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ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ 
 
 

Обхват на Инструкцията 

Настоящата Инструкция е разработена от FRS за нуждите на клиентите на дружеството. FRS си 

запазва правото да променя Инструкцията без предупреждение. Клиентите на дружеството ще 

получат всички актуализации на този документ без допълнително заплащане. 

Настоящата Инструкция е предназначена за клиенти, които извършват обичайна търговия в 

търговски обекти или без стационарен обект. Инструкцията не обхваща търговци на горива, 

както и търговци, които използват автомати на самообслужване. Инструкцията е предназначена 

за клиенти, които използват касов апарат с фискална памет, а не интегрирана автоматизирана 

система за управление на търговската дейност. 

Инструкцията е разработена въз основа на изискванията на Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. За 

допълнителна информация относно реда на регистриране и отчитане на продажби в търговски 

обекти чрез фискални устройства, моля обърнете се към пълния текст на Наредбата. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Издаване на касови бележки 

1. Вие сте длъжен да издавате касова бележка от вашия касов апарат всеки път, 

когато извършите продажба. Глобата за нарушение на това задължение е от 500 

лв. до 2000 лв. за първо нарушение и от 1000 лв. до 4000 лв. 

2. Касовата бележка се издава при получаване на плащането. Клиентът ви дава 

пари, а вие му давате касова бележка! 

3. Касова бележка СЕ издава независимо дали клиентът ви плаща в брой, с 

дебитна карта или с ваучер. 

4. Касовият апарат трябва да има възможност да разграничи плащанията в брой и с 

дебитна карта / ваучер. Поискайте от сервизния техник на апарата да го 

програмира по съответния начин и да отпечатва рекапитулация в съкратения 

месечен отчет от фискалната памет. 

5. Касова бележка НЕ се издава в следните случаи: 

- Ако клиентът внесе дължимата сума с вносна бележка във вашата банкова 

сметка; 

- Ако клиентът преведе дължимата сума по банков път; 
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- Ако клиентът плати чрез пощенски паричен превод по лицензиран пощенски 

оператор (Български пощи, Еконт, Спиди и др.)  

6. Внимание!!! Има разлика между плащане с наложен платеж и плащане с 

пощенски паричен превод. При плащане с наложен платеж СЕ издава касова 

бележка, която се поставя вътре в изпращания пакет. При плащане с пощенски 

паричен превод НЕ се издава касова бележка. За да получавате плащане с 

пощенски паричен превод обикновено трябва да имате договор за това със 

съответния оператор (например Еконт) и да сте избрали тази опция в 

товарителницата. При получаване на парите (дали в брой или по банков път) 

операторът ще ви даде документ, който замества касовия бон. 

7. Ако дейността ви попада в някоя от долуописаните категории, НЕ издавате 

касова бележка: 

- Продавате вестници и списания (само!); 

- Продавате талони за участие в хазартни игри; 

- Продавате талони за платено паркиране; 

- Продавате самолетни билети; 

- Упражнявате свободна професия; 

- Продавате собствена непреработена земеделска продукция. 

 

Касов апарат 

8. За да започнете работа, вие трябва да имате въведен в експлоатация и 

регистриран в НАП касов апарат. Нямате право да работите без касов апарат! 

9. Вие трябва да сключите договор за техническо обслужване на касовия апарат 

със сервизна фирма, която е регистрирана в Българския Институт по Метрология. 

Фирмата трябва да има удостоверение, че има право да обслужва конкретния тип 

касов апарат. Когато избирате сервизна фирма, поискайте да видите копие от 

удостоверението! 

10. Когато изберете сервизна фирма и закупите от нея касов апарат, сервизната 

фирма трябва да извърши следното: 

- Да издаде паспорт на касовия ви апарат; 

- Да изготви заявление за въвеждане в експлоатация – в два екземпляра; 

единият остава във вас; 

- Да издаде Свидетелство за регистрация на касовия апарат – отново в два 

екземпляра; единият остава за вас; 
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Внимание!!! Ако смените сервизната си фирма; ако смените търговския си 

обект; ако по някаква причина загубите свидетелството си – трябва да 

изискате от обслужващата сервизна фирма да издаде ново Свидетелство за 

регистрация. 

