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О Ф Е Р Т А
Нива на абонаментно обслужване на програмни продукти

КТК Софтуерен пакет

Описание на дейностите по обслужване по нива 1-
во 
нив
о

2-ро 
ниво

3-то 
ниво

Права за актуализация и ползване на новите версии √ √ √

Разглеждане на проблем при поискване от клиента √ √ √

Срок за реакция 72ч 48ч 24ч

Профилактика  на базата данни √ √

Консултации по телефона и през Интернет в работни дни 9.30-17.30ч.* 
Цена на започнат час 

50 
EUR

Безплат
но - 4ч

Безплат
но – 6 ч

Цени за консултации след изчерпване на часовете 40 EUR 30 EUR

 Консултации по организацията на данните, настройки на параметри * √ √

 Консултации при промяна на начина на работа* √ √

 Преглед на меню грешки в  ДДС дневници съвместно с потребителите* √ √

 Създаване на нови фирми, редактиране на стари, създаване на потребители* √ √

 Консултации по специфични счетоводни, осигурителни и трудовоправни казуси, 
свързани пряко с програмите*

√

 Корекции на ведомости, Декларация 1 и Декларация 6 съвместно с потребителите* √

 Анализ на справки. Намиране и отстраняване на потребителски грешки* √

 Преглед и анализ на несъответсвия във ведомости, Декларация 1, справка по чл.73, 
статистически справки, справки за осчетоводяване на заплати и осигуровки*

√

 Настройка на ГФО, настройки на осчетоводяване,  графици за сумирано отчитане на 
работното време*

√

 Настройки и консултации по хардуер и софтуер, пряко свързани с ползването на 
програмите*

√

Безплатно редактиране на шаблони за печат и изработка на справки - общо до 2 часа месечно** √

Безплатни  промени в програмните продукти по задание на клиента - общо до 2 часа месечно** √
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Цени за месечно абонаментно обслужване на програмните продукти 
Цена в EUR без ДДС  за 1  
продукт/месечно

 Клиенти с 1 потребител и до десет фирми 
(+ 15EUR за КТК СУПТО склад)

30 40 50

 Клиенти с до 3 потребители и/или до 10 фирми 
(+ 15EUR за КТК СУПТО склад)

50 60 70

 Клиенти с  до 10 потребители и/или до 20 фирми 70 80 90

 Клиенти с  до 15 потребители и/или до 30 фирми 80 90 100

 Клиенти с  до 20 потребители и/или до 40 фирми 100 110 120

 Клиенти с над 20 потребители и/или над 40 фирми Индивидуална оферта

Цена за консултации на всеки започнат час:

без абонаментен договор 60 EUR

без абонаментен договор по спешност в рамките на работния ден 70 EUR

*Консултациите и настройките за работа със закупените програмни продукти влизат в цената на 
абонамента, ако в рамките на един месец, общото време не надхвърля броя работни часове според 
нивото на абонамент за съответната програма. Времето се отчита на всеки започнат ¼ час. Ако 
работата не се вмества в посоченото време, нейната цена е предмет на нов договор 

**Промените в закупените програмни продукти влизат в цената на абонамента, ако в рамките на 
един месец, времето за изработването им не надхвърля  2 работни часа. Ако поръчката не се вмества 
в посоченото време, нейната цена е предмет на нов договор. Специални отстъпки за лоялни клиенти 
с договор за абонамент повече от 2 години.

· Сроковете и цените важат в работни дни в рамките на работното време от 9.30ч. до 17.30 ч.
· В извънработно време цените се увеличават с 50%, а в празнични дни - със 100%
· Левовата равностойност се определя по фиксинга на БНБ за деня на плащането.
· За посещение на място цените за работа се договарят допълнително.
· Фирмите, могат да изберат ниво 1 или 2, ако поне един от преките потребители на закупените 

програмни продукти може да работи с файлове и електронна поща и има достъп до Интернет от 
своя компютър

Валидност на офертата до 31.12.2022
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 Услуги без абонамент 
Услуга Цена в EUR

Обучение и консултации 60EUR/час
Нова версия на програмен продукт 250EUR за един продукт
Обновяване – след заплащане на новата версия 60EUR за един продукт

40EUR за всеки следващ
Преинсталация на програмен продукт 60EUR за всеки продукт
Инсталация на лицензирана програма на нов компютър и/или изтриване на 
информацията от стария (отнася се за подмяна на един компютър с друг, а не 
за допълнително работно място) 

70EUR за един продукт

Изработване на нова справка, печат или промени в програмата 50EUR /час 
Услуги на място при повикване 70EUR /час
Отстраняване на операторски грешки при неправилно ползване на продукта 100EUR /час
Телефонни консултации в работно време без абонамент 60EUR /час
Настройка на програмния продукт за работа според специфична дейност на 
клиента или по негова система на организация на информационните потоци

60EUR /час

Консултации по специфични счетоводни казуси, несвързани пряко с 
ползването на продукта

100EUR /час

Кирилизация на WINDOWS 50EUR /час
Настройка на сметкоплан и списъци за Програмен продукт 60EUR /час
Консултации по изграждане на информационна архитектура (структуриране 
на въвеждането, методи за обработка, ползване на справки и др.)

150EUR /час

Организация на приходи и разходи по видове дейности, анализ на 
съответните справки

60EUR /час

Организация на профит/кост центрове и анализ на съответните справки 60EUR /час
Анализ на оборотна ведомост, хронологична ведомост, дневник главна книга 60EUR /час
Преглед на меню грешки при създаване на ДДС дневници 60EUR /час
Настройка на ГФО 150EUR /час
Създаване на нови фирми, редактиране на стари, нови потребители 60EUR /час
Архивиране на данни, касаещи програмните продукти 60EUR /час
Консултации по организация информацията на производствен процес, справки
за материална и нематериална себестойност

200EUR /час

Структуриране на материално стопанство и организиране на списъци 100EUR/час

Валидност на офертата до 31.12.2022
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