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            Проект! 

НАРЕДБА 
 

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

(обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 
2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.) 

  
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:  
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „редът и начинът за подаване на данни от 

доставчици/ получатели по доставки, както и видът, начинът и формата на подаването им”.  

2. Създава се ал. 3: 
„(3) Наредбата регламентира задължението на всяко данъчно задължено лице, което 

извършва зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива, да регистрира и 
отчита зареждането чрез фискално устройство. Наредбата регламентира и задължението на 
данъчно задължено лице - доставчик или получател по доставка на течни горива да подава в 
Националната агенция за приходите данни за доставеното или полученото количество течно 
гориво.” 

 
§ 2. В чл. 2, ал. 2 се добавя т. 5: 
„5. електронни системи с фискална памет за зареждания (ЕСФПЗ), използвани в обекти, 

които не извършват продажби на течни горива, но регистрират и отчитат зарежданията чрез 
одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход за отчитане на 
заредени количества горива. ” 

 
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 след думите „освен когато плащането се извършва чрез” се добавя „внасяне на 

пари в наличност по платежна сметка,”. 
2. В ал. 2 след думите „включително за платените чрез” се добавя „внасяне на пари в 

наличност по платежна сметка,”. 
3. В ал. 4 след думите „когато плащането се извършва чрез” се добавят думите „внасяне 

на пари в наличност по платежна сметка,”. 
4.  В ал. 6 след думите „хартиен носител” се поставя запетая и се добавя „включително за 

платените чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен 
дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.” 

5. Създават се ал. 7-10: 
„(7) Данъчно задължено лице, което за целите на независимата си икономическа дейност 

извършва зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива чрез средства за 
измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита зареждането чрез фискално устройство 
по чл. 2, ал. 2, т. 3, като прилага реда на ал. 2 или чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 5. 
Лицето е длъжно и да предава данни по ал. 3 по дистанционната връзка с Националната агенция 
за приходите.  

(8) Регистрирането на зареждането от лице по ал. 7 чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 
2, т. 3 е като вид плащане „резерв 2” – вътрешно обслужване. Натрупаният оборот от зареждане 
с горива за собствени нужди, се отчита в данъчна група „В” по стойност, съобразно методите за 
отписване на стоково-материални запаси при тяхното потребление от лицето при спазване на 
счетоводното законодателство. 
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  (9) Данъчно задължено лице – доставчик или получател по доставка на течни горива, е 
длъжно да подава в Националната агенция за приходите данни за доставеното или полученото 
количество течно гориво и за получателя или доставчика, както и за промяната в тях. Данните се 
подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в 
обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис.   

(10) Алинея 9 не се прилага за доставки, отчетени чрез фискално устройство, както и за 
лица - доставчици, издаващи данъчен документ по смисъла на Закона за акцизите и данъчните 
складове.”  

 
§ 4. В чл. 10 се правят следните допълнения: 
1. В ал. 1, т. 2 след думите „фискална памет” се добавя „по чл. 2, ал. 2, т. 3 и т. 5” и след 

абревиатурата „ЕСФП” се добавя „/ЕСФПЗ”. 
2. В ал. 10 след абревиатурата „ЕСФП” се добавя „/ЕСФПЗ”.  
 
§ 5. В чл. 11 се правят следните допълнения: 
1. В ал. 1 след абревиатурата „ЕСФП” се добавя „/ЕСФПЗ”. 
2. В ал. 3 след абревиатурата „ЕСФП” се добавя „/ЕСФПЗ” и накрая се създава изречение 

трето: 
 “Книгата не се предоставя при изпитване на ЕСФПЗ.” 

3. В ал. 6 се създава изречение второ: 
 “Въз основа на резултатите от изпитването и положително становище на комисията по 
чл. 10, ал. 5 за съответствие на типа с изискванията по тази наредба председателят на БИМ 
издава или мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа ЕСФПЗ 
съгласно приложение № 24 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване 
съгласно приложение № 25, в което вписва новото средство за измерване.” 

