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ДОГОВОР  
ЗА ПРЕОДОСТАВЯНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ЕЛЕКТРОННИ ИЗЯВЛЕНИЯ 

 

Днес, ……………………….. в град София на основание чл.6, ал.1 от Закона за електронния документ и 
електронния подпис и в съответствие и при спазване на Общите условия за предоставяне на удостоверителни услуги 
по посредничество при електронни изявления неразделна част от този договор, се сключи настоящия договор между: 

ИНФОНОТАРИ ЕАД с ЕИК:131276827, регистрирано като Доставчик на удостоверителни услуги по реда на 
ЗЕДЕП с Решение №: 2379/19.12.2005 г., на КРС, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Иван Вазов" № 
16, ет.6, представлявано от Таня Колева Явашева – изпълнителен директор и Георги Павлов Маринов – изпълнителен 
директор, в качеството му на ПОСРЕДНИК ПРИ ЕЛЕКТРОННИ ИЗЯВЛЕНИЯ, и наричано по-долу за краткост 
ИНФОНОТАРИ, чрез регистриращия орган, оторизиран от ИНФОНОТАРИ: .............................................. и служител 
на Регистриращия орган: .......................................... 

от една страна и 

АБОНАТА: 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ИНФОНОТАРИ предоставя на АБОНАТА удостоверителни услуги по посредничество при електронни изявление, включващи 
изпращане, получаване, записване и съхраняване на електронни изявления или извършване на други услуги, свързани с 
тях, посредством публична система за обмен на електронни изявления "Prepiska.com". 

2. ИНФОНОТАРИ поддържа в публичната система за обмен на електронни изявления "Prepiska.com" отделни модули за 
предоставяне на специфични услуги: 

- Prepiska Finance - Интегрирана система за автоматично управление, контрол, събиране и фактуриране на 
задължения по плащания. Системата осигурява и различни начини и възможности за разплащане в реално 
време; 

- Prepiska Notary - Системата осигурява възможност за създаване, подписване, удостоверен обмен и архивиране на 
електронни документи без ограничения в техния формат и чрез средства за автоматизирано създаване, обмен и 
управление на бланки и формуляр по стандартизиран формат. 

3. ИНФОНОТАРИ предоставя на АБОНАТА услугите по т.1 в съответствие с Общите условия за предоставяне на 
удостоверителни услуги по посредничество при електронни изявления, които са неразделна част от договора и 
конкретният избор на услуги се определя от всеки АБОНАТ при конкретни ценови условия съгласно действащия 
ценоразпис на ИНФОНОТАРИ към момента на ползване на услугата. 

4. ИНФОНОТАРИ може да променя, разширява и модифицира услугите, които предоставя през системата Prepiska.com, както 
и начина на тяхното ползване (безплатно или срещу заплащане) по всяко време, като уведомява за това АБОНАТА в 
интернет страницата на системата на адрес http://www.prepiska.com и на самостоятелните страници на модулите на 
Prepiska.com, които публикува в Интернет на адрес: за Prepiska Finance: https://prepiska.com/finance, за Prepiska Notary: 
https://prepiska.com/notary/ 

5. Услугите по т.1 се ползват от АБОНАТА лично или от регистрирани от негово име Потребители, като списъка с 
Потребителите на АБОНАТА е неразделна част от настоящия договор и може да бъде променян или допълван едностранно 
от АБОНАТА през целия срок на неговото действие. 

6. За ползване на услугите АБОНАТЪТ трябва да е регистриран в модула на публичната система "Prepiska.com": Prepiska 
Finance и/или Prepiska Notary, чийто специфични услуги желае да ползва. Регистрацията е еднократна и се извършва чрез 
подаване на електронна заявка за регистрация през интернет страницата на модула, спазвайки процедурите описани в 
страницата. 

7. За ползване на част от удостоверителните услуги по посредничество предоставяни през системата АБОНАТЪТ трябва и да 
притежава валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис издадено от регистриран от КРС Доставчик на 
удостоверителни услуги по реда на ЗЕДЕП. 

Лично, бащино и фамилно име:  

Име на фирмата/ организацията:  

ЕИК / ЕГН:  

Адрес на управление:/За кореспонденция:  

 

Представлява се от:/трите имена, длъжност, ЕГН/  

 

http://www.prepiska.com/
https://prepiska.com/finance
https://prepiska.com/notary/


                                                                Документ №: …………………….. 
 

 

Стр. 2 от 7 

 

ИНФОНОТАРИ ЕАД                                           www.p rep iska .com©  

8. Достъпа на АБОНАТА за ползване на услугите предоставяни от системата се извършва и чрез представяне на 
потребителско име и парола или КЕП, съгласно регистрацията за ползване на услуги от АБОНАТА. 

