
 

Изх. № 13/30.12.2019      ДО 

Г-н Пламен Димитров 

Зам.-Изпълнителен директор 

на НАП 

 

ОТНОСНО: Писмо с изх. № 91-00-45 от 01.10.2019 г.  

 

Уважаеми г-н Димитров, 

До общопрактикуващите лекари от София област наскоро достигна информация относно 

проведените срещи между представители на НАП, представители на разработчици на софтуер и 

представители на НСОПЛБ във връзка с третирането на медицинския софтуер като СУПТО. Във 

Ваше писмо с изх. № 91-00-45 от 01.10.2019 г. Вие одобряване напътствията, изработени от екип 

на НСОПЛБ.  

Като институция, НАП се е погрижила да даде инструкции към всички търговци и разработчици 

на софтуер в кои случаи софтуерът, който се използва в търговския обект, е СУПТО и кога не 

отговаря на понятието СУПТО. Указанията са пределно ясни за всички и не позволяват тълкуване:  

Какво е СУПТО? (файл на сайта на НАП); Въпроси и отговори за СУПТО, актуални към 

2.9.2019 (файл на сайта на НАП) 

Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския 

обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, 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.  

Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. „управление на продажбите“ чрез 

използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по 

автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или 

услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на 

услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане. 

Речниковото значение на думата „процес“ е последователна смяна на състоянието в 

развитието на нещо (ход-развой). Задължително изискване, заложено в определението, 

е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът 

автоматизирано следва да обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за 

количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и да отразява 

тяхното предоставяне/заплащане. Точно тази автоматизирана обработка и наличието 

на посочената информация дава възможност на търговеца да проследи връзката между 



извършваните продажби и използваните за тях ресурси (напр. стоки, материали, 

човекочасове, заетост на стаи и др.). 

 

Въпроси и отговори СУПТО (файл на сайта на НАП): 

В търговски обект се използва фискално устройство (ФУ), което не се управлява от  

софтуер за управление на продажбите. Следва ли издаваните от устройството фискални 

бонове (ФБ) да съдържат УНП?  

Фискалните бонове, разпечатани от ФУ, които не работят под управлението на софтуер 

за управление на продажбите (СУПТО), не следва да съдържат уникален номер на 

продажбата /УНП/. 

 

Въпроси и отговори за СУПТО, актуални към 2.9.2019 (файл на сайта на НАП) 

Въпрос №2: Използваният от дружеството софтуер представлява ли софтуер за 

управление на продажби в търговски обект (СУПТО) по смисъла на §1, т. 84 от 

Допълнителните разпоредби на ЗДДС, който следва да отговаря на изискванията на 

Наредба № Н-18, в случай че за извършваните продажби на стоки и/или услуги бива 

издавана фактура за плащане по банков път? 

Отговор: Софтуерът на дружество, извършващо продажби, които се заплащат 

единствено и само  с  банкови парични преводи, т.е. за които съгласно чл. 3 ал. 1 от Наредба 

№Н-18/2006 г.  не се изисква издаване на фискален бон, е извън обхвата на определението 

за софтуер за управление на продажбите в търговски обект, съдържащо се в  §1, т. 84 от 

ДР на ЗДДС 

 

 

Факт е, че част от ОПЛ и индивидуални практики за СИМП, ползват медицинския софтуер за 

управление на „продажбите“ на медицински и административни услуги. Част от софтуерите вече 

имат частично разработени версии с характеристика на  СУПТО. В този смисъл намалените 

изисквания на Наредба Н-18 към софтуера по чл. 52а ал. 2 са важни за облекчаване на 

медицинския софтуер и работата с него.  

В същото време немалка част от софтуерите не отговарят на цитираните по-горе дефиниции на 

НАП. Тези софтуери не управляват фискалните устройства, в тях не се въвежда и не се съхранява 

информация за количество, вид, цени и заплащане на услугите, софтуерите не позволяват 

автоматизирана обработка на подобна информация и съдържат само и единствено медицински 

данни за здравното състояние от прегледите на пациентите.  Вероятно по време на срещите в 

НАП не е имало представители на лекари и програмисти, работещи с подобен софтуер. 

