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ЗА ДОСТАВЧИКА:                 ЗА АБОНАТА: 
 

 Днес, …………………. год. в град …………………………. в съответствие и при спазване на 
Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги и 
Удостоверителните политики, неразделна част от този договор, се сключи настоящия 
договор между: 

ИНФОНОТАРИ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с 
ЕИК: 131276827, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 16, 
представлявано от Таня Явашева – изпълнителен директор, наричано по-долу 
ДОСТАВЧИК НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ  (за краткост ДОСТАВЧИК), чрез  

 

Регистриращия орган оторизиран от ДОСТАВЧИКА:........................................................... 
и  Служител на Регистриращия орган: …………………………...…………………………………………….. 

от една страна и  

ТИТУЛЯР – Физическо лице <трите имена> 
<ЕГН><ЛНЧ> 
<Лична Карта №> <Паспорт > 
<Издаден на> 
<Издаден от> 
<Държава> 
<Град> 
<Адрес> 
 
ТИТУЛЯР – Създател на печат 
<име на фирмата> 
<ЕИК> 
<Държава> 
<Град> 
<Адрес на управление> 
<Трите имена на представляващия/ите> 
 

, наричан по-долу за краткост АБОНАТ. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на АБОНАТА срещу възнаграждение услуги по 
издаване, поддържане и управление на квалифицирани удостоверения за квалифициран 
електронен подпис, квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен печат, 
квалифицирани удостоверения за автентичност на уебсайт (наричани по-долу 
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ЗА ДОСТАВЧИКА:                 ЗА АБОНАТА: 
 

удостоверението) и други удостоверителни услуги и в съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕС) 910/2014, Закона за електронния документ и електронните 
удостоверителни услуги и действащата нормативна уредба. 

 Чл.2. Неразделна част от настоящия договор са Практика при предоставяне на 
квалифицирани удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД и съответната Политика за 
предоставяне на квалифицирано удостоверение на ИНФОНОТАРИ ЕАД, които имат 
характер на общи условия и обвързват страните по договора. 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 Чл.3. (1) Цените на заявени за ползване услуги са подробно описани в Тарифа за 
предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги, публично достъпна на адрес:  
http://www.infonotary.com/. 

 (2) Всички дължими по договора суми се заплащат от Абоната по банков път, по 
сметка на Доставчика, вписана във фактурата, чрез системата ИЗИПЕЙ или ePay.bg. 
Плащането по банков път се счита за извършено след получаване на потвърждение за 
заверяване на банковата сметка на Доставчика с пълния размер на дължимите суми. В 
стойността на стоките и услугите не са включени разходите за заплащане на дължимото 
по договор възнаграждение, които Абоната дължи на доставчиците на платежни услуги.  

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 Чл.4. (1)  ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от АБОНАТА необходимите данни и 
документи, свързани с издаването и управлението на УДОСТОВЕРЕНИЕТО и ползването на 
други удостоверителни услуги. 

 (2)  С подписването на настоящия договор АБОНАТЪТ дава своето съгласие 
Доставчика да събира, съхранява и обработва негови лични данни, по смисъла на ЗЗЛД, с 
цел идентифициране на АБОНАТА и проверка на предоставените от него данни, при 
обработване  на заявката за издаване и/или управление на УДОСТОВЕРЕНИЕ или при 
предоставяне на други удостоверителни услуги. 

(3)  ДОСТАВЧИКЪТ има правото да прекрати или спре удостоверение на АБОНАТА, 
в съответствие с условията и реда, установени в Практика при предоставяне на 
квалифицирани удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД. 

Чл.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава при изпълнение предмета на договора да 
спазва условията и да изпълнява задълженията си, произтичащи от Практика при 
предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД и от този 
договор. 

Чл.6. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен: 

1. Да издаде УДОСТОВЕРЕНИЕ на АБОНАТА при спазване на законовите процедури 
за издаване на квалифицирано удостоверение в съответствие с Практика при 
предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД и 
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ЗА ДОСТАВЧИКА:                 ЗА АБОНАТА: 
 

съответните удостоверителни политики. 

2. Да публикува издаденото удостоверение, така че трети лица да имат достъп до 
него, съгласно указанията на АБОНАТА. 

3. Да информира АБОНАТА за условията за издаване и използване на 
УДОСТОВЕРЕНИЕТО, включително за ограниченията на неговото действие. 

4. Да не съхранява или копира данни за създаване на частни ключове. 

5. Да предприема незабавни действия във връзка със спирането, възобновяването 
и прекратяването на действието на удостоверението, при наличие на съответните 
основания за това. 

