
 

До  

Г-н Беджев 

Председател на Общински съвет Шумен  

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

 

Относно: Спиране на паркоматите, обслужващи „Синя зона“, до синхронизирането им с 

българското законодателство  

 

Уважаеми г-н Беджев,  

 

Групата в Общински съвет „За Шумен“ отправихме питане  N 61-01-392/ 15.10.2018 г. 

към кмета на Община Шумен относно издаването на фискални бонове от паркоматите, 

стопанисвани от ОП ОЖИ. В отговор г-н Христов ни уведоми, че устройствата не са 

фискализирани и не издават фискални бонове. Процедурата по отчитане на приходите от 

устройствата е чрез тричленна комисия да се инкасират сумите и след това да се издава един 

фискален бон за деня от всеки паркомат.  

Подобен традиционен  начин на работа е в противоречие с наредба Н-18 – 13.12.2016 

за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите на търговските обекти, 

изискванията към софтуери за управлението им  и изкисванията към лицата, които извършват 

продажби чрез електронен магазин. В наредбата не се предвижда подобни автоматични 

машини за самообслужване да бъдат освободени от изискванията да издават фискален бон, а 

напротив - въвеждат специални изисквания към подобен тип устройства с разпоредбите на 

чл.3 (8) (9). В Наредбата за организиране на автомобилното и пешеходно движение на 

територията на Община Шумен чл. 13 (4) т.2 ясно описва задължението за издаване на 

фискален бон на всеки клиент, заплатил престой на паркинг. В допълнение ЗДДС, чл.118, е 

категоричен, че всяко лице, регистрирано или нерегистрирано по законна, е длъжно да 

регистрира и отчита извършените от него доставки чрез издаването на фискален бон от 

фискално устройство. Чл. 185 от ЗДДС предвижда административни мерки срещу лице, което 

не е издало фискален бон, както и предвижда санкция към лицата, които не са си взели 

фискалните бонове.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Във връзка с горния текст предлагам Общински съвет Шумен да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

1. Кметът на Община Шумен да издаде заповед за спиране и запечатване на паркоматите 

до поставянето на фискални устройства. 

2. Кметът на Община Шумен да изиска цялата документация по обществената поръчка за 

закупуването на паркоматите, да подготви анализ и да внесе доклад на заседанието на 

Общински съвет Шумен през месец декември 2018 г. с причините за липсата на 

фискални устройства в паркоматите.  

 

 

 

С Уважение  

Д.Драев  

Председател на група в Общински съвет Шумен – „За Шумен“ 

 

Гр.Шумен  

16-11-2018 г.  

 

 

  


