
 

 

 

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, 
 

Считано от днес 12.01.2015 г. на портала за обществени консултации в 
интернет е качен за обществено обсъждане 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=1553 
 
По отношение на Вашата икономическа дейност важните промени са: 
 

За крайни потребители: 
1. Зареждане на течни горива за собствени нужди от стационарни подземни 

резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята 
резервоари, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на 
Наредба № Н-18, чрез електронни системи с фискална памет (ЕСФП). 

2. Извършваните зареждания на течни горива чрез средства за измерване на 
разход, се регистрират и отчитат чрез издаване на фискална касова бележка 
от ЕСФП, включително за платените по банков път.  
Електронната система с фискална памет за отчитане на оборотите от 
продажби на течни горива включва: 
 одобрен тип средство за измерване на течности, различни от вода по 

Закона за измерванията. 
 нивомерна измервателна система, одобрена от БИМ. 
 програмни средства за автоматично подаване на информация от 

измервателните средства за разход на течни горива към централно 
регистриращо устройство, извършващо отпечатване на клиентска 
фискална касова бележка и съхранение във ФП на реализирания оборот 
от всички продажби; 

 централно регистриращо устройство с фискална памет 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1553


 

 

 технически съоръжения за връзка между централното регистриращо 
устройство и измервателните средства за разход на течни горива. 

3. До 31 януари 2015 г. органите по приходите на Националната агенция за 
приходите извършват първоначални проверки на лицата, които зареждат 
течни горива за собствени нужди. В случаите на констатирано несъответствие 
с посочените по-горе изискавания, на лицата се дава едномесечен срок за 
привеждане на дейността му по зареждане на течни горива за собствени 
нужди в съответствие с изискванията на наредбата. За извършените проверки 
се съставя протокол. 

 
За търговци на едро: 
1. Продажби на едро се допускат само към търговски обекти и ведомствени 

обекти за зареждане с гориво, снабдени с ЕСФП. 
2. Допуска се зареждане на течни горива от подвижни резервоари (мобилни 

цистерни), като е задължително да се регистрира и отчита зареждането 
чрез ЕСФП, като отпада  задължителното наличие на нивомерна 
измервателна система. 
 

За САКСА ООД е от първостепенно значение да съдейства на своите  
клиенти и партньори за привеждане на дейността им към новите законови 
изисквания. 

За допълнителна информация, моля да се обръщата към колегите от отдел 
„Търговия на едро“ на САКСА ООД. 
 
 
С уважение, 
 
                  Атанас Димов - Управител 


