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Коя е Фирма "Стеди" и 
Какво Предлага
Нека заедно направим един европейски сервиз

Даниела Влахова
Фирма "Стеди"

Фирма Стеди е регистрирана в търговския регистър 

на Софийски окръжен съд през есента на 1999 г. 

Основният  предмет  на  дейност  на  фирмата  е 

продажба и сервиз на електронни касови апарати с 

фискална  памет  (ЕКАФП),  консумативи  за  тях, 

счетоводни  услуги  (годишно  приключване  или 

месечен  абонамент)  и  консултантски  услуги 

(организация и автоматизиране на отчетността във 

търговският Ви обект).

В превод от англииски името на фирмата означава 

"стабилен" и амбициите на работещите в нея са да 

си  завоюват  това  название,  чрез  качеството  на 

предлаганите  услуги  и  коректно  отношение  към 

своите партньори.

Целта

Касовите Апарати в Новия 
Век
Какво ще правим със старите касови апарати

Стефан Радев
Фирма "Стеди"

Съгласно  наредба  №  4  на  министерство  на 

финасите (ДВ бр. 16 / 23 Февруари 1999 г.), всички 

касови апарати, които не отговарят на изискванията 

на наредбата, а това са тези, които са произведени 

преди публикуването ú, могат да се използват до 

изтичане  на  амортизационния  си  срок,  т.е.  пет 

години  след  първоначалното  въвеждане  в 

експлоатация на апарата.

Какви Апарати Ви Предлагаме
Ако  отдавна  сте  си  купили  апарат,  който  дълги 

години  Ви  спасява  от  главоболия  с  данъчната 

администрация  и  глоби  не  е  лошо  да  проверите 

кога точно сте го закупили и дали не е време да 

бъде сменен преди да са Ви глобили за неспазване 

на наредбата. Ако апарата, който ползвате  е като

Най-малкият мобилен апарат (Елит Мобил LT)

този то Вие няма защо да се притеснявате, защото 

този  апарат  е  разработен  след  и  съгласно 

споменатата по-горе наредба.
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Този  информационен  бюлетин,  който  четете  в 

момента  е  една  от  много,  малки  стъпки,  които 

смятаме  да  направим  за  постигане  на  целта  си. 

Идеята  ни  е  да  направим  един  сервиз  за  касови 

апарати,  който  да  може  да  отговори  на  високите 

изисквания,  които  поставя  пред  нас 

законодателството в България. Както повечето от Вас 

знаят от 01 януари 2000 година, влязоха в сила всички 

разпоредби на Наредба № 4 одобрена от Народното 

събрание на 16 февруари 1999 год. И обнародвана в 

ДВ бр. 16 от 23.02.99 год. Тази наредба отмени почти 

всички  действащи  до  този  момент  нормативни 

документи  в  тази  област  и  обобщава  опита  на 

данъчната администрация през последните години.

С наредба № 4 се определя ясно и категорично всичко 

свързано с касовите апарати, фискалните системи и 

системите  за  продажба  на  течни  горива, 

регламентират  се  всички  реквизити  на  фискалната 

касова  бележка,  начина  на  издаването  й,  и  дори 

клавишната  последователност  за  разпечатване  на 

отчети  на  ЕКА.  Едно  от  важните  неща,  които 

регламентира  наредбата  е  как  ще  се  контролира 

използването на апаратите и в часност изискванията 

към сервизите.

Съгласно  наредба  №4  серивизът,  който  поддържа 

касовият  апарат  е  длъжен  да  води  досие  на  всеки 

апарат,  да  подава  ежемесечна  информация  в 

териториалната данъчна служба по местонахождение 

на  търговският  обект  на  клиента  за  състоянието  на 

апаратите,  които  поддържа,  фискализациите  и 

всякаква  друга  информация  при  поискване,  която 

трябва да бъде подробна, точна, вярна и пълна.

Това беше нещо съвсем ново за почти всички колеги. 

До  началото  на  2000  год.   в  сервизите  всичко  се 

ремонтираше на парче и никой не водеше сметка за 

това  какво  се  случва  с  всеки  отделен  апарат  във 

времето, макар че изискванията за водене на серизен 

дневник съвсем не са нещо ново. И сега от позицията 

на хора водещи досиета на всеки един касов апарат 

излязъл от офиса на фирмата ни, смеем да твърдим, 

че тази работа, която и ние смятахме в началото за 

обременяваща дейността ни, се превърна в удобство. 

Събирайки  и  анализирайки  пълна  и  детайлна 

информация за апаратите и проблемите възникващи 

при  тяхната  експлоатация,  сервизът  би  могъл  да 

предложи  много  по-качествено  обслужвене,  което  е 

време и средство спестяващо.

Именно това е нашата цел: да помогнем на клиентите 

си да използват "необходимото зло" - касов апарат.

Да накараме парите, които така или иначе трябва 

да инвестирате, да работят за Вас!

