
 

 

 

ДО  
ВСИЧКИ КЛИЕНТИ 
НА САКСА ООД 

 
 
ОТНОСНО: Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на 
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства  
 

Уважаеми Клиенти, 
 

От 07.04.2015 г. на интернет портала за обществени консултации на 
Министерки съвет на Република България е публукуван Проект на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и 
отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. 

С текста на проекта и мотивите на Министерството на финансите можете да 
се запознаете на адрес: 

 
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1635 
 
С Наредбата се въвежда задължително регистриране и отчитане на 

зарежданията на течни горива за собствени нужди на ведомствени 
бензиностанции чрез електронна система с фискална памет.  

Предвидените срокове за привеждане на дейността към новите изисквания 
са както следва: 

 
1. За обекти с подземни резервоари и надземни резервоари, но неподвижно 

закрепени към земята,  с вместимост над 1000л. - въвежда се същия 
режим като за  бензиностанциите търговски обекти. Срок за привеждане в 
съответствие: 30.06.2015г. 

 
2. За цистерни (мобилни резервоари) – необходимо е да се инсталира  

ЕСФП, но без нивомерна система. Срок за привеждане в съответствие: 
30.09.2015г. 

 
3. За отопление  или инсталации за производство - лицето е длъжно да 

регистрира и отчита зареждането чрез средство за измерване (разходомер 
или нивомерна измервателна система) по смисъла на Закона за 
измерванията. Данните от проточените количества течни горива през 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1635


 

 

средството за измерване се предават чрез данъчен терминал за гориво 
към НАП. Срок: 31.12.2015г. 

 
Изисквания по точка 3 не се прилагат  ако съдовете са с вместимост под 

1000 л., а годишната консумация до 2000 л. 
 

Обръщаме Ви внимание, че Ваше право е лично или чрез браншовите 
организации, в които членувате да изпратите аргументирано становище, с 
което да изразите съгласие или несъгласие с Проект на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и 
отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства до 
21.04.2015 г. 
 
 
С уважение, 
 
                  Атанас Димов - Управител 


