
Този договор е подписан с електронен подпис от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Този договор и фактурата представляват един общ документ 
Данните на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са данните на получателят на фактурата 

ДОГОВОР № (Номерът на издадената фактура) 
ЗА ПОДДРЪЖКА НА СУПТО 

 

Днес, (Датата на издадената фактура). в гр. Пловдив между: 

(Фирмата получател на фактурата) с ЕИК (ЕИК на получателя на фактурата) 

и адрес на управление. (Адрес на получателя на фактурата)  

представляван от (управителят на фирмата получател на фактурата), 

наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга страна  

Компютър Дриимс ЕООД , с ЕИК: 115677233  със седалище и  адрес на управление, 

Пловдив, бул. Свобода 24  представлявано от  Станислав Тодоров Божев – управител, наричан по-
долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи  настоящият договор: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да извърши следните видове дейности: 

осигуряване на поддръжка на нормативно признатa версия на софтуер за управление на 
продажбите, произведен от Микроинвест ООД, според изискванията на Наредба Н-18, 
която версия осигурява интегритет на данните и тяхната цялост при наличие на СУПТО в 
търговски обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. ОБХВАТ НА ДОГОВОРА: 
Под осигуряване на поддръжка, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
за целите на настоящия договор, се считат само изброените начини:  

2.1. Телефонна консултация на телефон 0878 443 585 до 30 минути на месец, свързана само с 
въпроси относно начина на работа и разпоредбите на Наредба Н-18  и за версия на СУПТО 
продукт/продукти. 

2.2. Включване в електронна система за уведомления по e-mail за всички нови версии на 
настоящия продукт и предоставяне на информация за всички изменения в софтуера за 
управление на продажбите, включен в официалния регистър на НАП. 

2.3. Наръчник за прилагане изискванията в Наредба Н-18 в електронен формат. 

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 
3.1. За извършването на посочените в точка 2 услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

годишен абонамент в размер на (сумата и количествата по фактурата по която е платено). 
Начина на плащане се уточнява чрез допълнителен платежен документ, който 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. СРОК НА ДОГОВОРА: 
4.1. Настоящият договор се сключва за срок от една година и влиза в сила от деня на получаване 

на плащането.  

5. ОБЩИ УСЛОВИЯ:  
За всички други условия по закупуване и/или предоставяне на услуги и продукти, произвеждани и 
предоставяни от Микроинвест ООД, които не са изрично посочени в т. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛНЯ уточняват взаимоотношенията си допълнително. Под други условия по закупуване 
и/или предоставяне на услуги и продукти за целите на настоящия договор ще се считат: 

5.1. Всички последващи нови версии на продукта, възникнали след датата на сключване на 
настоящия договор и официално публикувани на корпоративния сайт www.microinvest.net. 
5.2. Всички софтуерни лицензи, софтуерни пакети, търговски системи, сервизни услуги, 
хардуерни компоненти, които имат обявена цена на корпоративния сайт www.microinvest.net. 

Отговорността за изпълнение изискванията на Наредба Н-18 е изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Настоящия договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните.  
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (управителят на фирмата) 
Счита се за подписан след извършено плащане 

http://www.microinvest.net/
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