
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От  ........................................................................................................................... 
(име, презиме и фамилия на лицето заявяващо ФУ ) 

в качеството си на КЛИЕНТ / ЗАЯВИТЕЛ на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, 

на ДАТЕКС ООД  

за въвеждане в експлоатация и регистрация на фискално устройство със следните данни: 

 

1. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК     (ЕИК)   

   

                           Идентификационен номер по ЗДДС     BG     

ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП..................... 

 

2. Собственост нa: ФИРМА: .............................................................................................................. 

 

МОЛ: ............................................................................................................................................... 

 

АДРЕС:  .......................................................................................................................................... 
(наименование / адрес  / МОЛ на задълженото лице) 

3. Търговски обект 

......................................................................................................................................................... 

(вид и наименование) 
4. Вид дейност на обекта: 

......................................................................................................................................................... 

(код и описание на дейността съгласно номенклатурата в таблица 1 към приложение № 17) 

 

5. Адрес на обекта: 

......................................................................................................................................................... 

(посочва се и код по ЕКАТТЕ за населено място) 

 

6. Фискално устройство модел: DATECS.......................................................................... 

                                                             (наименованието на модела) 
с централно регистриращо устройство 
......................................................................................................................................................................................................... 

(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива) 
с бензино- (газо-) колонки/разходомер/измервателна система тип 
............................................................................................................................................................................................... 

(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива) 
с нивомерна система тип ................................................................................................................................., 

(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива) 
 

одобрен със свидетелство на БИМ № .........................................................../.................... г. 
 

7. Индивидуален номер на ФУ DT…………..………….; Индивидуален номер на ФП 02………….………….. 

8. Лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт: 

000713391; ДАТЕКС ООД, СОФИЯ, БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115 А, ТЕЛ.02/9733545, 

service@datecs.bg 

(ЕИК, наименование, адрес и телефон и e-mail на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт) 
 

9. Сервизен договор № ............................ от ...................................... г. подпис/печат 

 

Дата: ......../.........../2022г             Заявител: ............................................... 

                                                          (подпис, печат) 
=== Попълва се от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, при регистрация на ФУ в НАП ==== 
1. 

......................................................................................................................................................... 

(собствено и фамилно име на сервизния техник) 
2. 

......................................................................................................................................................... 

(трите имена на упълномощеното физическо лице, присъствало на регистрацията на ФУ) 
 

......................................................        ............................................................. 

(подпис на сервизния техник)                                                                                               (подпис на упълномощеното лице) 

 

Дата: ........./........../2022г 
 

         

         



 

 
 

 
 

 ТДД на НАП .................................................................................  
 

 Телефон за контакт.................................................................. 
 

 Телефон на обект........................................................................ 

  

 Е-mail адрес................................................................................... 
 
 

 Рекламен текст (изписва се преди края на бона)................................................................................ 
   Рекламен текст (изписва се преди края на бона)................................................................................ 
 
 

 Да се програмират :      АРТИКУЛИ                 ДЕПАРТАМЕНТИ      
 

No Наименование Данъчна 
ставка 

No Наименование Данъчна 
ставка 

1   5   

2   6   

3   7   

4   8   

 

!!! Не се допуска програмиране на артикули, групи или департаменти със следните 
наименования: 

 СТОКИ  ДРУГИ 
 УСЛУГИ  РАЗНИ 

 
 
Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите: 
1. Отнасящи се към данъчна група "А" 2. С фиксирани цени в нормативен акт 
Настаняване предоставено от хотелиер когато е част от организирано пътуване се програмира по ДС "Г" и е 9%. 
 
 


