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След направената смяна на касови апарати през 2018г - 2019г - 2020г /със 

съответните срокове за доработка или смяна на вашия касов апарат. / В държавен 

вестник брой 80 на 28.09.2018г бе публикувана Наредба за изменение и допълнение 

към Наредба № Н-18 от 2006 г. относно регистриране и отчитане на продажби в 

търговските обекти чрез фискални устройства. Сега през 2021г вие можете да 

ползвате касови апарат които отговарят на последните промени от 2019г - 2020г. 

Последното ново изискване беше касовите апарати да могат да издават 

Автоматичен дневен финансов Z отчет.Срокът беше до 31.07.2020г. Това което е 

съобщено там са направените през 2018година промени в какви срокове трябва да 

бъде направена доработка или смяна на всички касови апарати /фискални 

устройства/: За фирмите които имат регистрация по ДДС : Срок за доработка или 

смяна на техните касови апарати е до 31.03.2019г За нерегистрираните по ДДС 

Фирми: Срока за доработка или смяна на касовите апарати е до 30.06.2019г Често 

задавани въпроси свързани с продажбата на Касови апарати  

Колко ще ни струва касов апарат по новите 

изисквания? 

Направете диагностика на вашия стар касов апарат. Диагностиката ще ви помогне 

да вземете най-правилното решение. Дали да продължите да го ползвате или да го 

смените. С нов съобразен и одобрен касов апарат по новите изисквания от 2020г. 

Новите касови апарати ползвани през 2021г трябва да могат да Издават 

Автоматичен дневен Z отчет. 

http://профинанс.com/


Отговора на въпроса касов апарат цена по новите 

изисквания е доста труден. 

Има различни варианти и ситуации, с които предстои на всеки търговец да се 

сблъсква за напред при нужда от касов апарат, с който да продължи да работи през 

2019 г. 

Първо трябва да сте запознати със сроковете за смяна на касов апарат през 2019г . 

Вариант при който имате стар касов апарат и сте фирма регистрирана по ДДС . 

Към момента няма промяна в срока за подмяна или 

доработка на касов апарат. 

За всички работещи търговски обекти управлявани от фирмите които са 

Регистрирани по ДДС краен срок за актуализация на стар касов апарат е 31.03.2019 

г. 

За нямащите по ДДС регистрация търговци са длъжни преди 30.06.2019 г. да се 

обърнат към своя сервиз за касов апарат и да се информират дали техния стар 

апарат е за смяна или подлежи на доработка . 

До тук добре запознахме ви със сроковете за 

покупка на нов касов апарат или доработка на стар 

през 2019г. Сега нека ви разкажем ситуация която 

може да се случи на всеки собственик на стар касов 

апарат който възнамерява да го полза в своя 

търговски обект и след изтичането на крайния срок, 

когато влизат в сила новите изисквания за касовите 

апарати. 

Вижте какво се случи : 

След като наш клиент е чул от медиите за предстоящата смяна на касовите апарати 

през 2019 г. е решил да ни позвъни и да се информира дали касов апарат на 

производителя Тремол модел ZM-KL ползван от 2012г. да извършва регистрация на 

продажбите в търговски обект магазин за цветя, който е закупен нов от нашата 

фирма “Профинанс Д” ЕООД предлагаща от 1999 г. продажба, поддръжка и сервиз 

на касови апарати в гр.София, е от тези модели касови апарати, които са в списъка с 

подлежащи на софтуерна доработка фискални устройства. 



Разбира се другия въпрос, който последва беше ако не може да се актуализира 

софтуера на стария касов апарат какво да очаквам като цена касов апарат 2019г по 

новите изисквания . Тук в тази ситуация не се налага покупката на нов касов апарат 

ЗАЩОТО: 

Касовия апарат Тремол ZM-KL е в списъка с подлежащи на актуализация касови 

апарати и след като бъде извършена в сервиза софтуерна доработка ще бъде 

съобразен и доведен до версия отговаряща на всички нови изисквания касов апарат 

2019 г. 

Но при същата тази ситуация можеше да не ви е изгодно ФИНАНСОВО да 

продължите да работите с този касов апарат дори и да подлежи на актуализация 

ЗАЩОТО: 

Макар и доработен и да е отговарящ касов апарат на Наредба Н-18 той може да не е 

в добро техническо състояние какво ще рече това? 