4. В ал. 7, 8 и 10 след абревиатурата „ЕСФП” се добавя „/ЕСФПЗ”. 
5. В ал. 9 се добавя изречение второ: „При ЕСФПЗ протоколът се съхранява в обекта на 

лицето по чл. 3.” 
 
§ 6.  В чл. 17, ал. 1, т. 2 след абревиатурата „ЕСФП” се добавя „/ЕСФПЗ”. 
 
§ 7.  В чл. 18 се правят следните допълнения: 
1. В ал. 2 се създава изречение второ: 
„В обектите, които не извършват продажби на течни горива, а регистрират и отчитат 

зареждания, отчитането и предаването на данните за определяне на наличните количества 
горива се извършва от една ЕСФПЗ, която се регистрира като базова за обекта (тип 32 - 
приложение № 17).” 

2. В ал. 3: 
а) създава се ново изречение четвърто: „Допуска се устройствата по чл. 2, ал. 2, т. 5, 

използвани от лицата по чл. 3, ал. 7 да не отпечатват отговор.”; 
б) досегашното изречение четвърто става изречение пето. 
 
§ 8. В чл. 20, ал. 2: 
а) създава се ново изречение трето: 
„Допуска се устройствата по чл. 2, ал. 2, т. 5 използвани от лицата по чл. 3, ал. 7 да не 

отпечатват отговор.” 
б) досегашното изречение трето става изречение четвърто.  
 
§ 9. В чл. 22, ал. 1, т. 8 след абревиатурата „ЕСФП” се добавя „/ЕСФПЗ”. 
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§ 10.  В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Точки 1 и 2 се изменят така:  
„1. по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се 

извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен 
дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1; 

2. по чл. 3, ал. 2 - за всяко плащане, включително за платените чрез внасяне на пари в 
наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод 
или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.” 

2. В ал. 3 се създава изречение четвърто: 
„При отчитане на зареждания чрез ЕСФПЗ не се издава фискална касова бележка на 

хартиен носител.” 
  
§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова ал. 2:  
„(2) При регистриране и отчитане на автомобилни превози по чл. 39 от Закона за 

автомобилните превози билетите, издадени от фискални устройства, съдържат, освен 
реквизитите по ал. 1, и реквизитите по чл. 39,  ал. 2 от Закона за автомобилните превози, като не 
се прилага чл. 4, т. 3.”  

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 
 

§  12. В чл. 39 се правят следните допълнения: 
1. В ал. 1 накрая се създава изречение трето: „При отчитане на зареждания чрез фискално 

устройство по чл. 2, ал. 2, т. 5, лицето по чл. 3 няма задължение за отпечатване на дневен 
финансов отчет, той се генерира и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден през 
който в устройството са регистрирани зареждания.” 

2. В ал. 2 след абревиатурата „ЕСФП” се добавя „/ЕСФПЗ”. 
3. В ал. 5 накрая се създава изречение пето: „При отчитане на зареждания чрез фискално 

устройство по чл. 2, ал. 2, т. 5, лицето по чл. 3 не води книга за дневните финансови отчети.” 
4. В ал. 9: 
а) в изречение първо след абревиатурата „ЕСФП” се добавя „/ЕСФПЗ”; 
б) създава се изречение трето: „При отчитане на зареждания чрез фискално устройство по 

чл. 2, ал. 2, т. 5, лицето по чл. 3 незабавно уведомява сервизната фирма, поддържаща 
нивомерната система.”  

 
§ 13. В чл. 41 се създава ал. 4: 
„(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при отчитане на зареждания чрез фискално устройство 

по чл. 2, ал. 2, т. 5.” 
 
