
и информационна сигурност, определя се редът за
водене, съхраняване и достъп до регистъра на
съществените услуги и също така се въвежда образец
на уведомленията за инциденти, съгласно Закона за
киберсигурност.

Други обнародвани нормативни актове:
ДВ, брой 52 от 02.07.2019 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита
от шума в околната среда
Постановление № 156 от 27 юни 2019 г. за създаване
на Национален координационен център за безопасно
движение по пътищата
Двугодишен застъпващ се работен план 2019 – 2020
г. за изпълнение на Плана за действие по програмата
за страната 2018 – 2022 г. между Правителството на
Република България и Фонда за децата на
Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
ДВ, брой 53 от 05.07.2019 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
пощенските услуги
Постановление № 157 от 28 юни 2019 г. за одобряване
на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
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разходи по области на политики/бюджетни програми
по бюджета на Министерството на правосъдието за
2019 г.

Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в
механизма лична помощ
ДВ, брой 54 от 09.07.2019 г.

Постановление № 158 от 28 юни 2019 г. за одобряване
на промени по бюджета на Министерството на
финансите за 2019 г. във връзка с увеличаване
капитала на търговско дружество
Постановление № 159 от 28 юни 2019 г. за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за
изплащане на стипендии по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2019 г., приета с
Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019
г.
Постановление № 160 от 28 юни 2019 г. за одобряване
на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от
уязвими групи в детските градини и училищата
Постановление № 161 от 28 юни 2019 г. за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Академията на Министерството на
вътрешните работи, приет с Постановление № 339 на
Министерския съвет от 2014 г.
Постановление № 162 от 28 юни 2019 г. за изменение
и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет
Постановление № 163 от 28 юни 2019 г. за одобряване
на промени по бюджета на Министерството на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията за 2019 г. в частта на финансирането на
бюджетното салдо
Постановление № 164 от 28 юни 2019 г. за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21
от 2012 г. за условията и реда за определяне,
одобряване, регистрация и отмяна на източниците от
горската семепроизводствена база, събирането и
добива на горски репродуктивни материали, тяхното
окачествяване, търговия и внос

Постановление № 165 от 3 юли 2019 г. за одобряване
на
допълнителни
разходи
по
бюджета
на
Министерството на земеделието, храните и горите за
2019 г. за осъществяване на спешна дезинсекционна
кампания по поречието на река Дунав
Постановление № 166 от 4 юли 2019 г. за изменение
на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на финансите по Закона
за държавните такси, одобрена с Постановление № 55
на Министерския съвет от 1993 г.
Постановление № 167 от 4 юли 2019 г. за одобряване
на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2019 г. за финансово осигуряване на
дейности по Национална програма „Оптимизиране на
вътрешната структура на персонала“, одобрена с
Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за
одобряване на национални програми за развитие на
образованието
Постановление № 168 от 4 юли 2019 г. за структурни
промени в системата на здравеопазването
Постановление № 169 от 4 юли 2019 г. за одобряване
на
допълнителни
разходи
по
бюджета
на
Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Програма за сътрудничество между Министерството на
образованието и науката на Република България и
министъра на науката и висшето образование на
Република Полша в областта на науката и висшето
образование за периода 2018 – 2022 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване на типа на
тахографи и тахографски карти и за изискванията,
условията и реда за регистрация на лицата, които
извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи
Наредба № 2 от 1 юли 2019 г. за реда за водене на
регистъра на народните читалища и на читалищните
сдружения

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно
отношение към животните“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2016 г. за условията и реда за прием и спортна
подготовка на учениците в спортните училища

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на
финансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода
2019 – 2023 г.

