
 

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.; доп. бр.14 от 2015г.)     

 

§ 1. В чл. 4 т. 3 се изменя така: 

 „3. продажби на билети/карти за превоз на пътници по чл. 36, ал.1, т.1 от Закона за 

автомобилните превози, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност 

и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на 

Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с 

Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., 

бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 

2011 г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за 

бланкови билети, които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра - един за 

клиента и втори за лицето по чл. 3;”. 

 

§ 2. В чл. 39а, изречение първо на ал. 1 се изменя така: 

„Лицата, извършващи продажби на билети/карти съгласно чл. 4, т. 3, водят книга 

(регистър) за дневните продажби на билетите.“ 

 

Преходна разпоредба 

 

§ 3. Лицата, които не са били задължени да регистрират и отчитат извършените от тях 

продажби в търговски обекти чрез ФУ/ИАСУТД до влизането в сила на тази наредба, привеждат 

дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 август 2015 г. 

 

 

  

  

     МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 
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