§ 14. Създава се нова глава десета с нов чл. 60: 

„Глава десета 
Подаване на данни от доставчици или получатели по доставка на течни горива 

 
Чл. 60. (1) Лице по чл. 3, ал. 9 – доставчик по доставка на течни горива, е длъжно да 

подава в Националната агенция за приходите, данни за доставеното количество гориво и за 
получателя, както и за промяната в данните, съгласно приложение № 22.  

(2) Лице по чл. 3, ал. 9 – получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в 
Националната агенция за приходите, данни за полученото количество течно гориво и за 
доставчика, както и за промяната в данните, съгласно приложение № 23. 

(3) Данните се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис в WEB 
базирано приложение на интернет страницата на НАП.” 
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§ 15. Досегашната глава десета става глава единадесета, а досегашният чл. 60 става чл. 

61. 
 
§ 16. В Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 „Функционални изисквания” се 

правят следните допълнения: 
1. В раздел ІІ „Изисквания към фискалната памет”: 
а) в т. 3 се създава изречение „При отчитане на зареждания чрез фискално устройство по 

чл. 2, ал. 2, т. 5 предупредителното съобщение да се визуализира на екрана/монитора на 
системата.” 

б) в т. 7 и 8 след абревиатурата „ЕСФП” се добавя „/ЕСФПЗ”. 
2. В раздел IIIa „Контролна лента на електронен носител (КЛЕН)“, в т. 2, б. „б“ накрая се 

добавя „при отчитане на зареждания по чл. 3, ал. 7 ЕСФПЗ съхраняват в КЛЕН пълната 
информация по тази буква, независимо че информацията не е била отпечатвана.“ 

3. В раздел ІІІб „Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни” 
след абревиатурата „ЕСФП” се добавя „/ЕСФПЗ”.  

4. В раздел IV „Специфични функционални изисквания към фискалните устройства” се 
добавя:    

„Електронни системи с фискална памет за зареждания използвани в обекти, които не 
извършват продажби на течни горива, за отчитане на заредени количества горива трябва да 
осигуряват автоматично подаване на достоверна информация към централно регистриращо 
устройство с ФП от измервателни средства за разход на течни горива за заредените количества 
горива и от нивомерната система.” 
 

§ 17. В Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2 „Технически изисквания към фискалните 
устройства” се създава раздел VIІІ „Специфични изисквания към ЕСФПЗ”:  

 
„VI ІІ. Специфични изисквания към ЕСФПЗ: 

Електронната система с фискална памет за зареждания, използвана в обекти, които не 
извършват продажби на течни горива, за отчитане на заредени количества горива трябва да 
отговаря на следните специфични технически изисквания: 

а) да представлява комплекс от технически и програмни средства за автоматично 
подаване на информация от измервателните средства за обем и разход на течни горива към 
централно регистриращо устройство, без отпечатване на фискална касова бележка и съхранение 
във ФП на регистрираните стойности от всички зареждания;  

б) да бъде изградена на модулен принцип, който включва задължително следните 
компоненти: 

- статична измервателна система (нивомерна измервателна система) за обем на течни 
горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство, която е 
средство за измерване от одобрен тип; 

- измервателни средства за разход на течни горива с информационен изход за свързване 
към централно регистриращо устройство; типът измервателни средства за разход на течни 
горива, включени в състава на системата, да е одобрен като средство за измерване на разход на 
течни горива съгласно стандартите; 

- централно регистриращо устройство с фискална памет, отговарящо на общите 
технически изисквания, посочени в раздел I, т. 1 до 13; 

- технически съоръжения за връзка между централното регистриращо устройство и 
измервателните средства за разход на течни горива. 
 
 § 18. В Приложение № 11 към чл. 17, ал. 2 навсякъде след думите „ЕСФП за продажба на 
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течни горива” се добавя „/ЕСФПЗ”.  
  