Наредба за допълнение на Наредба № Н-14 от 2009 г.
за начина на провеждане, обхвата и организацията на
контролните проверки на пътя и в предприятията и за
класифицирането на превозвачите и на лицата,
извършващи превози за собствена сметка
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ДВ, брой 55 от 12.07.2019 г.
Закон за ратифициране на Споразумението между
Министерството на туризма на Република България и
Световната организация по туризъм към ООН за
провеждането на Втория Международен конгрес на
световните цивилизации и историческите маршрути
на СОТ
Постановление № 170 от 8 юли 2019 г. за изменение
и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет
Постановление № 171 от 9 юли 2019 г. за приемане
на Наредба за правилна и безопасна техническа
експлоатация и поддръжка на елементите за
вграждане, филтрацията и помпите към плувните
басейни – самостоятелни или прилежащи към места за
настаняване
Наредба № 4 от 8 юли 2019 г. за финансово
подпомагане на изграждането и обновяването на
спортни обекти – държавна и общинска собственост
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за
осигуряване на безплатна храна и ободряващи
напитки в Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия в мирно време
Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за
регистрация на гражданските въздухоплавателни
средства в Република България
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46
от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на
регистрираните
пътни
превозни
средства
и
индивидуално одобряване на пътни превозни
средства, регистрирани извън държавите – членки на
Европейския съюз, или друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9
от 2017 г. за информацията и документите, с които се
доказва
изпълнението
на
изискванията
към
временния и извънредния управител на банка
ДВ, брой 56 от 16.07.2019 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
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Закон за ратифициране на Протокола за изменение на
Договора между Република България и Руската
федерация за социална сигурност от 27 февруари
2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София
Закон за изменение и допълнение на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
Постановление № 172 от 11 юли 2019 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за административното
обслужване, приета с Постановление № 246 на
Министерския съвет от 2006 г.
ДВ, брой 57 от 19.07.2019 г.
Указ № 167 за връщане за ново обсъждане в
Народното събрание на Закона за изменение на
Закона за държавния бюджет на Република България
за 2019 г., приет от 44-то Народно събрание на 4 юли
2019 г., и мотивите към указа
Постановление № 179 от 15 юли 2019 г. за изменение
и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет
Наредба № 3 от 10 юли 2019 г. за реда за
идентифициране, деклариране, предоставяне на
статут и за определяне на категорията на
недвижимите културни ценности, за достъпа и
подлежащите
на
вписване
обстоятелства
в
Националния публичен регистър на недвижимите
културни ценности
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16
от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи
органични съединения при съхранение, товарене или
разтоварване и превоз на бензини
Правила за изменение и допълнение на Правилата за
търговия с природен газ
Правила за изменение и допълнение на Правилата за
балансиране на пазара на природен газ
ДВ, брой 58 от 23.07.2019 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
българските лични документи
Закон за изменение и допълнение на Закона за
здравето
Постановление № 180 от 18 юли 2019 г. за одобряване
на
допълнителни
разходи
по
бюджета
на
Министерството на труда и социалната политика за
2019 г.
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Постановление № 181 от 18 юли 2019 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за управление на минните
отпадъци, приета с Постановление № 1 на
Министерския съвет от 2016 г.

ДВ, брой 60 от 30.07.2019 г.

Постановление № 182 от 19 юли 2019 г. за одобряване
на допълнителни разходи по бюджета на съдебната
власт за 2019 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за
пътищата

Постановление № 183 от 19 юли 2019 г. за одобряване
на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2019 г.
Постановление № 184 от 19 юли 2019 г. за определяне
размера на еднократната помощ за ученици, записани
в първи клас на държавно или общинско училище, за
покриване на част от разходите в началото на
учебната 2019/2020 година
Постановление № 185 от 19 юли 2019 г. за одобряване
на
допълнителни
разходи
по
бюджета
на
Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Постановление № 187 от 19 юли 2019 г. за одобряване
на допълнителен трансфер чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката за
Българската академия на науките за 2019 г.
Наредба № РД-04-2 от 16 юли 2019 г. за реда и
условията за водене на регистър на лицата,
осъществяващи икономически дейности, свързани с
нефт и продукти от нефтен произход
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз2539 от 2012 г. за определяне максималния размер на
контролните точки, условията и реда за отнемането и
възстановяването им, списъка на нарушенията, при
извършването на които от наличните контролни точки
на водача, извършил нарушението, се отнемат точки
съобразно допуснатото нарушение, както и условията
и реда за издаване на разрешение за провеждане на
допълнително обучение
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2015 г. за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването
ДВ, брой 59 от 26.07.2019 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
посевния и посадъчния материал
Меморандум за разбирателство между Министерството
на отбраната на Република България и Департамента
по отбраната на Съединените американски щати
относно реципрочни каталожни услуги
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Закон за изменение на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Закон за ратифициране на Рамково споразумение
между Министерството на икономиката на Република
България и Lockheed Martin Global INC относно
програма за индустриално сътрудничество F-16 блок
70
Закон за ратифициране на международен договор
(LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с
тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated
support), международен договор (LOA) BU-D-AAA
„Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support
of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD
„Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани
материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II
Missiles,
associated
material
and
services)
и
международен
договор
(LOA)
BU-P-LAR
„Многофункционална система за разпределение на
информация – Съвместна тактическа радиосистема
(MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и
оборудване“ (Multifunctional Information Distribution
System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and
related support and equipment)
Постановление № 188 от 25 юли 2019 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за семейни помощи за деца, приет с Постановление №
139 на Министерския съвет от 2002 г.
Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за акцизите и данъчните
складове
Правилник за администрацията
административен съд

