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О Г О В О Р
ЗА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КАСОВИ АПАРАТИ

Номер: SVF14-087 
Валиден от:13.02.2014 до:13.02.2016 Тип:ГОДИШЕН №SVF14-087

Днес 12.02.2015 в. гр.СВИЩОВ се екпючи настоящий 
договор между ф ирма:
ОБЩИНА ИСКЪР,

с адрес гр. ИСКЪР
ул. "Георги Димитров"Ы:38,
Номер от НДР/ЕГН:,

БУЛСТАТ: 000413942 
представлявана от: ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ,

име и адрес на търговския обект:
КАФЕ АВТОМАТ 
гр. ИСКЪР
ул. "Г.ДИМИТРОВ" №38 
телефон:

наричан за краткост АБОНАТот една страна и от 
друга "ЕЛ М АЮ " ООД, наричан за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, представлявано от Милен Милинов.
ФУ Модел: DATECS DP-65 KL, No: DT585753,
МФП: 02585753

одобрен със свидетелство на БИМ № 679 / 
14.09.2012

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.АБ0НАТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да 
извършва
абонаментно техническо поддържане на 
горепосочения ЕКАФП.
ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
1. АБОНАТЪТзаплаща транспортните разходи при 
посешение в обекта.
2. Плащането се извършва авансово за срока на 
договора.
3.Подмяната на Фискални модули не са предмет на 
този договор.
Съгласно Чп.22,ал.9 и 10 от Наредба н18/13.12.2006 на 
МФ право на тази деиност имат производителите и 
вносителите , поради което разходите по 
разчитането им , подмяна и последващо въвеждане в 
експлоатация се заплща авансово от абоната.
4. Абонатът заплаща отделно стойноста на 
вложените резервни части.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Програмирането, обучението и фискализацията на 
ЕКАФП не са предмет на този договор.
2. Настоящият договор се сключва за срок от 
дванадесет месеца.
3. При прекратяване на договора по желание на 
абоната, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не възстановява остатъка 
от абонаментната такса и уведомява ТДД.

4.Компютърни търговски системи не са 
обект на този договор.
(поддръжката на тези системи се урежда с 
друг договор и услугите по тях се заплщат 
по общият ценоразпис на СЕРВИЗА)

б.СЕРВИЗЪТ не носи отговорност, ако 
поради незнание или друга причина 
АБОНАНАТА не изпълнява разпорежданията 
на нормативните актове, отнасящи се до 
експлоатацията на ФУ и отчетността. 
б.СЕРВИЗЪТ не носи отговорност за 
непотърсени от АБОНАТА ФУ и документи.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Да поддържа в техническа изправност 
ЕКАФП предмет на договора съгласно 
Наредба №Н-18 от 13.12.2006г. на 
Министерството на финансите(ДВ брой 106 
от 2006г).в рам ките на Стандартното 
Работно Време-СРВ.
Избраното СРВ е от 09.00 до 17.00 часа от 
понеделник до петък. СРВ не включва 
празничните дни. "Празник" ще се нарича 
всеки ден, официално обявен за почивен в 
България.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

1.Да осигури предписаните от 
производителя в инструкцията за 
експлоатация условия за работа на ЕКАФП.
2.Да не снема пломбите на апарата и да не 
отстранява сам или с помоща на други не 
упълномощени лица възникнали повреди.
3.Да не допуска употребата на некачествени 
консумативи.
4.При неспазване на задълженията от страна 
на АБОНАТА, същия заплаща пълната сума за 
ремонта на ЕКАФП.

Настоящият договор се състави в два 
еднакви екземпляра- по един за всяка една от 
страните.
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