Описаният вариант 1 в „напътствията“ на практика визира софтуер без характеристика на СУПТО. 

Съгласно дефинициите на НАП и разясненията във файловете с въпроси и отговори, както и по 

време на семинара на НАП за данъци и осигуряване, този софтуер не би трябвало да подлежи 

на регулация от Наредба Н-18. 

Дейността в областта на медицината е строго регулирана с няколко закона и много наредби. 

Съгласно действащата нормативна база, лечебните заведения са задължени да отразяват 

извършените прегледи в софтуер, който позволява комуникация с базата данни на НЗОК, 

генерирайки входящ файл към НЗОК с точно определени характеристики. Извършването на 

медицинска дейност без отразяването й в софтуера и без генерирането на амбулаторен лист и 



съпътстващи документи, е закононарушение. В медицинския софтуер следва да бъдат отразени 

данните от всички прегледи на съответното лице, независимо дали е с непрекъснати или с 

прекъснати здравноосигурителни права. Нещо повече, част от дейностите на лицата с 

прекъснати здравноосигурителни права се заплащат от НЗОК и следователно фигурират 

задължително в месечния отчет. Вашият екип не е задължен да знае тези специфики в нашата 

дейност, но част от ОПЛ ги преценяват като сериозна пречка за практическата реализация на 

СУПТО по чл. 52а ал. 2 във вида, в който е дефиниран в наредба Н-18 – т.е. само за лицата с 

непрекъснати здравноосигурителни права.    

Към днешна дата няма лечебно заведение в страната ни, което поддържа отделен софтуер, в 

който регистрира само дейностите, изцяло или частично платени от НЗОК. Всяко лечебно 

заведение  извършва и платени медицински и административни услуги, които се базират на 

информацията, налична в медицинския софтуер. Разделянето на софтуера на такъв за отчети към 

НЗОК и софтуер за  платени медицински дейности е на практика невъзможно поради голямата 

циркулация на пациентите между двете групи – лица с непрекъснати ЗОП стават 

здравнонеосигурени и обратно. Нещо повече – лица с непрекъснати ЗОП в рамките на един и 

същи преглед могат да получат допълнително платена медицинска или административна услуга. 

Описаната в „напътствията“ схема на регистрацията на дейностите в лечебното заведение е 

много трудно приложима в практиката, би довела до увеличено административно 

натоварване на лекарите и до загуба на данни за здравното състояние на наблюдаваните от 

нас лица (докато са с прекъснати осигурителни права или ползват допълнително поискани 

услуги срещу заплащане).  ОПЛ са разтревожени от необходимостта да разделят двете бази 

данни и от невъзможността да се прехвърлят данни от едната база (папка с файлове) в 

софтуерната база данни при промяна на осигурителния статус.  Всичко това, на фона на 

относително малките приходи в ЛЗ, изискващи издаване на касови бележки, може да доведе 

до сериозно объркване на информацията за нашите пациенти с всички последствия по 

действащото в момента законодателство, вкл. до съдебни дела по повод непълна информация 

в здравното досие на пациента. 

Вероятно причина за цялото объркване са разработчиците на медицински софтуер, които са 

разработили модул „СУПТО“ за лечебните заведения от извънболничната помощ, и имат 

желание да го продадат на изпълнителите на медицинска помощ на по-висока цена, което е 

разбираемо търговско поведение, но не във всички случаи е целесъобразно. На срещите в НАП 

са присъствали само разработчици и ползватели на софтуер с характеристиките на СУПТО, 

докато представители на НЕ-ползващите СУПТО не са участвали.  

За НАП е важно за всяко плащане на суми в лечебните заведения да има издаден фискален 

документ. В този смисъл подмяната на касовите апарати с такива, които подават информация 

към НАП в почти реално време, е целесъобразна, независимо от наложените ни допълнителни 

разходи по смяната на касовите апарати. Това позволява непосредствен контрол върху процеса 

на издаване на фискални документи, включително и в лечебните заведения.  