 § 19. В Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1, се 
правят следните допълнения:  

1. В раздел І „Данни за обмен с НАП”: 
а) в т. 1 „Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или 

дерегистрация” на ред „Тип на ФУ” в колона „номенклатура” се добавя „6 – ЕСФПЗ – тип 32”; 
б) в т.1а „Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна система и 

подаващи данни за броячите на колонките (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни 
или дерегистрация“ на ред „Тип на ФУ“ в колона „Номенклатура“ се добавя „32. ЕСФПЗ с 
нивомерна система“; 

в) в т. 2 „Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна 
на основни данни и дерегистрация“ в колона „Тип“ след думите „31. ЕСФП с нивомерна 
система“ се добавя „32. ЕСФПЗ с нивомерна система“; 

г) в т. 9-11 след абревиатурата „ЕСФП (31)“ се добавя „/ЕСФПЗ (32)“, а след 
абревиатурата „ЕСФП“ се добавя „/ЕСФПЗ“. 

2. В раздел III „ Запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП“ 
в т. 2 „Връщане на отговор от НАП към ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с 
НАП“ на ред „Тип на ФУ“ в колона „Номенклатура“ се добавя „32. ЕСФПЗ с нивомерна 
система“. 

3. В таблица 1 „Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани 
при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема” се добавя следния ред: 

„ 
133 Обект за зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива 

            „ 
4. След таблица 1 „Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани 

при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема” се създава следното 
изречение: 

„ЕСФПЗ – тип 32, се регистрира и подава данни, съгласно Приложение № 17, при 
спазване на реда и изискванията за регистриране и подаване на данни от ЕСФП-тип 31.“ 

 
§ 20. Създава се приложение № 22 към чл. 60, ал. 1: 

„Приложение № 22 към чл. 60, ал. 1 

Обхват на данните, подавани по електронен път от доставчик по доставка на течни 
горива във вид на документ 

 
1. Номер на еАДД/АДД/ЕАД – документа, с който горивото е освободено за 

потребление (с който се придружава горивото); 
2. Номер на регистриран документ, когато се подава за отстраняване на 

несъответствия; 
3. Вид на документа според подаваните данни – документ за продажба, документ за 

разтоварване, документ за престой); 
4. Номер на документа (генерира се автоматично при подаването му по електронен 

път).  
5. Дата на подаване на документа (дата на създаване на документа при подаването му 

по електронен път), час, минута, секунда; 
6. Дата на извършване на промяната (ако поради някаква причина не е могло да се 

подаде незабавно по електронен път); 
7. Номер на предходен документ  от данни подадени от получател/доставчик по 
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доставка, когато има такъв; 
8. Задължено лице(ЗЛ), предало горивото: 
o Физическо лице – ЕГН/ЛНЧ/служебен номер и име на ЗЛ; когато ЗЛ е чуждестранно, 

за него се въвеждат имена и дата на раждане, както и отметка, че е чуждестранно лице; 
o Юридическо лице - ЕИК/БУЛСТАТ/служебен номер и наименование/фирма на ЗЛ; 

Когато ЗЛ е чуждестранно, за него се слага отметка, че лицето е чуждестранно; 
9. Получател на горивото – в случай на смяна на собствеността: 
o Физическо лице – ЕГН/ЛНЧ/служебен номер и име на ЗЛ; когато ЗЛ е чуждестранно, 

за него се въвеждат имена и дата на раждане, както и отметка, че е чуждестранно лице; 
o Юридическо лице - ЕИК/БУЛСТАТ/служебен номер и наименование/фирма на ЗЛ; 

Когато ЗЛ е чуждестранно, за него се слага отметка, че лицето е чуждестранно; 
10. Място или ново място на разтоварване/получаване/престой на горивото – променено 

в сравнение със съдържащото се в е-АДД/ЕАД или при подадени данни с предходен документ 
при продажба, разтоварване или престой): 

o Населено място (вкл. район) и код по ЕКАТТЕ; 
o Детайлни адресни данни за мястото на разтоварване; 
o Идентификатор на обект (ако има такъв).  
11. Превоз или нов превоз – в случай, че е променен в сравнение със съдържащия се в е-

