
 

Проект! 
НАРЕДБА  

за 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.; доп., бр. 78 от 

2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС 

- бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.)     

§ 1. В чл. 3 се създава ал. 11: 

„(11) Лице по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, което извършва зареждане на превозни средства, 

машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива е длъжно да регистрира 

и отчита зареждането по реда на глава девета „б“. 

 

§ 2. Създава се глава девета „б“ с чл. 59в: 

„Глава девета „б“  

ПОДАВАНЕ НА ДАННИ В НАП ЗА НАЛИЧНИТЕ СЪДОВЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ЗАРЕЖДАНЕ С ТЕЧНИ ГОРИВА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ 

 

 Чл. 59в. (1) Лице по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС подава данни по електронен път с 

квалифициран електронен подпис/персонален идентификационен код в приложение на интернет 

страницата на НАП при съблюдаване на инструкциите за подаване от законните представители 

или от специално упълномощени представители за подаване на данните. 

(2) В приложението по ал. 1 се подават следните данни: 

1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/трите имена, 

ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ); 

2. адрес на управление/постоянен адрес; 

3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008; 

4. вид на съдовете/съоръженията за зареждане и/или съхранение на горива; 

5. обем/вместимост на съдовете по т. 4; 

6. вид на горивото и мерна единица; 

7. местонахождение на обекта/обектите за зареждане/съхранение на горива; 

8. предназначение на горивото; 

9. вид, брой и средногодишно потребление на количеството гориво на превозните 

средства, машините, съоръженията и друга техника, които се зареждат от съдовете по т. 4; 

10. регистрационен номер на собствена мобилна цистерна за зареждане. 

(3) Всяка промяна в данните за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или 

зареждане с течни горива за собствени нужди или коригирането на подадената информация за 

тях, се извършва с подаване на нови данни в 7-дневен срок от настъпване на промяната или от 

първоначалното подаване.” 

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 3. В 14-дневен  срок от влизане в сила на тази наредба лицата по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС 

подават данни по чл. 59в в Националната агенция за приходите.  
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§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

                                           

  

     МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

                                                                                                         ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ  

 

 