Безпокойство сред ОПЛ предизвиква и обстоятелството, че трябва да се поддържат архиви на 

медицинска база данни с чувствителни данни на сървъри на НАП, особено в светлината на 

случилото се наскоро изтичане на лични данни за български граждани. Ние, като 

администратори на лични данни, сме отговорни за запазването им по ЗЗЛД.  Медицинската база 

данни следва да бъде много по-добре защитена от регистрационните данни на хората и на този 

етап единствено сървърите на НЗОК могат да предоставят такава защита.  НАП, като официална 

институция в България,  съгласно Закона за електронното управление, винаги може да получи 

необходимите й данни от НЗОК.  



В заключение, с оглед унифициране на понятията между НАП и ОПЛ като изпълнители на 

медицинска помощ,  моля да потвърдите верността на следните твърдения от страницата на НАП 

и в Наредба Н-18, а именно:  

1. Всяко лечебно заведение (търговски обект) има право да избере дали да работи със СУПТО 
(§ 71 от ПЗР от Наредба Н-18, в сила от 29.03.2019 г) 

2. Софтуерът на ЛЗ е СУПТО, когато (дефиниция на СУПТО  и на термина „управление на продажби“ 

в ЗДДС и Наредба Н-18, презентация на НАП):  

- се използва за обработка на информация за продажби на медицински услуги; 

- обработката на информацията трябва да бъде автоматизирана и да включва всички процеси 

от заявяване на услугата до нейното приключване и извършване на плащане; 

- обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна 

цена на заявени от клиент услуги и да отразява тяхното предоставяне/заплащане; 

- управлява всички ФУ в ЛЗ. 

3. Софтуерът на ЛЗ не е СУПТО, ако (дефиниция на СУПТО  и на термина „управление на продажби“ 

в ЗДДС и Наредба Н-18, презентация на НАП): 

- не съдържа, обработва и съхранява информация за подажбите на медицински услуги (вид, 

количество, единична цена, начин на плащане), заплащани в брой; 

- чрез него не се управляват ФУ в ЛЗ; 

- съхранява и обработва информация за продажби само по чл. 3 ал. 1 от Наредба Н-18 

(продажби, за които плащането се извършва чрез банков превод, пощенски превод, дебитен 

превод, директен дебит или доставчик на платежни услуги по смисъла на ЗПУПС). 

4. Когато ЛЗ използва СУПТО, може да избере един от вариантите:  

- СУПТО, отговарящ на всички изисквания на Приложение 29 към чл. 52а на Наредба Н-18, или 

- СУПТО по чл. 52а ал. 1, отговарящ на част от изискванията на Приложение 29 

5. В случаите, когато ЛЗ използва СУПТО, същият следва да спазва изискванията по 

Приложение 29 към чл. 52а на Наредба Н-18 (промени в Наредба Н-18 – презентация на сайта на 

НАП): 

- задължителна свързаност с ФУ по начин, позволяващ получаването в реално време на 

информация за статуса на ФУ; 

- осигурява еднозначна автентификация на операторите; 

- софтуерът генерира уникален номер на продажба, който се отпечатва на ФБ и се записва в база 

данни; 

- не се допускат корекции в данните на приключените продажби. Възможни операции са 

анулиране и сторниране. Съхранява се информацията за всички анулирани и сторнирани 

продажби; 

- софтуерът трябва да има конфигуриран одиторски профил с аналог на администраторския с 

права само за четене. Одиторският профил осигурява достъп до функционалността, 

конфигурационните параметри и справочната част на медицинския софтуер; 



- всеки потребител/оператор трябва да има уникален код и софтуерът трябва да съхранява 

структуриран лог на всички негови действия – т. 15 и 16 от Приложение №28 (въпроси и отговори, 

касаещи СУПТО, актуални към 2.9.2019 г); 

- експорт на данни в структуриран вид – име, код и роля на оператора; дата и час на действието; 

вид на действието (влизане и излизане в/от системата (login/logout), сторниране, анулиране и 

промени в номенклатурите на софтуера; за действия (операции) "сторниране" и "анулиране" на 

продажба – и уникалният номер на продажбата); 

- достъп до създаваните от софтуера БД с възможност за визуализация в табличен вид с 

възможност за филтриране на данните за целите на контрола; 

- подробни данни за продажбите, вкл. сторнирани и анулирани, таблици с номенклатури; 

- декларация за съответствие (чл.118 ал. 14 от ЗДДС); 

- информация за софтуера се предоставя на НАП с цел одобрение и вписване в публичния 

електронен списък с одобрени софтуери на сайта на НАП; 

- софтуерът следва да синхронизира времето с надежден източник на точно астрономическо 

време, след което да синхронизира часовниците на ФУ (въпроси и отговори по Наредба Н-18 от 

18.4.2019 г).  