Внимание!!! Ако по някаква причина загубите свидетелството си, сте длъжен 

в 3 дневен срок да уведомите сервизната фирма и да изискате издаване на 

ново свидетелство. 

- Да изпрати чрез касовия апарат съобщение до НАП, след което касовият 

апарат разпечатва потвърждение за успешна регистрация; Този бон се 

прикрепя към паспорта на касовия апарат. 

Внимание!!! Ако нямате потвърждение за успешна регистрация в НАП, 

нямате право да работите! 

11. Касовият апарат има вграден часовник. Следете часа, който се отпечатва на 

бележките. Грешката не трябва да бъде по-голяма от 2 часа. Ако забележите 

грешка в отпечатвания час, веднага се свържете с вашия сервизен техник, за да 

ви инструктира как да сверите часовника. 

12. Вашият касов апарат задължително регистрира продажбите в четири данъчни 

групи – А, Б, В и Г, независимо дали вие сте регистрирани или не по Закона за 

ДДС. Групи А, Б и Г съответстват на продажби с различни ставки по ДДС: А е за 

продажби с 0%, Б е за продажби с 20%, а Г – за продажби с 9%. Данъчна група В 

е отделена за търговия с горива. В огромен процент от случаите вие ще 

маркирате всичко в група Б. За повече информация, моля, обърнете се към нас. 

13. Ако продавате стоки на консигнация, изискайте от вашия сервизен техник да 

програмира касовия апарат, така че да дава възможност за разграничаване на 

оборота от ваши стоки от оборота от стоки на консигнация, както и да отпечатва 

рекапитулация в дневните отчети. Вие сте задължен да запишете сумата на 

месечния оборот от стоки на консигнанция в касовата книга, в страницата за 

последния ден на месеца. 

14. Ако издадете грешен касов бон, запазете оригиналната бележка. Грешката се 

коригира с издаване на сторно бележка. В този случай се свържете с нас! 

15. Ако по някаква причина касовият апарат спре да работи, вие сте длъжен 

незабавно да се свържете със сервизната фирма. По време на ремонта сте 

длъжен да издавате ръчно написани касови бележки от кочан. В този случай се 

свържете с нас незабавно! 
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Документация 

16. Вие сте длъжен да поставите на видно място в търговския обект следното: 

- Копие от актуалното свидетелство за регистрация на касовия апарат; 

- Съобщение до клиентите си, че са длъжни да съхраняват касовата си 

бележка до напускане на обекта. 

Внимание!!! Клиент, който не съхрани касовата си бележка, може да бъде 

глобен с 5 лв. от органите на НАП! 

- Телефон за контакт с ТД на НАП. 

17. Вие сте длъжен да водите касова книга за всеки касов апарат, който имате. 

Касовата книга трябва да има страници за всеки календарен ден от годината. 

Всяка година започвате нова касова книга. Книга се съхранява в търговския 

обект, където е касовият апарат. 

18. Всеки ден, в края на работното време, сте длъжен да отпечатате пълен дневен 

финансов отчет с нулиране и да го прикрепите в касовата книга, на страницата за 

съответния ден. 

Внимание!!! Ако е неработен ден или ако нямате регистрирани продажби, НЕ сте 

длъжен да отпечатвате нулев дневен финансов отчет. Само запишете на 

съответната страница в касовата книга – „неработен ден“ или „без регистрирани 

продажби“. 

19. Ако продавате билети, талони за паркиране, талони за хазартни игри, сте длъжен 

да водите специална книга, в която вписвате данни за извършваните продажби. 

Свържете се с нас за повече информация. 

20. До една седмица от изтичане на месеца сте длъжен да отпечатате съкратен 

месечен отчет на фискалната памет и да го прикрепите на страницата за 

последния ден за месеца. 

Внимание!!! Моля, отпечатайте още едно копие от съкратения месечен отчет за 

нуждите на счетоводството. 

21. Срокът за съхранение на касовата книга заедно с дневните и месечните отчети в 

нея е 5 години.  

 


