
 

               
 

 

 

Приемо-Предавателен Протокол 
 

 Днес, ……..........2019 год. в гр. Сопот, между страните: 
 

фирма: 4Вендета ЕООД с търговско име Fibernet gpon  

адрес: Гр. Сопот 4430, ул. Иван Вазов № 35 ет.2  

ЕИК: 202189306  

представляващ: Петър Димов  

наричан: Предаваща Страна Приемаща Страна 

 се подписа настоящият Приемо-Предавателен Протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия: 
 

чл.1. Предаващата Страна предаде, а Приемащата Страна прие, както следва: 
 

№ подробно описание модел колич. ед. цена общо 

1 BDcom ONU  P1501  0 0 

2 Рутер TP-Link (Wifi 300Mbps ) WR841N  0 0 

3 Други:   0 0 

ОБЩО: 0 
 

чл.2.   Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна без възражения по отношение на количество и качество. 
чл.3.   Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните. 

чл.4.   Да върне Оборудването на Наемодателя незабавно след прекратяване на договора с номер: …………., от дата: ………….,              
чл.5.   Да осигурява на всяко упълномощено от Наемодателя лице достъп до Оборудването, с цел проверка на състоянието му. 
чл.6.  Да върне Оборудването на Наемодателя в добро техническо състояние и без повреди, като се вземе предвид обичайното                                              
износване при нормална употреба. 
чл.7.   Да не допуска Оборудването да бъде използвано от лице, което не е подробно запознато с всички изисквания и правила за 
работа, включително с предоставения от Наемодателя Наръчник за работа с Оборудването. 
чл.8.   Да не преотдава под наем или да преотстъпва на каквото и да било друго основание държането на Оборудването или който 
да било негов елемент на трети лица. 
чл.8.  При нарушаване на целостта на Оборудване от Наемодателя или от негови трети лица Оборудването се заплаща в пълен размер 

по- пазарните цени, който са обявени от производителя на Оборудването.  
 
 
 
 За предаваща страна (подпис):           За приемаща страна (подпис): 

 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ 

Приемо-Предавателен Протокол е документ, с който се документира фактическото приемо-предаване на стоки, 

материали или активи, което много често се извършва в различен момент от момента на плащане и/или издаване на 

фактура. 

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се 

опише еднозначно. 

 