А  в  комбинация  със  счетоводните  услуги,  които 

предлагаме  (или  в  добросъвестно  сътрудничество  с 

Вашите счетоводни къщи) да превърнем апарата от 

"абсолютно ненужен разход на средства" в незаменим 

помощник в търговската дейност:

 като помогнем да контролирате наетия персонал;

 като облекчим работата на счетоводителя;

 като помагаме на мениджъра с различна 

статистическа информация, коментираща 

динамично менящата се асортиментна структура 

на обекта. 

Консумативите
Правилният им подбор би осигурил по-дълъг живот на 

Касовият Ви апарат. Ние Ви предлагаме доставка на 

място,  при  която  можете  да  се  консултирате  и  за 

дребни проблеми възникнали в процеса на работа с 

касовият  апарат,  за  неговата  отчетност  и  за 

контактите Ви с данъчната администрация.

Персоналът на фирмата
В  ерата  на  Интернет  и  мобилните  комуникации  е 

добре  екипът  с  който  работите  да  е  сформиран  от 

млади и амбициозни хора, които да могат свободно да 

боравят  с  огромните  количества  информация 

заливащи  ни  от  всякъде. И  да  Ви  доставят  само 

полезната за Вас и Вашата дейност част от нея.

Това можете да получите при нас .

Нашата идея е винаги да имаме достатъчен свободен 

трудов ресурс за покриване на всички Ваши нужди на 

най-добрата цена!

На  Ваше  разположение  са  сервизни  специалисти  с 

дългогодишен стаж. Счетоводители, занимаващи се с 

всички  видове  счетоводни  услуги  от  заведения  за 

обществено хранене до производствени предприятия 

имащи  сложни   взаимоотношения  с  чужди  и  наши 

фирми.
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П О Л Е З Н О  З А  К Л И Е Н Т И Т Е  Н И

Тук ще публикуваме важна за нашите клиенти информация, 

като Календар със Събития, за да знаете какво ще се 

случва, списък на нашите партньори или както в този брой:

Ц Е Н О В А  Л И С Т А  З А  С Т О К И  И  У С Л У Г И

КАСОВИ АПАРАТИ

ЕЛИТ МОБИЛ...............................................................$ 102

ЕЛКА МИКРО 03...........................................................$ 135

ЕЛКА 2000.................................................................$ 119

ДАТЕКС MP5000.........................................................$ 119

КАРАТ КОМПАКТ............................................................$ 119

А 100........................................................................$ 117

ЕЛКА 602.02..............................................................$ 144

ЕЛКА 703.03..............................................................$ 196

ЕЛИТ ЕЛЕГАНС.............................................................$ 198

За пълна и актуална ценова листа ни позвънете или ни 

посетете в интернет на адрес: http://stedy.dir.bg/ 

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА

ВЕЗНА БИМКО (10 КГ. ПРЕЗ 5 ГР.)...................................$ 210

ВЕЗНА КАРАТ...............................................................$ 203

БАР-КОД ЧЕТЕЦ (РЪЧЕН)...................................................$ 85

КОНСУМАТИВИ

ТЕРМО РОЛКИ ЗА ЕЛИТ МОБИЛ (Ø 25 ММ.)....................0,36 ЛВ.

ТЕРМО РОЛКИ ЗА ДАТЕКС MP5000 (Ø 40 ММ.).............0,90 ЛВ.

ТЕРМО РОЛКИ ЗА ЕЛКА МИКРО (Ø 55 ММ.)....................1,20 ЛВ.

ХИМИЗИРАНА ХАРТИЯ (Ø 55 ММ.).................................0,51 ЛВ.

УДАРНА ХАРТИЯ (Ø 55 ММ.)........................................0,70 ЛВ.

УСЛУГИ

ГАРАНЦИОНЕН ДОГОВОР.............................................БЕЗПЛАТЕН

ФИСКАЛИЗАЦИЯ........................................................14,00 ЛВ.

ПОСЕЩЕНИЕ В ТЪРГ. ОБЕКТ (ЗА СОФИЯ)..........................3,00 ЛВ.

ОБУЧЕНИЕ/КОНСУЛТАЦИЯ (НА ЧАС)................................9,00 ЛВ.

АБОНАМЕНТЕН ДОГОВОР (НА МЕСЕЦ)..............................2,50 ЛВ.

СЧЕТОВОДСТВО (НА МЕСЕЦ)...........................30,00-100,00 ЛВ.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ (ЕДНОКРАТНО)............50,00-200,00 ЛВ.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ В СЪДА......................................20,00 ЛВ.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО БУЛСТАТ....................................10,00 ЛВ.

РЕГИСТРАЦИЯ В НОИ..............................................20,00 ЛВ.

ТЕКСТООБРАБОТКА (НА СТРАНИЦА).................................0,40 ЛВ.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ТЕКСТ (ЦВЕТНО, ЗА СТРАНИЦА)..............0,30 ЛВ.

 Не работим с ДДС. Всички цени са крайни.

