
И С К Р Е Н  Т Р И Ф О Н О В

ПРОВЕРКИ НА ЕЛЕКТРОННИ 
СИСТЕМИ С ФИСКАЛНА 

ПАМЕТ 



ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА С 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  У-ВА



ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА С ФИСКАЛНА 
ПАМЕТ





ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ЕСФП

 1.Проверка на схемата на 

пломбиране,намираща се на обекта и 

сравяняването и с тази,която е изпратена на БИМ и 

НАП.

 2.Отпечатване на дневен финансов отчет и 

броячите на колонките и данните от нивомерната 

система(автоматично след отчета)

 3.Извършване на проточване от колонките. 

 4.Отпечатване на дневен финансов отчет без 

нулиране(X) и броячите на колонките и данните от 

НИС.



СЪДЪРЖАНИЕ НА БЛОК СХЕМАТА 

 Блок-схемата на ЕСФП е необходимо да съдържа графична и

описателна (текстова) част, като същата онагледява всички

компоненти на системата - централно регистриращо устройство,

средства за измерване на разход, нивомерна измервателна система,

концентратор или преобразуващо устройство, всички

допълнителни модули, връзките между тях и местата на

пломбиране.

 Всяка блок-схема трябва да отразява конфигурацията на

компонентите на системата, съобразно спецификата и големината

на съответния обект.



СЪДЪРЖАНИЕ НА БЛОК СХЕМАТА

 Графичната част представлява схематично изображение на компонентите на

ЕСФП тип 31, както и всички ЕСФП тип 3 при наличие на такива, връзките

между тях и местата, на които са поставени пломби, удостоверяващи преминал

контрол от Българския институт по метрология (БИМ).

 В нея се изобразяват:

 - всички налични резервоари, вкл. неактивни, бракувани и др., намиращи се

на територията на обекта, като за последните се отбелязва, че са неизползваеми и

несвързани в системата. (В случай че на обекта има скачени и/или двойни

резервоари, същите следва да се обозначат графично като един с разделителна

ивица);

- средства за измерване на разход – колонка или разходомер, като се посочи

всяко средство за измерване на разход към кой резервоар е свързано;



СЪДЪРЖАНИЕ НА БЛОК СХЕМАТА

- централното регистриращо устройство (ЦРУ);

- нивомерната измервателна система (НИС);

- концентратор/преобразувател;

- ЕСФП тип 3.

 В схемата следва да се съдържат и всички допълнителни устройства, напр.

ПОС терминал/Card reader, UPS, баркод четец, средства за измерване на маса

(везни), неизползвани портове и други, находящи се в обекта.

 При наличие на изградена „вливна точка“ на обекта, същата следва да бъде

посочена.

 За обекти, в които се съхранява добавка за пречистване на отработени газове

„AdBlue“ следва да бъде посочен съда, от които се извършва зареждането.



СЪДЪРЖАНИЕ НА БЛОК СХЕМАТА

 Предвид спецификата на всеки отделен обект в случай, че някой от

изброените по-горе елементи не е наличен в обекта, такъв не следва да бъде

изобразяван и обратно, в случай че в към ЕСФП има включени и други елементи,

извън изброените, същите следва да бъдат изобразени в блок-схемата.

 Освен отделните елементи на блок-схемата се визуализират и връзките

между тях, както и всички места, на които са поставени пломби от БИМ.

 В блок-схемата не се включват фабричните пломбажни схеми на пломбиране

на средствата за измерване на разход и на нивомерните измервателни системи,

съдържащи се в удостоверението за одобрен тип или в сертификата за оценено

съответствие.



СЪДЪРЖАНИЕ НА БЛОК СХЕМАТА

 Описателната част на блок-схемата индивидуализира всички елементи, изобразени в

графичната част и съдържа легенда на използваните графични изображения, съкращения,

абревиатури и др. Всички отделни компоненти следва да са описани еднозначно и да са

идентифицирани с индивидуализиращите ги данни.

 За всяка ЕСФП в описателната част се вписва номера на свидетелството за одобрен тип на

ЕСФП от регистъра на БИМ.

 За всеки резервоар се посочват вместимост, вид на горивото, което се съхранява в тях, както

и данни за сондата, с която се отчита нивото от НИС в него.

 За средствата за измерване на разход от одобрен тип се посочват сериен номер и номер от

регистъра на БИМ, а за средствата за измерване на разход с оценено съответствие се посочват

сериен номер и номер на MID-сертификат.



СЪДЪРЖАНИЕ НА БЛОК СХЕМАТА

 В случай, че в обекта са налични високодебитни средства за

измерване на разход, същите следва да са отбелязани като такива, както и

да се посочи вида на средството за измерване на разход.

 За нивомерната измервателна система и сондите, отчитащи нивото на

горивото във всеки от резервоарите, се посочват модел, сериен номер и

регистрационен номер от регистъра на одобрените за използване типове

средства за измерване на БИМ.

 В описателната част се пояснява вида на пломбите – на

производител, или на сервизна организация, или на БИМ. Не е

необходимо посочване на номерата на пломбите.



ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ЕСФП

 5.Сравнение на показанията от проточеното гориво 

на фискалната бележка и броячите от колонките.

 6.Проверка на фискалната система-табелка с 

данни за системата,номер на сертификат в БИМ.

 7.Проверка на пломбите и портовете на 

фискалната система,концентратора/конвертора

 8.Проверка на СИ които работят на обекта-

колонките и НИС



ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ЕСФП

 Проверка за съответствие на типа на СИ вписан в 
държавния регистър на СИ или номера на 
сертификата за оценяване на 
съответствието,серийните номера на СИ и НИС.



ФИСКАЛЕН БОН ЗА ПРОДАЖБА



ДАННИ КОЛОНКИ/НИВОМЕР/И ОТЧЕТИ



ОТЧЕТИ ЕСФП

 ОТЧЕТИ ФП





ЦРУ-ЕКАФП ISL 5007 KL И 
КОНЦЕНТРАТОР

Фискалната система на 
ТЕНАКС  е 
единствената фискална 
система ,която е 
съставена от касов 
апарат и концентратор.