АДД/АДД/ЕАД или в предходен КЕД; 
o ЕИК/БУЛСТАТ и наименование на ЗЛ-превозвач; 
o Вид на транспорта – ж.п. транспорт, автомобилен транспорт, транспорт по вода, 

транспорт по въздух. 
o Вид на превозното средство – за автомобилен транспорт - влекач, влекач и цистерна, 

само цистерна; за ж.п. транспорт – вагон. Регистрационен номер на превозното средство (може 
да има повече от едно превозно средство, когато имаме влекач и цистерна); 

o ЕГН/ЛНЧ и трите имена на водача на МПС (ако водачът е чужд гражданин – дата на 
раждане, която се попълва в първите 6 клетки за ЕГН и посочване, че е чуждестранно ФЛ). За 
автомобилен транспорт може да има повече от един водач. За ж.п. транспорт няма да се 
попълва водач; 

12. Вид и количество на горивото: 
o Код по комбинирана номенклатура (КН) 
o Количество за съответния код; 
o Мерна единица (течни горива - количеството литри, приведени към сравнителна 

температура 15°С). 
13. ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане на чуждестранно ФЛ и име на ФЛ, предало горивото; 
14. ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане на чуждестранно ФЛ и име на ФЛ, получило горивото.“ 
  

 
§ 21. Създава се приложение № 23 към чл. 60, ал. 2: 

„Приложение № 23 към чл. 60, ал. 2 

Обхват на данните, подавани по електронен път от получател по доставка на течни горива във 
вид на документ 

 
1. Номер на еАДД/АДД/ЕАД – документа, който придружава горивото; 
2. Номер на регистриран документ, когато се подава за отстраняване на несъответствия; 
3. Номер на подадения документ, издаван автоматично при подаването му по електронен 

път).  
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4. Дата на подаване на документа (дата на създаване на документа при подаването му по 
електронен път), час, минута, секунда; 

5. Дата на извършване на приемането/потвърждаването (ако поради някаква причина не е 
могло да се подаде незабавно по електронен път); 

6. Номер на предходен документ, когато има такъв и е възможно посочването му; 
7. ЗЛ, получател на горивото (това е собственикът на горивото, при смяна на 

собствеността– новият собственик на горивото, в съответствие с е-АДД/ЕАД); 
• Физическо лице – ЕГН/ЛНЧ/служебен номер и име на ЗЛ; когато ЗЛ е 

чуждестранно, за него се въвеждат имена и дата на раждане, както и отметка, че е 
чуждестранно лице; 

• Юридическо лице - ЕИК/БУЛСТАТ/служебен номер и наименование/фирма на 
ЗЛ; Когато ЗЛ е чуждестранно, за него се слага отметка, че лицето е 
чуждестранно; 

8. ЗЛ, предало горивото (когато е имало смяна на собствеността, в другите случаи ще 
съвпада с получателя на горивото); 

• Физическо лице – ЕГН/ЛНЧ/служебен номер и име на ЗЛ; когато ЗЛ е 
чуждестранно, за него се въвеждат имена и дата на раждане, както и отметка, че е 
чуждестранно лице; 

• Юридическо лице - ЕИК/БУЛСТАТ/служебен номер и наименование/фирма на 
ЗЛ; Когато ЗЛ е чуждестранно, за него се слага отметка, че лицето е 
чуждестранно; 

9. Място на получаване (при смяна на собствеността) или на разтоварване на горивото: 
• Населено място (вкл. район) и код по ЕКАТТЕ; 
• Детайлни адресни данни за мястото на разтоварване; 
• Идентификатор на обект (ако има такъв); 

10. Превоз, с който е извършена доставката (това е превозът, с който е транспортирано 
горивото до приемането му: 

• ЕИК/БУЛСТАТ и наименование на ЗЛ-превозвач; 
• Вид на транспорта; 
• Вид на превозното средство; 
• Регистрационен номер на превозното средство (може да има повече от едно 