на

Върховния

Правилник за дейността на Комисията за защита на
личните данни и на нейната администрация
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за
изплащане на допълнително възнаграждение за
рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат
отстранени,
ограничени
или
намалени,
за
военнослужещите
и
цивилните
служители
от
Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на
военнослужещите от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия при освобождаване от
военна служба

Законопроекти
Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за мерките срещу изпирането на пари,
внесен за разглеждане в Народното събрание на
03.07.2019 г., приет на първо четене
На
25.07.2019
на
първо
четене
народните
представители гласуваха ново предложение за
изменение на Закона за мерките срещу изпирането на
пари („ЗМИП“).
Предложените
законодателни
промени
целят
повишаване не ефективността на системата за
противодействие
на
изпирането
на
пари
и
финансирането на тероризма и постигането на
съответствие между залегналите принципи в Петата
AML Директива (Директива (ЕС) 2018/843) и
националното ни законодателство.
Предлагат се изменения по отношение комплексната
проверка, която задължените лица по ЗМИП са
задължени за извършват. Наред с тази промяна се
предвижда разширяване на кръга на задължените
лица, включвайки:
•
определени участници в търговията с
произведения на изкуството;
•
лицата, които предоставят услуги за
обмяна между виртуални валути и признати
валути без златно покритие (напр. борси за
криптовалути);
•
доставчиците на портфейли с цел
притежание, съхраняване и прехвърляне на
виртуални валути; и др.
Въвеждат се дефиниране на понятията „виртуални
валути“ и „доставчик на портфейл“. За лицата, които
предоставят услуги за обмяна между виртуални
валути и признати валути без златно покритие и
доставчиците на портфейли, също се предвижда
вписване и поддържане на регистър към НАП.
Наредбата за този регистър е предвидена да се издаде
от министъра на финансите в срок шест месеца от
влизането в сила на промените.
Предлага се въвеждане на по-ниски прагове за
прилагане на мерките за комплексна проверка от
издателите
на
електронни
пари
и
техните
представители. Предвижда се и
забрана
за
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поддържане на анонимни банкови
банкови сейфове на фиктивно име.

сейфове

или

От основна важност е и въвеждането на изискване по
чл. 63 ЗМИП, който касае информацията и данните
относно действителните собственици.
Създава се
нова ал. 7 в чл. 63, според която действителните
собственици на учредените на територията на
Република България юридически лица и други правни
образувания са длъжни да предоставят, както на
физическите лица за контакт, така и на учредените на
територията на Република България юридически лица
и други правни образувания, цялата информация,
която е необходима, за изпълнение на задълженията
за поддържане, разполагане и предоставяне на
информация относно действителните собственици и
притежаваните от тях права.
Законопроект за изменение и допълнение на
Кодекса на труда, внесен за разглеждане в
Народното събрание на 26.07.2019 г.
Предложената
законодателна
промяна
засяга
разпоредбата за платен отпуск, който се полага на
работнички или служителки с едно или повече деца
до 18-годишна възраст. Предлага се въвеждане на
допълнителен ден платен годишен отпуск за всяко
дете, който ще се полага на годишна база,
включително
в
годината
на
навършване
на
пълнолетие, като този отпуск не подлежи на парично
компенсиране, с изключение на случаите на
прекратяване на трудовото правоотношение.