 Цените за счетоводните услуги са ориентировъчни и 

зависят от обема на документооборота.

Но ако имате някой от по-старите модели е добре да 

се замислите дали няма да е по-целесъобразно да го 

смените с нов, особенно ако често, често се налага да 

бъде  ремонтиран  и  съответно  Вие  многократно 

увеличавате цената на новия апарат, който рано или 

късно ще го замени.

В тази насока нашият сервиз може да Ви е от полза с 

консултация относно състоянието на апарата, а също 

и дали Вашият модел е от тези,  които отговарят на 

наредбата  и  ако  не  е  дали  неможе  да  се  направи 

нещо за да се промени това.

Какво да Гледаме в Апарат "на 
старо"
Много  хора  решавайки  да  започнат  нещо ново  или, 

като  разширят  дейността  си  достигат  до 

необходимостта от нов касов апарат и тогава всеки си 

казва "ще взема нещо просто за отбиване на номера", 

но това често е твърде лош ход.

Касовият апарат "втора употреба" не само 
може да е голямо главоболие, но може да 

излезе много "по-солен" от новия!

Често  апаратите  втора  употреба  са  с  частично  или 

изцяло липсваща документация, което може напълно 

да осуети използването им по предназна-чение. Друг 

проблем е амортизацията на апарата, която при някои 

модели  може  да  бъде  пълна  само  след  две-три 

години работа.  Това съвсем не е за пренебрегване, 

защото смяната на един принтер струва от 50 до 150 

лв.,  сума която  трябва  да  прибавите към сумата за 

която сте купили апарата, докато в същото време нов 

апарат  с  една  година  гаранция  може  да  Ви  струва 

само 220 лв.

Т.е. колкото и изгоден да Ви се струва един апарат на 

старо първо се посъветвайте със сервиз преди да го 

закупите.

Повече информация за апарата на снимката вижте на 4-та 

страница (Елка Микро 03)
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Н О В О Г О Д И Ш Н О

СЛАВКА ШОПОВА

Изниза се като насън

старата година.

Със сняг покрита е навън

пътека и долина.

Лети със двоен впряг елени

на дядо Мраз шейната.

Със Снежанка - весели, засмени

обхождат те земята.

Децата даже чуват звън

кат приближи шейната,

а ние в дрямка или в сън

поглеждаме елхата.

Уютно, топло е у нас,

но мъничко е тъжно.

Не ни спохожда Дядо Мраз,

а колко ни е нужно.

Макар за малко - миг поне

да спре при нас с шейната.

От детство топлинка ще лъхне

да стопли ни душата.

В тази нощ благословена

една ни е мечтата.

Любов с надежда окрилена

и мир да има на Земята.

ЖЕЛАЕМ ВИ МНОГО ЩАСТИЕ И ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ ПРЕЗ 
НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ!

Представяне на Елка Микро 
03
Нашият избор от това което се предлага

Изминалата година, беше доста натоварена от гледна 

точка на търсенето на касови апарати, най-вече 

защото през нея се наложи да бъдат обзаведени с 

такива и сергиите на открито. Това от своя страна 

промени съществено асортимента на 

производителите, но Елка Микро 03 изпъква, сред 

мобилните апарати, със своята гъвкавост и 

многофункционалност.

Този апарат спокойно може да бъде използван на 

сергия на открито, а по функционалност и 

производителност неотстъпва на най-големите и 

скъпи апарати на пазара. Той се произвежда от 

Оргтехника АД - гр. Силистра и е от семейството на 

широко разпространената до преди година две Елка 

803.

Със своя безшумен и бърз термо печат (8 реда/сек.) 

той спокойно може да работи на касата в супермаркет, 

а с моного добре организираните си ресторантски 

функции и възможността да управлява три 

допълнителни принтера (например: бар, кухня и 

студен бюфет), спокойно може да работи в реномиран 

ресторант.

Сега можеби не Ви е необходимо цялото 

многообразие от функции, които притежава този 

апарат, но при промяна на дейността или при 

разширяването й, това може да се окаже един 

далновиден избор. Не е за пренебрегване и факта, че 

лесно можете да го продадете без значително 

намаляване на стойността му, за разлика от другите 

предлагани мобилни апарати.

Апарата поддържа връзка с електронна везна, бар-код 

четец, допълнителна клавиатура за бързо маркиране 

и компютър (в on-line и off-line режим), като в същото 

време заедно с вградената акумулаторна батерия 

тежи само 1,3 кг. и е с рамери 140 х 290 х 90 мм.

Можете да ни намерите на следните адреси и телефони:
 София 1574, ж.к. Слатина, бл. 20, вх. Е, ет. 1, ап. 131; тел./факс 02/73-87-88
 Ихтиман 2050, ул. Стипон № 18; тел. 0724/25-27
 Интернет: http://stedy.dir.bg/; E-mail: et_stedy@yahoo.com
 Мобилни комуникации: GSM 088/728-005; Пейджър 0179/26-83-10 (1 импулс)


