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ДО 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ 
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ“ 
гр. София, бул. “Г. М. Димитров“ № 52Б 

ЗАЯВКА 
за изпитване на тип фискално устройство 

съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12. 2006 г. Министерство на финансите

1. Лице производител:

(юридическо наименование)

(адрес за кореспонденция) 
Забележка: Информацията за седалище и адрес на управление се събира служебно, за производители от Р България.

БУЛСТАТ: , телефон/факс: , e-mail:

(трите имена на ръководителя)

2. Вносител:

(юридическо наименование)

(адрес за кореспонденция) 
Забележка: Информацията за седалище и адрес на управление се събира служебно

БУЛСТАТ: , телефон/факс: , e-mail:

3. Тип на фискалното устройство или системата:

(ЕКАФП, ФПР, ФУВАС, ЕСФП, мрежа, ИАСУТД)

(наименование и означение на модела)

4. Централно регистриращо устройство (попълва се само за ЕСФП)

(наименование и означение на типа)

5. Средства за измерване (бензино-/газоколонки, разходомери/измервателни системи, нивомерна 
измервателна система и др.) (попълва се само за ЕСФП)

(наименование и означение на типа)

6. Изпитвателен обект (попълва се за ЕСФП, мрежа и система)

(наименование и адрес на обекта, на който се извършва изпитването)

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:
Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) на адрес:

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски 
пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

като вътрешна препоръчана пощенска пратка
като вътрешна куриерска пратка
като международна препоръчана пощенска пратка

По електронен път на електронна поща
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Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата:  Подпис:

Име и длъжност:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 01.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

ДЕКЛАРАЦИЯ 
  

 От името на производителя/вносителя декларирам, че са ми известни всички изисквания към фискалните 
устройства съгласно на Наредба № 18 от 13.12.2006 г. на Министерство на финансите. 
 Гарантирам наличието на достатъчно лица, фирмени сервизи на територията на Република България, 
осигуряващи обслужването на въведените в експлоатация фискални устройства в продължение на най-малко 7 
години от датата на продажбата. Удостоверявам, че продаваните от нас фискални устройства автоматично се 
блокират при неизправна фискална памет и издават служебно съобщение в случаите, когато остават по-малко от 50 
свободни участъка за запис на дневни финансови отчети във фискалната памет. 

Декларирам, че фискалните устройства тип:

(ЕКАФП, ФПР, ЕСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система)

модел:

(наименование и означение на модела)

съхраняват информацията в оперативната си памет и в часовника календар в продължение най-малко на 1500 часа. 
Декларирам, че съм запознат с условието, че получавам право на разпространение на представения от мен тип 
фискално устройство след производство и лабораторни изпитвания на минимална серия от 50 броя устройства от 
този тип. Уведомен съм, че официалното оповестяване на одобряването на представения от мен тип фискално 
устройство ще стане след представяне на документ от изпитването на тази серия. За фискални устройства от внос 
официалното оповестяване става след представяне на документ за внос на минимум 50 броя. (Условието за 
минимум 50 броя не се отнася за ЕКАФП на базата на персонален компютър, за ЕСФП, мрежи, системи и за 
одобрените програмни модификации). Известни са ми санкциите, предвидени за нарушаване на Наредба № 18  от 
13.12.2006 г.  на Министерство на финансите. 
 Декларирам, че съм запознат с изискването при прекратяване дейността на фирмата да предоставя на 
комисията по чл. 10, ал. 5 нотариално заверени документи за прехвърляне правата и задълженията по 
разпространение и сервизиране на лице правоприемник.

Дата: гр.  Декларатор:

Име и длъжност:
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ЗАЯВКАТА 
  

I. На Възложителя 
 1. Да достави посочения обект за изпитване нормално функциониращ и в необходимата конфигурация. 
 2. Да предостави инструкция за експлоатация и техническа документация съдържаща технически и 
метрологични характеристики. 
 3. Да подпише декларация за конфиденциалност за провежданите дейности, при присъствие на изпитването. 
 4. Да спазва установения ред в лабораторните помещения. 
 5. Да заплати необходимата такса за изпитване, преди започване на изпитването. 
 6. Да вземе изпитания обект не по-късно от 5 (пет) работни дни от уведомлението за приключване на 
изпитването. 
 7. Да заплати разходите по изпращане на протокола от изпитване и/или обекта на изпитване чрез куриер, при 
заявено желание.

II. На Изпълнителя 
 1. Да извърши изпитването безпристрастно и да не позволи какъвто и да е търговски или финансов натиск, 
който да компрометира безпристрастността и, и да уведоми Възложителя за приключване на изпитването. 
 2. Да информира своевременно Възложителя за възникнали отклонения в процеса на изпитване, водещи до 
невъзможност то да бъде продължено. 
 3. Изпълнителят се задължава да опази цялата информация, получена или създадена при изпълнение на 
дейности в лабораторията, представляваща търговска тайна и правата за интелектуална собственост на 
възложителя. 
 4. Изпълнителят не носи отговорност за изпитания обект пред Възложителя в случаите, когато: 
  - обектът на изпитване бъде повреден или унищожен като резултат от приложените върху него 
въздействия в процеса на изпитване; 
  -  е налице неизпълнение на задълженията на Възложителя по т. 6 от настоящата заявка; 
  -  обектът на изпитване бъде повреден по време на транспортирането му с куриер. 
 5. Да поиска присъствие на заявителя или упълномощен представител, по време на изпитването, при 
необходимост. 
 6. Да изпрати по куриер протокола от изпитване и/или обекта на изпитване при заявено желание от страна на 
заявителя. Транспортните разходи се заплащат от заявителя.

Заявката за изпитване се приема за договор за изпълнение на услугата „Изпитване“. 
 