9. За ползване на услугите по нотификация на електронна поща при изпращане, получаване или друго уведомяване от 
системата, АБОНАТА се задължава да предостави при регистрация валиден и коректен адрес на електронна поща. 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

10. Услугите, предмет на настоящия договор могат да бъдат ползвани от АБОНАТА чрез различни абонаментни и тарифни 
планове, пакети и условия, предлагани съобразно търговската политика на ИНФОНОТАРИ и съгласно Общите условия, 
неразделна част от настоящия договор. 

11. Всички заявени за ползване от АБОНАТА услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно 
действащата ценова листа на ИНФОНОТАРИ, и по начините описани в Общите условия и обявените в Интернет на адрес: 
http://www.prepiska.com и на самостоятелните адреси на модулите на Prepiska.com, които публикува в Интернет на адрес: 

-за Prepiska Finance: https://prepiska.com/finance/site/?p=tax, за Prepiska Notary: https://prepiska.com/notary/site/?p=tax. 

12. ИНФОНОТАРИ може да променя цените на предоставяните услуги, като информацията за променените цени е достъпна в 
Интернет на адреси http://www.prepiska.com, https://prepiska.com/finance/site/?p=tax,https://prepiska.com/notary/site/?p=tax. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

13. АБОНАТЪТ има право да ползва услугите на системата Prepiska.com в съответствие с изискванията на настоящия договор и 
Общите условия, неразделна част от него. 

14. АБОНАТЪТ има право да получава безвъзмездно детайлизирани сметки за ползваните услуги заедно с данъчна фактура, 
както и достъп до информация в електронен вид относно месечните сметки за ползваните услуги, по реда описан в 
Общите условия, неразделна част от този договор. 

15. АБОНАТЪТ е длъжен да спазва разпоредбите на настоящия договор, Общи условия както и на всички допълнителни 
споразумения, заявки или други писмени документи, обвързващи ИНФОНОТАРИ и АБОНАТА и са неразделна част от 
договора. 

16. АБОНАТЪТ е длъжен в 7-дневен срок, считано от датата на настъпване на съответното обстоятелство, да съобщава в 
писмена форма на ИНФОНОТАРИ всяка промяна в наименованието, адреса си или в други регистрационни и 
идентификационни данни, както и да предостави съответните доказателства, удостоверяващи промяната. 

17. Ползваните от АБОНАТА и/ или Потребителя  на АБОНАТА удостоверения за квалифициран подпис, трябва да бъдат 
валидни и издадени от Доставчик на удостоверителни услуги, регистриран от КРС. 

18. Ползваните от АБОНАТА пароли за достъп, трябва да бъдат защитени за неоторизирано ползване от трети лица.  

19. АБОНАТЪТ е длъжен да използва потребителски софтуер и хардуер по начин, който да не причинява смущения във 
функционирането на системата Prepiska.com. 

20. АБОНАТЪТ е длъжен да ползва услугите по начин, който не нарушава целостта на системата и/ или не възпрепятства 
предоставянето на услуги от ИНФОНОТАРИ на трети лица, при спазване на изискванията за качество на услугите. 

21. При неспазване на което и да е задължение от настоящия договор и/ или Общите условия, неразделна част от договора, 
ИНФОНОТАРИ има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или да прекрати едностранно договора за 
услуги с АБОНАТА. Уведомлението за ограничаване на услуга, за спиране или прекратяване на достъп и/ или договор се 
извършват чрез един от посочените в Общите условия начини, независимо от основанието за това. 

22. ИНФОНОТАРИ има право да прави изменения в технологията или структурата на системата Prepiska.com и да разширява 
обхвата на предоставяните услуги. 

23. За целите на изграждането или поддържането на системата Prepiska.com, ИНФОНОТАРИ има право временно, за възможно 
най-кратък срок, да спре достъпа на АБОНАТ/ Потребител до системата на Prepiska.com или до някой от модулите за 
специализирани услуги Prepiska Finance или Prepiska Notary. 

24. ИНФОНОТАРИ е длъжен да осигурява качествени услуги по посредничество при електронни изявления, включително 
информационни услуги през системата Prepiska.com -  24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата, освен в случаите на 
форсмажорни обстоятелства. 

25. ИНФОНОТАРИ се задължава да гарантира тайната на съобщенията, която обхваща съдържанието на съобщението, вида на 
предоставената услуга и всички данни, които са свързани с нейното предоставяне, като предприема всички необходими 
технически и организационни мерки за това. 

26. ИНФОНОТАРИ се задължава да не предоставя технологичната информация, свързана със защитата на АБОНАТА и данните 
в системата Prepiska.com, освен ако това се изисква от закон. 