Съдебна практика
Тълкувателно решение № 2/2017 от 09.07.2019
г.
Върховният касационен съд на Република България,
Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в
съдебно заседание на 16 май 2019 г. взеха отношение
по няколко спорни въпроса, свързани с Павловия иск
по чл. 135 ЗЗД, а именно:
1. Намира ли приложение защитата на кредитора по
чл.135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя
разпоредителни действия?
2. Налице ли е връзка на преюдициалност по смисъла
на чл.229 ал.1 т.4 ГПК между производството по
предявен от кредитора иск за вземането му и
предявения иск по чл.135 ЗЗД за обявяване
относителната недействителност на извършени от
длъжника действия, увреждащи кредитора?
3. Какъв е редът за защита на кредитора при
последваща разпоредителна сделка, извършена от
третото лице, в чиято полза длъжникът му се е
разпоредил с имуществото си?
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По така поставените въпроси ОСГТК на ВКС реши:
1. Защитата на кредитора по чл.135 ЗЗД е приложима
по отношение на извършени от поръчителя
разпоредителни действия.
2. Налице е връзка на преюдициалност по смисъла
чл.229 ал.1 т.4 ГПК между производството
предявен от кредитора иск за вземането му
предявен иск по чл.135 ЗЗД за обявяване
относителна недействителност на извършени
длъжника действия, увреждащи кредитора.

на
по
и
на
от

3. Защитата на кредитора по чл.135 ЗЗД при
последваща разпоредителна сделка, извършена от
лицето, в чиято полза длъжникът се е разпоредил с
имуществото си, е чрез предявяване на иска по
чл.135, ал.1 ЗЗД за недействителност по отношение
на него не само на първоначалната сделка с
имуществото на длъжника, но и на последващите
сделки, които го увреждат. Исковете могат да бъдат
предявени и самостоятелно, но при наличие на
предпоставките на чл.213 ГПК следва да бъдат
разгледани в едно производство.
По делото са депозирани особени мнения.

Акцент на броя
Практически аспекти, свързани с промените в
Наредба Н-18 и изискванията към софтуерите за
управление на продажбите
През изминалата 2018 г. бяха въведени промени в
Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за
регистриране и отчитане чрез фискални устройства на
продажбите в търговските обекти, изискванията към
софтуерите за управлението им и изисквания към
лицата, които извършват продажби чрез електронен
магазин („Наредба Н-18“), а последните й изменения
и допълнения са в сила от 2 юли 2019 г.
Фокусът е върху осигуряването и декларирането на
съответствие на процесите на управление на
продажбите, софтуерните системи за продажби и
данните за продажбите, отговаряйки на нормативните
изисквания.
Приложно поле
Новите изискванията на Наредба Н-18 се прилагат при
продажби на стоки и услуги:
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при плащане в брой – изрично са изключени
внасяне на пари в наличност по платежна
сметка, кредитен превод, директен дебит,
наличен паричен превод по ЗПУПС и пощенски
паричен превод, но не и плащането с банкова
карта, независимо дали чрез виртуален ПОС
терминал или услуги като Paypal, които са
приравнени на плащане в брой;

при използване на софтуер за управление на
продажби в търговски обект („СУПТО“) –
касае се за софтуер, използван за обработка
на информация за продажби, за които е
налице задължение за издаване на фискален
бон.

Задължения и срокове
Наредба Н-18 въвежда редица задължения, както за
регистрирани, така и за нерегистрирани по ДДС лица.
От особена важност е изискването в срок до 30
септември 2019 г. лицата, използващи СУПТО, да
приведат софтуера и касовите си апарати в
съответствие с новите правила.
Предстоящият срок представлява предизвикателство
пред
бизнеса,
който
настоява
за
неговото
удължаване.
Новите изисквания към СУПТО
Едно от големите предизвикателства на Наредба Н-18
е свързано с промените, въвеждащи нови изисквания
спрямо софтуерите за управление на продажби в
търговски обекти. С тях се цели ограничаване на
практиката недобросъвестните търговци да не
регистрират и отчитат в пълен размер приходите от
търговската си дейност както чрез въвеждане на
редица ограничения спрямо софтуерите, които
търговците използват в дейността си, така и нови
възможности за приходната администрация да
осъществява данъчно-осигурителен контрол.


Кого засягат измененията

Новите изисквания засягат както производителите и
разпространителите на СУПТО, така и дружествата,
които в своята дейност използват софтуер за
управлението на продажбите.


