
ПРОЕКТ! 

 

НАРЕДБА 

 

 

за изменение и допълнение на Наредбата 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. 76  от 2017 г.; изм. и доп., бр. 80 от 

2018 г. и бр. 26 от 2019 г.)  

 

§ 1. В § 31, ал. 1 от преходните разпоредби навсякъде думите „30 юни 2019 г.“ се 

заменят с „31 юли 2019 г.“  и се създава изречение второ: „При условие че към 31 юли 

2019 г. лицата имат сключен договор за внедряване на ЕСФП от одобрен след 1 април 

2019 г. тип и изготвен график за внедряване по обекти, предоставени по електронен път 

на НАП, срокът за привеждане в съответствие с изискванията на тази наредба е 30 

септември 2019 г.“.  

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 2. В преходните и заключителните 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 (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., 

бр. 26 от 2019 г.) в § 71 се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Създава се нова ал. 3: 

„(3) Лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с 

изискванията на тази наредба в срок до 31 юли 2019 г. При условие че към 31 юли 2019 

г. лицата имат сключен договор за внедряване на ЕСФП от одобрен след 1 април 2019 

г. тип и изготвен график за внедряване по обекти, предоставени по електронен път на 

НАП, срокът за привеждане в съответствие с изискванията на тази наредба е 30 

септември 2019 г.“. 

2.  Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 

и 3“.  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р:  

       ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 


