Проект!
Наредба №___________от_________2012 г.
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 2010г. бр. 48 от
2011 г., бр. 64 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 19 към чл. 3, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел IІ:
1.1. В т. 1.1.7. изречение второ се изменя така:
"Вътрешният диаметър на отвора за измерване следва да позволява извършването на
метрологичен контрол."
1.2. Създава се нова т. 1.1.11:
"1.1.11. Изискванията на т. 1.1.7, т. 1.1.8 и т. 1.1.9 не се прилагат за резервоарите,
предназначени за съхранение на втечнени въглеводородни газове под налягане (LPG). "
1.3. Точка 3.3.2.3 се изменя така:
"3.3.2.3 Провеждане на първоначална проверка след монтиране на нивомерна измервателна
система.
А) Калибриране на резервоара.
Б) Проверка на термометъра.
В) Проверка на електронните автоматични нивомери в монтирано положение на
функциониращ резервоар.
Г) Проверка на нивомерна измервателна система – определяне на обема на течността в
резервоара по данни от калибровъчната таблица и нивото, определено от електронните нивомери."
Заключителни разпоредби
§ 2. Параграф 29 от преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 48 от 2011 г.) се изменя така:
"§ 29. В срок до две години след изтичане на срока по § 28:
1. при проверка на нивомерните измервателни системи могат да се приемат калибровъчни
таблици на резервоарите от неакредитирани лаборатории или от производителя им;
2. резервоарите се оборудват с отвор за измерване;
3. проверката на електронните автоматични нивомери до монтирането на отвор за
измерване се извършва след демонтирането им."
§ 3. Параграф 30 от преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 48 от 2011 г.) се изменя така:
"§ 30. Нивомерните измервателни системи подлежат на първоначална проверка до 31
декември 2012 г. и на последваща периодична проверка всяка година."
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
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