Изпълнителят ще предостави при поискване от орган на съдебната влас, особена юрисдикция, НАП или надзорен 
орган информация получена или създадена по време на извършване на услугата „Изпитване“, представляваща 
професионална тайна. 
 
Възложителят и Изпълнителят се задължават да решават всички спорни въпроси в съответствие с утвърдените 
процедури от СУ на ГД МИУ.

Дата:  Подпис Възложител:

Дата:  Подпис Изпълнител:
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДО
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ“гр. София, бул. “Г. М. Димитров“ № 52Б 
ЗАЯВКАза изпитване на тип фискално устройствосъгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12. 2006 г. Министерство на финансите
(юридическо наименование)
(адрес за кореспонденция)
Забележка: Информацията за седалище и адрес на управление се събира служебно, за производители от Р България.
(трите имена на ръководителя)
(юридическо наименование)
(адрес за кореспонденция)
Забележка: Информацията за седалище и адрес на управление се събира служебно
(ЕКАФП, ФПР, ФУВАС, ЕСФП, мрежа, ИАСУТД)
(наименование и означение на модела)
4. Централно регистриращо устройство (попълва се само за ЕСФП)
(наименование и означение на типа)
5. Средства за измерване (бензино-/газоколонки, разходомери/измервателни системи, нивомерна измервателна система и др.) (попълва се само за ЕСФП)
(наименование и означение на типа)
6. Изпитвателен обект (попълва се за ЕСФП, мрежа и система)
(наименование и адрес на обекта, на който се извършва изпитването)
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
         От името на производителя/вносителя декларирам, че са ми известни всички изисквания към фискалните устройства съгласно на Наредба № 18 от 13.12.2006 г. на Министерство на финансите.         Гарантирам наличието на достатъчно лица, фирмени сервизи на територията на Република България, осигуряващи обслужването на въведените в експлоатация фискални устройства в продължение на най-малко 7 години от датата на продажбата. Удостоверявам, че продаваните от нас фискални устройства автоматично се блокират при неизправна фискална памет и издават служебно съобщение в случаите, когато остават по-малко от 50 свободни участъка за запис на дневни финансови отчети във фискалната памет. 
Декларирам, че фискалните устройства тип:
(ЕКАФП, ФПР, ЕСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система)
(наименование и означение на модела)
съхраняват информацията в оперативната си памет и в часовника календар в продължение най-малко на 1500 часа. Декларирам, че съм запознат с условието, че получавам право на разпространение на представения от мен тип фискално устройство след производство и лабораторни изпитвания на минимална серия от 50 броя устройства от този тип. Уведомен съм, че официалното оповестяване на одобряването на представения от мен тип фискално устройство ще стане след представяне на документ от изпитването на тази серия. За фискални устройства от внос официалното оповестяване става след представяне на документ за внос на минимум 50 броя. (Условието за минимум 50 броя не се отнася за ЕКАФП на базата на персонален компютър, за ЕСФП, мрежи, системи и за одобрените програмни модификации). Известни са ми санкциите, предвидени за нарушаване на Наредба № 18  от 13.12.2006 г.  на Министерство на финансите.         Декларирам, че съм запознат с изискването при прекратяване дейността на фирмата да предоставя на комисията по чл. 10, ал. 5 нотариално заверени документи за прехвърляне правата и задълженията по разпространение и сервизиране на лице правоприемник.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ЗАЯВКАТА
 
I. На Възложителя         1. Да достави посочения обект за изпитване нормално функциониращ и в необходимата конфигурация.         2. Да предостави инструкция за експлоатация и техническа документация съдържаща технически и метрологични характеристики.         3. Да подпише декларация за конфиденциалност за провежданите дейности, при присъствие на изпитването.         4. Да спазва установения ред в лабораторните помещения.         5. Да заплати необходимата такса за изпитване, преди започване на изпитването.         6. Да вземе изпитания обект не по-късно от 5 (пет) работни дни от уведомлението за приключване на изпитването.         7. Да заплати разходите по изпращане на протокола от изпитване и/или обекта на изпитване чрез куриер, при заявено желание.
II. На Изпълнителя         1. Да извърши изпитването безпристрастно и да не позволи какъвто и да е търговски или финансов натиск, който да компрометира безпристрастността и, и да уведоми Възложителя за приключване на изпитването.         2. Да информира своевременно Възложителя за възникнали отклонения в процеса на изпитване, водещи до невъзможност то да бъде продължено.         3. Изпълнителят се задължава да опази цялата информация, получена или създадена при изпълнение на дейности в лабораторията, представляваща търговска тайна и правата за интелектуална собственост на възложителя.         4. Изпълнителят не носи отговорност за изпитания обект пред Възложителя в случаите, когато:                  - обектът на изпитване бъде повреден или унищожен като резултат от приложените върху него въздействия в процеса на изпитване;                  -  е налице неизпълнение на задълженията на Възложителя по т. 6 от настоящата заявка;                  -  обектът на изпитване бъде повреден по време на транспортирането му с куриер.         5. Да поиска присъствие на заявителя или упълномощен представител, по време на изпитването, при необходимост.         6. Да изпрати по куриер протокола от изпитване и/или обекта на изпитване при заявено желание от страна на заявителя. Транспортните разходи се заплащат от заявителя.
Заявката за изпитване се приема за договор за изпълнение на услугата „Изпитване“.Изпълнителят ще предостави при поискване от орган на съдебната влас, особена юрисдикция, НАП или надзорен орган информация получена или създадена по време на извършване на услугата „Изпитване“, представляваща професионална тайна.Възложителят и Изпълнителят се задължават да решават всички спорни въпроси в съответствие с утвърдените процедури от СУ на ГД МИУ.
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