
Приложение № 24 към чл. 17, ал. 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от .................................................................................................................. 
(име, презиме и фамилия)  

 
в качеството на представляващ/упълномощено лице на …………………………………………………………... 

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

1. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК (ЕИК) ....…....................................... ИН по ЗДДС:  Да   Не  

1.1 За чуждестранни лица -ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП ………………………………… 

2. Собственост на …………………………………………………………...………………………………………… 
(адрес на фирмата/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: …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… район …………………………… 
 

6. Фискално устройство модел: ……………………………………………………………………………………… 
(наименованието на модела) 

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

7. Индивидуален номер на ФУ …............……….. Индивидуален номер на ФП ……..........................….. 

8. Сервизна фирма: ЕИК: 121420072 Дейзи сервиз ООД тел.:029607184 e-mail: vipservice@daisy.bg 
(ЕИК, наименование, адрес, телефон и e-mail на сервизната фирма) 

 

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

 

Тел. за връзка: .............................................................. e-mail:........................................................................... 

 

Дата: …......……........ Заявител: ...................….......... 
 (подпис, печат) 

Програмиране на  Онлайн магазин    Департаменти   Артикули 

1. .....................................................дан.група …….. 

2. .....................................................дан.група …….. 

3. .....................................................дан.група …….. 

4. .....................................................дан.група …….. 

5. .....................................................дан.група …….. 

6. .....................................................дан.група …….. 

7. .....................................................дан.група …….. 

8. .....................................................дан.група …….. 

9. .....................................................дан.група …….. 

10. .....................................................дан.група …….. 
 

Настройка на автоматичен дневен отчет __ __ часа и __ __ минути 
 

Плащания : 

1. В Брой    TOTAL  

2. …………………….………………………. 

3. …………………….………………………. 

 

4. …………………….………………………. 

5. …………………….………………………. 

Попълва се от сервизната фирма 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 .................................. г.  



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  

 

Долуподписаният/та………………………………………………………,  

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ  

 

1.Давам съгласието си, личните ми данни, предоставени от мен на „Дейзи Тех” АД, 

ЕИК: 201679556, и „Дейзи Сервиз” ООД с ЕИК: 121420072 /наричано по-долу 

„Дружеството”/ да бъдат обработени от страна на Дружеството по смисъла на Наредба 

Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални 

устройства при регистриране на фискално устройство.  

2.Информиран съм, че предоставените данни служат за доказване на достоверност, като 

след направената справка от страна на Дружеството, тези данни ще бъдат незабавно 

унищожени.  

3.Информиран съм, че съгласно регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) на Европейския 

парламент и на съвета от 27.04.2016г., Дружеството не съхранява и обработва лични 

данни с цел, различна от горе споменатата, както и, че не предоставя личните ми данни 

на трети страни без изричното ми съгласие.  

 

 

Дата:…………………......   Декларатор /подпис/:………………………......... 

 

 