27. В случай на планирано прекъсване, влошено качество на услугите при извършване на профилактични прегледи, ремонти 
или поради развитие на системите на Prepiska.com, ИНФОНОТАРИ е длъжен да информира предварително АБОНАТА. 

28. В случай на прекъсване на обслужването от системите на Prepiska.com за повече от 24 часа, ИНФОНОТАРИ се задължава 
да намали цената заплащана от АБОНАТА, съгласно  условията описани подробно в Общите условия към договора. 

http://www.prepiska.com/
https://prepiska.com/finance/site/?p=tax
https://prepiska.com/notary/site/?p=tax
http://www.prepiska.com/
https://prepiska.com/finance/site/?p=tax
https://prepiska.com/notary/site/?p=tax
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ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

29. ИНФОНОТАРИ и АБОНАТА отговарят за виновно причинените вреди настъпили в резултат от противоправно поведение на 
съответната страна при или по повод предоставянето или ползването на услугата. 

30. ИНФОНОТАРИ отговаря за причинените на АБОНАТА вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение 
на задълженията си по настоящия договор и Общите условия и за пропуснати ползи по реда на Закона за задълженията и 
договорите. 

31. АБОНАТЪТ отговаря за причинени вреди на системата, в резултат от ползване на софтуер и хардуер, които не са с 
оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове, или несъответстващи на 
публикуваните от ИНФОНОТАРИ технически спецификации. 

32. АБОНАТЪТ отговаря за причинените вреди на ИНФОНОТАРИ, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение 
на задълженията по настоящия договор и Общите условия лично от него или от лице, което е регистриран потребител на 
АБОНАТА по този договор, както и за пропуснатите ползи по реда на Закона за задълженията и договорите. 

33. ИНФОНОТАРИ не носи отговорност за съдържанието на обменяната от АБОНАТА информация посредством системата 
Prepiska.com. 

34. ИНФОНОТАРИ не носи отговорност за влошеното качество на услугите или за временното прекъсване на достъпа до 
системата Prepiska.com, дължащо се на несъвършенство, извършване на ремонти или поддръжка, както и на повреди в 
другите комуникационни мрежи или системи, които са извън контрола на ИНФОНОТАРИ. 

35. ИНФОНОТАРИ няма да носи отговорност при допуснати грешки или неточности в публикуваните данни в регистъра на 
Prepiska.com дължащи се на грешни или неточни данни, подадени от АБОНАТА или на грешни бази данни за АБОНАТИ, 
предоставени от други предприятия. 

36. При използване на парола за достъп до предоставените от системата услуги, АБОНАТЪТ носи пълна отговорност за 
опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез 
използването й. 

37. ИНФОНОТАРИ няма да носи отговорност за неполучаването от АБОНАТА на известия и нотификации от системата, ако той 
е предоставил неверен, некоректен или извън неговия контрол адрес на електронна поща. 

СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

38. Настоящият договор се сключва за неограничено време и влиза в сила от датата на неговото подписване от двете страни. 
Настоящият договор се прекратява при основанията, подробно описани в Общите условия, неразделна част от този 
договор. При прекратяване на договора, независимо от основанието за това, освен заплащане на всички дължими суми 
към ИНФОНОТАРИ, АБОНАТЪТ отговаря и за обезсилването на всички упълномощавания на трети лица- потребители на 
услугите от/ и за негово име. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

39. С подписване на настоящия договор, АБОНАТЪТ декларира, че: е запознат изцяло, приема безусловно и се задължава да 
спазва Общите условия за предоставяните от ИНФОНОТАРИ ЕАД удостоверителни услуги по посредничество при 
електронни изявления, неразделна част от договора, цялата предоставена на ИНФОНОТАРИ информация в процеса на 
регистрация, както и тази, съдържаща се в настоящия договор е вярна, точна и пълна и ще уведомява незабавно 
ИНФОНОТАРИ при всяко настъпило изменение на предоставената информация, ползва за работа в системата Prepiska.com 
валидни удостоверения за квалифициран подпис, издадени от доставчик на удостоверителни услуги, регистриран от КРС и 
гарантира че има контрол над частния ключ за създаване на електронен подпис и е защитил ползваната от него парола. 

40. Настоящият договор може да съдържа специални условия, имащи приоритет спрямо Общите условия. Когато клаузи от 
настоящия договор преповтарят клаузи от Общите условия, 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 Общите 
условия, освен, ако изрично не е посочено друго. 

41. Всички изменения и/ или допълнения на този договор се извършват по писмено взаимно съгласие на страните. 

42. За неуредени с настоящия договор и Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство. 