СУПТО ли е вашият софтуер

Под разпоредбите за СУПТО ще попадне всеки
софтуер или част от такъв, независимо от
технологиите за реализацията му, използван за
обработка на информация за извършване на
продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за
които е налице задължение за издаване на фискален
бон.
Така описаният софтуер ще има функционалност
„управление
на
продажбите“,
когато
същият
автоматизирано
обработва
информация
за
извършените продажби в търговския обект. Това
включва както проследяване на движението на стоки/
изпълнението на услуги, така и приемането и
извършването на плащания.
Търговците трябва да преценят дали техният софтуер
попада под дефиницията за СУПТО във всеки случай,
когато СУПТО позволява на търговеца да следи своите
ресурси и дейност, приема поръчки и плащания, дава
заявки и т.н.
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Основни изисквания към СУПТО

1) СУПТО трябва да има връзка с фискалните
устройства в търговския обект и да получава в
реално време информация за статуса на
фискалното устройство.
2) СУПТО трябва да генерира уникален номер на
продажбата, който се отпечатва и в самия
фискален бон, когато такъв се издава.
3) В базата данни на СУПТО задължително се
съхранява пълна информация за въпросната
продажба – какви са били стоките/услугите,
количеството, стойността и др.
4) СУПТО трябва да съдържа защита срещу умишлено
или случайно изтриване/промяна на вече
регистрирани продажби.
5) Когато статусът на фискалното устройство не
позволява издаване на фискален бон, СУПТО
трябва да блокира операциите по откриване и
приключване на продажбата.
6) СУПТО трябва да поддържа одиторски профил за
пълно четене и възможност за експорт на
информацията.
7) СУПТО не трябва да има възможност за
отпечатване на служебни бонове за клиентски
продажби.


Новите предизвикателства

Новите изисквания за СУПТО представляват сериозно
предизвикателство пред бизнеса от няколко посоки –
техническо обезпечаване на търговската дейност с
оторизиран софтуер, преценка дали наличните
системи попадат под обхвата на разпоредбите на
СУПТО, разходи за скъпоструващи и тромави
процедури за техническо изменение на вече въведени
системи
за
управление
на
продажбите,
взаимоотношение с приходната администрация и др.

Съгласно новите правила, използването на софтуер,
нерегистриран в НАП, е забранено. По неофициални
данни, към момента около 200 софтуера са
регистрирани от производители, а само 2 от
разпространители, което показва, че на този етап
едва малка част от бизнеса е готова да отговори на
изискванията.
Във връзка с регистрацията в НАП, обръщаме
внимание, че, ако дружеството не е производител на
използвания софтуер, то трябва да сключи договор за
разпространение с производителя, за да може да
регистрира софтуера в НАП. От правна гледна точна,
налице е и необходимост от анализ и уреждане на
отношенията между страните по договора за
разпространение, което следва да се има предвид от
бизнеса при планиране на действията по привеждане
в съответствие с правилата.
Санкции
При неизпълнение на новите изисквания са
предвидени глоби/ имуществени санкции, както и
запечатване
на
обект
като
принудителна
административна мярка.
Така например, за юридическо лице, което използва в
търговския обект софтуер за управление на
продажбите, който не е деклариран в НАП, може да
бъде наложена имуществена санкция от 5 000 до 10
000 лева и едновременно с това запечатване на
обекта за срок до 30 дни.
Актуално
Срещу Наредба Н-18 е подадена жалба до Върховния
административен съд („ВАС“) от 43 браншови
организации и търговски дружества.
В петък, 2 август 2019 г., ВАС отхвърли искането за
спиране действието на Наредба Н-18 и предстои
произнасяне на съда по същество.

В тази връзка, бизнесът е изправен пред редица
трудности, сред които обръщаме внимание на:


необходимостта от анализ на наличните
системи и преценка на тяхното съответствие с
разпоредбите на закона;



потенциалния риск от спорове с приходната
администрация по въпроси, произхождащи от
имплементирането
на
разпоредбите
на
Наредба Н-18.

Изискванията водят и до голяма административна
тежест за бизнеса, свързана с регистрирането на
софтуера
в
НАП
от
неговия
производител/
разпространител, както и необходимостта от подаване
на нови/ коригиращи декларации към НАП за всяка
промяна в обстоятелствата, касаещи СУПТО.
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които биха имали отражение върху вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с квалифициран професионален консултант.
Никое дружество от Мрежата на Делойт не носи отговорност за каквито и да е загуби, претърпени от което и да е лице, осланящо се на настоящата публикация.
© 2019 Делойт Лигъл
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