Ако сте решили да го запазите и да го ползвате по новите изисквания то общото 

техническо състояние на този касов апарат може да се окаже проблем ЗАЩОТО: 

Този касов апарат сте го ползвали от 2012 г. да регистрирате продажби в магазина 

за цветя това неминуемо е довело до амортизирането на неговите части като 

остаряване на електрониката, батерията вече не държи ток достатъчно дълго , 

бутоните на клавиатурата не извършват командата при едно натискане а след 

няколко, износени зъбни колела на принтера и др. Следващото нещо което може да 

бъде проблем е ПРЕПЪЛНЕНА ФИСКАЛНА ПАМЕТ. 

Както добре знаем регистрацията на продажбите от 

всеки касов апарат се съхранява в неговата 

фискална памет. 

Нашите наблюдения за този касов апарат ползван от 2012 г е че скоро ще се наложи 

да бъде сменена фискалната му памет поради простата причина че тя има определен 

брой записи и в даден момент се препълва. 

Като преди да се напълни изцяло фискалната памет 

касовия апарат е програмиран така че да ви излиза 

като съобщение на всеки ДНЕВЕН ФИНАНСОВ 

ОТЧЕТ следния текст: 

Внимание! Остават 20 блока свободна фискална памет 



Последно но не по значимост е въпроса кога изтича или е изтекъл договора за 

сервиз и СИМ карта за този касов апарат отговора на този въпрос най-вероятно ще 

ви помогне да определите дали ще ползвате стария си касов апарат. 

Трябва да сте наясно с това има ли актуален договор за сервиз и Абонамент СИМ 

карта към мобилен оператор .Ако той изтича или е изтекъл трябва да направите 

подновяване или да сключите нов сервизен договор за този касов апарат. 

При така създалата се ситуация да обобщим, имаме касов апарат, който е в списъка 

с подлежащи касови апарати за доработка, но трябва да платим следните сервизни 

услуги за да имаме касов апарат по новите изисквания: 

o Актуализация на софтуера за касов апарат Цена = 

o Смяна на фискална памет касов апарат /Причина :Препълване на Модул 

Фискална Памет/ЦЕНА = 

o Подновяваме договор за сервиз касов апарат ЦЕНА= 

o Не е ясно в кой момент ще се наложи ремонт на касовия апарат поради 

износване или остаряване на неговите части ЦЕНА = 

o Общо разход стар касов апарат подлежащ на доработка ЦЕНА= ЩЕ 

надхвърли 350лв 

Това разбира се по наше мнение е най-неизгодния възможен сценарии. 

Тук вие вземате решението дали да ползвате този 

касов апарат или да закупите нов . 

От описаната по-горе ситуация може да не ви се наложи да правите всичко 

наведнъж така че се обърнете към нас позвънете на GSM: 0888728005 или 

заповядайте в нашия офис гр.София, жк.Слатина, ул.Иван Димитров Куклата, бл.53 

Партер, където ще направим диагностика на вашия стар касов апарат и ще изготвим 

план за действие с който ще се опитаме да ви спестим допълнителни разходи . И да 

ви помогнем да спазите всички изисквания и срокове за новите касови апарати през 

2019 г. 

По горе описаната ситуация може да се случи и при опит да спазите новите 

изисквания през 2019г и с касов апарат на производителите Дейзи, Датекс, 

ЗИТ,Елтрейд, Еликом, Електроника и др. Разбира се ако сега започвате вашия 

бизнес е по-лесно просто си купувате касов апарат и си работите тъй като нямате 

стар касов апарат. 

Съответно нямате въпроси какво да правя със стария касов апарат ще спазя ли 

срока, ще има ли работещи нови касови апарати преди 31.03.2019г? 

Трябва ли му смяна на фискална памет, има ли актуален договор за сервиз и 

Абонамент СИМ карта към мобилен оператор за пренос на данни към НАП? 



Ще мога ли да си купя нов касов апарат одобрен по-новите изисквания преди 

крайния срок? 

Очаквайте следващата ни статия с реален пример от практиката ни……. 

Препоръчваме ви касови апарати по новите изисквания >>> Нов Касов апарат 2021г 

Тремол S25  

 

http://профинанс.com/kasov-aparat-tremol-S25-profinance-2021g.html
http://профинанс.com/kasov-aparat-tremol-S25-profinance-2021g.html