6. Незабавно да уведомява АБОНАТА за обстоятелства относно валидността или 
надеждността на издаденото удостоверение. 

7. Да публикува и актуализира по електронен път общодостъпен списък на 
спрените и прекратените от него удостоверения. 

8. Да не използва съхраняваната от него информация за цели, различни от тези, 
свързани с неговата дейност.  

Чл.7. АБОНАТЪТ се задължава да спазва условията, изискванията и задълженията, 
посочени в Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги на 
ИНФОНОТАРИ ЕАД, удостоверителните политики и настоящия договор. 

Чл.8. АБОНАТЪТ е длъжен: 

1. Да предостави на ДОСТАВЧИКА верни, пълни и актуални данни, които 
идентифицират еднозначно ТИТУЛЯРЯ и не нарушават права на трети лица върху 
търговски наименования, търговски марки, права върху имена на домейни или други 
права върху обекти на интелектуална собственост; 

2. Да приеме при условията, уредени в Практика при предоставяне на 
квалифицирани удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД, квалифицираното 
удостоверение, преди публикуването му в регистъра; 

3. В случай, че удостоверението е издадено върху устройство за създаване на 
Квалифициран електронен подпис/печат, да смени Персоналния идентификационен код 
(ПИН) за достъп до устройството преди да използва удостоверението за първи път; 

4. Да уведоми ДОСТАВЧИКА при откриване на недостатъци в съдържанието на 
издаденото удостоверение, в срок до 3/три/ работни дни, считано от датата на 
публикуването му в Регистъра; 

5. Да пази частния ключ през цялото време на действие на удостоверението по 
начин, който го предпазва от компрометиране, загуба, модифициране или друго 
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неоторизирано използване. От момента на създаването на двойката ключове Титуляря е 
лично и единствено е отговорен за тайната и целостта на частния ключ. Всяко ползване 
на частния ключ се приема като действие на неговия Титуляр. ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря 
за използването на двойката ключове от абоната, както и за допуснато от последния 
неоторизирано ползване на двойката ключове; 

6. Да поиска от ДОСТАВЧИКА незабавно спиране или прекратяване на издаденото 
му удостоверение при всички случаи, изискващи незабавно спиране или прекратяване на 
удостоверение, описани в Практиката при предоставяне на квалифицирани 
удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД. Той трябва да поиска прекратяване на 
издадено по негово искане удостоверение и при настъпила промяна в информацията, 
включена в издаденото удостоверение; 

7. Да уведоми незабавно ДОСТАВЧИКА за настъпили промени в данните и/или 
обстоятелствата, предоставени при издаване на удостоверението или посочени в него; 

8. Да използва издаденото удостоверение само с лицензиран криптографски 
софтуер; 

9. Да използва издаденото удостоверение само по предназначение, в съответствие 
с ограниченията, посочени в удостоверението, в този договор, съответната 
удостоверителна политика и Практиката при предоставяне на квалифицирани 
удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД. 

IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА 

Чл. 9.(1)  ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря пред АБОНАТА за вреди, причинени от: 

1. Използване на удостоверението извън пределите на ограниченията на неговото 
действие; 

2. Издаване на удостоверение въз основа на неверни данни, предоставени от 
АБОНАТА, съответно въз основа на премълчани от него данни; 

3. Неизпълнение или неточно изпълнение на изискванията за сигурност, 
определени от ДОСТАВЧИКА; 

4. Несвоевременно искане или непоискване от АБОНАТА за прекратяване 
действието на удостоверението, когато последният е узнал, че частният ключ е бил 
използван неправомерно или съществува опасност от такова използване; 

5. Неизпълнение на задълженията и отговорностите на АБОНАТА, посочени в чл. 8 
от този договор, както и от произтичащите такива от Практиката при предоставяне на 
квалифицирани удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД. 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря пред АБОНАТА и трета доверяваща се страна при: 

- невъзможност за изпълнение на задълженията на ДОСТАВЧИКА, дължаща се на 



  

 

 

                             ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

КВАЛИФИЦИРАНИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ               

 

 

Стр. 5 от 7 
 

ЗА ДОСТАВЧИКА:                 ЗА АБОНАТА: 
 

технически проблеми ( в оборудване или телекомуникации), настъпили извън контрола на 
ДОСТАВЧИКА; 

- физическа повреда, блокиране или по друг начин увреждане на 
удостоверението, устройството (смарт-карта или карточетящо устройство) от страна на 
АБОНАТА. 

- не надлежно овластяване на ТИТУЛЯР на електронно изявление да държи частен 
ключ, съответстващ на удостоверения публичен ключ в издадено удостоверение на 
АБОНАТА. 

V. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.10.(1) Настоящият договор се сключва за срока на валидност на издаденото 
удостоверение, считано от датата на неговото издаване и публикуване в регистъра от 
ДОСТАВЧИКА. 

(2) Срокът на договора се удължава до срока на валидност на последното искано 
от АБОНАТА, новоиздадено или подновено удостоверение по този договор. 

Чл.11. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 10, съответно - с изтичане срока на валидност на 
всички издадени по него удостоверения; 

2. с прекратяване действието на всички издадени по него удостоверения, при 
наличието на съответните основания, посочени в Практиката при предоставяне на 
квалифицирани удостоверителни услуги; 

3. ако се установи, че удостоверението е издадено въз основа на неверни данни, 
предоставени от АБОНАТА, съответно въз основа на премълчани от него данни. 

4. При прекратяване на юридическото лице на ДОСТАВЧИКА, без прехвърляне на 
дейността на друг Доставчик на удостоверителни услуги; 

5. При смърт или поставяне под запрещение на АБОНАТА – физическо лице или 
при прекратяване на юридическото лице на АБОНАТА или заличаване на АБОНАТА – 
едноличен търговец от търговския регистър; 

6. В случай, че по отношение на която и да е от страните по договора бъде 
открито производство по несъстоятелност или производство по ликвидация; 

7. При настъпването на форсмажорни обстоятелства, за което обстоятелство 
страните си дължат надлежно уведомяване; 

8. при наличие на други основания, посочени в Практиката при предоставяне на 
квалифицирани удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД. 
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VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 12. С подписване на настоящия договор, АБОНАТЪТ декларира, че: 

1. е запознат изцяло, приема безусловно и се задължава да спазва Практиката при 
предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД.   

2. е уведомен от ДОСТАВЧИКА за условията за издаване и използване на 
УДОСТОВЕРЕНИЕТО, включително за ограниченията на неговото действие, както и за 
процедурите за подаване на жалби и за решаване на спорове;  

3. цялата предоставена на ДОСТАВЧИКА информация в процеса на издаване на 
удостоверението, както и тази, съдържаща се в настоящия договор е вярна, точна и 
пълна и ще уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА при всяко настъпило изменение на 
предоставената информация или на тази, съдържаща се в издаденото удостоверение. 

4. частният ключ е под негов контрол или под контрола на ТИРУЛЯРЯ, ако такъв е 
овластен, съответства на публичния ключ и е технически годен съгласно Практиката при 
предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД, за 
създаване на електронен подпис. 

 Чл. 13. Предаването на удостоверението и устройството от ДОСТАВЧИКА на 
АБОНАТА става след подписването на приемо-предавателен протокол между страните.  

 Чл. 14. (1) Настоящият договор може да съдържа специални условия, имащи 
приоритет спрямо Практиката при предоставяне на квалифицирани удостоверителни 
услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД, имащ характер на общи условия на договора. 

(2) Когато клаузи от настоящия договор преповтарят клаузи от Практиката при 
предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД, същите 
следва да се считат вписани в договора само за яснота и удобство на АБОНАТА, а не с цел 
преуреждане или дерогиране на отделни клаузи или цели институти от Практиката, 
освен, ако изрично не е посочено друго. 

Чл. 15. (1) Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от 
двете страни. 

(2) Всички изменения и/или допълнения на този договор, с изключение на 
промяната в срока по реда на чл.10, ал. 2., се извършват по писмено взаимно съгласие на 
страните изразено във формата на допълнително споразумение към договора. 

(3) Страните ще решават всички възникнали спорове при изпълнението на 
настоящия договор чрез разбирателство и в дух на добра воля, а когато това се окаже 
невъзможно по реда на ГПК. 

Чл.16.(1) За неуредени с настоящия договор и Практиката при предоставяне на 
квалифицирани удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство. 
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ЗА ДОСТАВЧИКА:                 ЗА АБОНАТА: 
 

(2) Към момента на сключване на този договор Практиката при предоставяне на 
квалифицирани удостоверителни услуги на ИНФОНОТАРИ ЕАД и образците на останалите 
приложения към този договор, са достъпни за АБОНАТА на Интернет адрес: 
http://www.infonotary.com. 

(3) Неразделна част от този договор са: 

1. Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги на 
ИНФОНОТАРИ ЕАД; 

2. Съответната политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение на 
ИНФОНОТАРИ ЕАД; 

3. Тарифа за предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги. 

 

Този Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една 
от страните. 

 

 

 

За ДОСТАВЧИКА:                                             За АБОНАТА: 

 

 