6. Лицата, които използват СУПТО, имат следните задължения (промени в Наредба Н-18 – 

презентация на сайта на НАП) 

- могат да използват само софтуер от публичния електронен списък (чл. 52з ал. 3 от Наредба Н-18). 

Срокът за привеждане на софтуера в съответствие с изискванията на наредба Н-18 е 31.01.2019 

г. ; 

- софтуерът управлява всички ФУ в търговския обект; 

- отговарят за целостта и интегритета на информацията в БД; 

- при контролни действия са длъжни да предоставят достъп до всички устройства, с които работи 

софтуерът; до одиторския профил на софтуера; до базата данни с възможност за експорт; 

- длъжни са да предоставят информация в НАП относно вида на използвания софтуер; средата, 

в която работи и свързаните с него фискални и нефискални печатащи устройства; 

местонахожденията на БД; информация за инсталирани допълнителни компоненти и 

разширения към софтуера. Срокът е до 31.03.2020 г. 

- архивират периодично базата данни на сървър на НАП за сроковете по чл. 38 ал. 1 от ДОПК 

- на органите на НАП се предоставя достъп за четене, експорт в четим вид на информация в 

реална или архивна база данни (чл. 52д, чл. 52и на Наредба Н-18) 

7. Лицата, които използват СУПТО по чл. 52а ал. 2 само за извършване и автоматизирано 

регистриране на услуги, заплащани изцяло или частично от НЗОК, имат следните задължения:  

- могат да използват само софтуер от публичния електронен списък (чл. 52з ал. 3 от Наредба Н-18). 

Срокът за привеждане на софтуера в съответствие с изискванията на наредба Н-18 е 31.01.2019 

г. ; 

- софтуерът управлява едно или повече ФУ в лечебното заведение 

- отговарят за целостта и интегритета на информацията в БД; 



- при контролни действия са длъжни да предоставят достъп до всички устройства, с които работи 

софтуерът; до одиторския профил на софтуера; до базата данни с възможност за експорт; 

- софтуерът трябва да отговаря минимум на т. 1, 2, 4, 6 и 9 от Приложение 29 на Наредба Н-18. 

- не е необходимо да се архивира базата данни на сървър на НАП 

8. Във всички случаи, включително когато ЛЗ не използва СУПТО, то следва да издава фискална 

касова бележка за всяко плащане от пациента (чл. 118 ал. 1 от ЗДДС, чл. 25 ал. 4 от Наредба Н-18). 

9. Касовият апарат на ЛЗ следва да отговаря на изискванията на Наредба Н-18 при всички 

случаи. (чл. 118 ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС). 

10. След приключване на работния ден следва да се генерира дневен отчет при всички случаи. 

Същият не е задължително да се съхранява на хартиен носител.  

11. При всички случаи, при прекъсване на функционирането на ФУ документираните обороти 

с касови бележки от кочан се предават в НАП за всеки един ден поотделно, чрез издаване на 

фискален бон за сумарния дневен оборот по данъчни групи или чрез издаване на фискален бон 

за всяка отделна касова бележка (чл. 40 ал. 6 на Наредба Н-18). След въвеждане на дневния оборот 

се генерира дневен отчет с нулиране и запис във фискалната памет. 

 

Оставам на разположение, ако е необходимо да дам допълнителни пояснения. Надявам се на 

бърз отговор от Вас за верността на горните  11 твърдения, вкл. за допълнения на ангажиментите 

на ползвателите на СУПТО в лечебните заведения за ПИМП. Вярвам, че еднозначното изясняване 

на задълженията и отговорностите ще бъде от полза както за ОПЛ, така и за НАП.  

 

 

30.12.2019 г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОЛСО:  

         

/д-р Виктория Чобанова/ 

 

За контакт: д-р Виктория Чобанова, тел. 0888889955, ел. поща vchobanova@abv.bg 


