
 Приложение № 24 към чл. 17, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

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

в качеството си на законен представител на фирма ............................................................................
за въвеждане в експлоатация и регистрация на фискално устройство със следните данни:
1*. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ………………………………………………………
1.1* Регистрация по ДДС   ДА / НЕ ; ИН по ЗДДС BG ……..................................................……….
1.2* ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП ……………….........................................…….
2*. Собственост на ...................................................................................................................................

(наименование и адрес на задълженото лице (фирмата))
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.............................….

(посочва се и код по ЕКАТТЕ за населено място)
6. Фискално устройство модел: ………………………………….……………………………………..
(наименованието на модела)

======= Попълва се от сервизната фирма при регистрация на ФУ в НАП =========

7.
 Индивидуален номер на ФУ ..........………..; Индивидуален номер на ФП …….......................…
8.
 Сервизна фирма: ……………………………………………………………………………..............
(ЕИК, наименование, адрес, телефон и e-mail на сервизната фирма)

9.
 Сервизен договор № ......................................от .................................... г. 
10.
………………………………………………………………………………............................................
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
11.
……………………………………………………………………………….............................................
(трите имена на упълномощеното физическо лице, присъствало на регистрацията на ФУ)

=======

Друга  специфична  информация  за  касовия  апарат  и  неговото  програмиране  (при работа  със
софтуер) : 
12*. Диапазон фактури от ................................................... до ................................................................
13*. Активация на сторно операции ДА / НЕ
14*. Устройството ще се ползва за регистриране на продажби от онлайн магазин ДА / НЕ



Тел. за връзка*: .................................                                         ел.поща*: ...…………….…………….

………………………............... 
                       (подпис на сервизния техник) 
Дата ……………..............

                  ……………………………..............
                  (подпис на упълномощеното лице )

Давам съгласието си предоставените от мен лични данни да се обработват съобразно
изискванията на Наредба Н-18 и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation
(GDРR)  за  защитата на  физическите  лица  във  връзка  с  обработването на  лични  данни  и
относно свободното движение на такива данни.

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

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

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ
1.Давам  съгласието  си,  личните  ми  данни,  предоставени  от  мен  на  фирма  Онлайн

сървисиз ЕООД с ЕИК: 201851739, фирма ФоксиСофт ЕООД с ЕИК: 131047312 и фирма Дейзи
Тех АД с ЕИК 201679556 /наричани 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/:

……………………… ……………………….



Помощ при попълване на заявление за фискализация:

• Важно !!! Фирмата фискален център , която ще фискализира вашият апарат не носи 
никаква отговорност за грешно подадени данни в заявлението за фискализация !

• Фискални устройства без подадено заявление или с не напълно попълнено заявление не 
се фискалзизират от фирма фискален център

На първо място въведете трите имена на МОЛ на фирмата или упълномощено лице 
(задължително с пълномощно). След което попълнете името на фирмата, както е въведено в 
търговския регистър

Точка 1. Моля въведете идентификационен номер БУЛСТАТ ( обикновенно се състой от девет 
цифри )

Точка 1.1. Моля подчертайте вярното и въведете ИН по ЗДДС, ако фирмата е регистрирана по 
ДДС (девет цифрен номер , който започва с BG)

Точка 1.2. Ако разполагате със служебен номер от НАП моля въведете го в това поле ( за 
чужденци )

Точка 2. Моля въведете точно наименование на фирмата и точен и пълен адрес, на който е 
регистрирана

Точка 3. Моля въведете вида на търовския обект и наименованието му (например магазин за 
хранителни стоки)

Точка 4. Моля въведете кода на търговската дейност за фирмата според Кодове на търговска 
дейност (виж линка долу в статията) – за повече информация се консултирайте със вашия 
счетоводител

Точка 5. Моля въведете точен и пълен адрес на търговския обект (там където ще е поставено 
фискалното устройство , ако сте мобилен търговец въведете в това поле "Без стационарен 
обект")

Точка 6. Незадължително поле

- - - следващите полета се попълват само от клиенти , които ще ползват търговски софтуер
I-Cash - - -

Точка 12. Начален и краен номер на фактури издавани от фискалното устройство – моля 
консултирайте се със счетоводител

Точка 13. Програмиране на операторите в касовия апарат за активация на сторно операции . 
Подчертайте желания отговор

Точка 14. Програмиране на фискалното устройство за издаване на електронни касови бележки и 
работа с онлайн магазин. моля подчертайте желания отговор.