превозно средство, когато имаме влекач и цистерна); 
• ЕГН/ЛНЧ и трите имена на водача на МПС (ако водачът е чужд гражданин – дата 

на раждане, която се попълва в първите 6 клетки за ЕГН и посочване, че е 
чуждестранно ФЛ). За автомобилен транспорт може да има повече от един водач. 
За ж.п., морски и въздушен транспорт няма да се попълва водач; 

11. Данни за вида и количеството на полученото гориво; 
• Код по КН;  
• Количество за съответния код; 
• Мерна единица. 

12. ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане за чуждестранно ФЛ и име на ФЛ, получило горивото; 
13. ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане за чуждестранно ФЛ и име на ФЛ, предало горивото. 

 
§ 22. Създава се Приложение № 24 към чл. 11, ал. 6:  

„Приложение № 24 към чл. 11, ал. 6 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ 

СВИДЕТЕЛСТВО 
№ ........ FS 

за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане 
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на продажби в търговски обекти чрез фискални 
устройства 

 
Електронни системи с фискална памет за зареждания (ЕСФПЗ), използвани в обекти, които не 
извършват продажби на течни горива, за отчитане на заредени количества горива модел: 
………………………………………………………………………………………….., 

(наименование и означение на модела) 
с централно регистриращо устройство:………………………………………………………, 

(наименование и означение на типа) 
произведена от:………………………………………………………………………………….. 

(юридическо наименование) 
……………………………………………………………………………………………………, 

(адрес на фирмата) 
 
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК:………………………………………………., 
телефон/факс……………………………………………………………………………………, 
е-mail ……………………………………………………………………………………………. 
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство:…………………………. 
С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет:……………………………….. 
 
Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане на 
продажби в търговски обекти чрез фискални устройства и може да се използва на територията 
на Република България в смисъла на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност. 
 
Свидетелството е валидно до…………………………….  

 
Дата.........        Председател: .................................... 

(подпис, печат) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО 
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №........ FS 

Издадено на……………………………………………………………………………………… 
(юридическо наименование на производителя) 

Относно:………………………………………………………………………………………….. 
(наименование и означение на модела ЕСФП) 

ЕСФПЗ е изпитана и одобрена да работи със следните типове средства за измерване: 
1. ...................................................., ДР№ ........... 
(тип на средството за измерване) 
2. ..................................................., ДР№ ........... 
(тип на средството за измерване) 
3....................................................., ДР№ .......... 
(тип на нивомерната система) 
„ 
 
 

§ 23. Създава се Приложение № 25 към чл. 11, ал. 6:  
„Приложение № 25 към чл. 11, ал. 6 

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ 
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО 

№ .....FS/............. 
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Електронни системи с фискална памет за зареждания (ЕСФПЗ), използвани в обекти, които не 
извършват продажби на течни горива, за отчитане на заредени количества горива 
модел:……………………………………………………………………………………………… 

(наименование и означение на модела) 
с централно регистриращо устройство:…………………………………………………………, 

(наименование и означение на типа) 
произведена от: …………………………………………………………………………………., 

(юридическо наименование) 
…………………………………………………………………………………………………….., 

(адрес на фирмата) 
е изпитана и одобрена да работи със следните средства за измерване: 
1. ..................................................., ДР№ ........... 
(тип на средството за измерване) 
2. ..................................................., ДР№ ........... 
(тип на средството за измерване) 
3. ..................................................., ДР№ ........... 
(тип на средството за измерване) 
4. ..................................................., ДР№ ........... 
(тип на средството за измерване) 
5....................................................., ДР№ .......... 
(тип на нивомерната система) 
 
Дата.....................        Председател: ....................... 

(подпис, печат)”  
 
 
 

Преходни и заключителни разпоредби 
 

§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.  
 
 
 
 
 

 

 