43. Към момента на сключване на този договор Общите условия и образците на останалите приложения към този договор, са 
достъпни за АБОНАТА на Интернет адреса на самостоятелните страници на специализираните модули на системата: 
https://prepiska.com/finance/site/?p=doc и https://prepiska.com/notary/site/?p=doc. 

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

 

За АБОНАТА: За ИНФОНОТАРИ ЕАД:  

......................................       ....................................... 

https://prepiska.com/finance/site/?p=doc
https://prepiska.com/notary/site/?p=doc
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 
В МОДУЛ PREPISKA FINANCE 

 

 
 

ДАННИ ЗА АБОНАТА 

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Име, презиме, фамилия::  

Адрес за кореспонденция:   

ЕГН:  

Лична карта: №  Издадена на: Валидна до: 

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Наименование:  

Седалище и адрес на управление:   

ЕИК:  

БУЛСТАТ:  

НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ 

* не се попълва ако Абоната е физическо лице 

Законни представители 

Име, презиме, фамилия:   

ЕГН:    

Начин на представляване: 

КОНТАКТНИ ДАННИ 

Електронна поща:  

Телефон/ Мобилен телефон:  

СМЕТКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ 

Номер на сметка при ИЗИПЕЙ АД:  

 
 

ПЪЛНОМОЩНИЦИ 

I. ПЪЛНОМОЩНИК С ПРАВА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ДОГОВОРА* 

* не се попълва ако договора се подписва лично от законен представител 

Име, презиме, фамилия:  

ЕГН:  

Лична карта: №  Издадена на: Валидна до: 

Телефон/ Мобилен телефон:  

Електронна поща:  

II. ПЪЛНОМОЩНИК С ПРАВА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОФИЛА НА АБОНАТА 

/създаване и управление на потребители, управление на права за достъп, абонамент за услуги и избор на начин на плащане, 
получаване на детайлни справки и фактури, други настройки на профила/ 

ЕГН:  

Лична карта: №  Издадена на: Валидна до: 

Телефон/ Мобилен телефон:  

Електронна поща:  
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ПОТРЕБИТЕЛИ 

Име, презиме, фамилия:  

ЕГН:  

Лична карта: №  Издадена на: Валидна до: 

Телефон/ Мобилен телефон:  

Електронна поща:  

  

 

Име, презиме, фамилия:  

ЕГН:  

Лична карта: №  Издадена на: Валидна до: 

Телефон/ Мобилен телефон:  

Електронна поща:  

 
 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ: 

1.  ЗАПЛАЩАНЕ НА БАЗА ПРЕДПЛАТЕН ПАКЕТ (PrePaid) □ 

2. ЗАПЛАЩАНЕ НА БАЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОД: 

2.1 ТАРИФЕН ПЛАН 100 □ 

2.2 ТАРИФЕН ПЛАН 50 □ 

2.3 ТАРИФЕН ПЛАН 20 □ 

 
Декларирам, че съм запознат(а) и приемам Общите условия за предоставяне на удостоверителни услуги по посредничество при 
електронни изявления. Лицата, упълномощени от мен да представляват Абоната пред Инфонотари ЕАД с настоящия документ, 
ще се ползват с тези права до надлежното изрично оттегляне на пълномощното. Всички евентуални щети, възникнали в 
резултат на използването на услугата от неупълномощени лица са за моя сметка. Уведомен съм, че заявката влиза в сила от 
датата на подаването й. Всяка промяна в правния статут на представляваното лице или на представителя ще бъде съобщена 
писмено в седем дневен срок от настъпването пред Инфонотари ЕАД. 
 
Дата:        За АБОНАТА: 
 
Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, 
регламентиращи защитата на информация  и се събират и обработват само във връзка с осъществяването на 
удостоверителните дейности свързани с предоставяните услуги. ИНФОНОТАРИ ЕАД е вписано в регистъра на операторите на 
лични данни под № 0007298. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1A 

ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 
В МОДУЛ PREPISKA NOTARY 

 

 
 

ДАННИ ЗА АБОНАТА 

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Наименование:  

Седалище и адрес на управление:   

ЕИК:  

БУЛСТАТ:  

НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ 

Законни представители 

Име, презиме, фамилия:   

ЕГН:    

Начин на представляване: 

КОНТАКТНИ ДАННИ 

Електронна поща:  

Телефон/ Мобилен телефон:  

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИ 

I. ПЪЛНОМОЩНИК С ПРАВА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ДОГОВОРА* 

* не се попълва ако договора се подписва лично от законен представител 

Име, презиме, фамилия:  

ЕГН:  

Лична карта: №  Издадена на: Валидна до: 

Телефон/ Мобилен телефон:  

Електронна поща:  

II. ПЪЛНОМОЩНИК С ПРАВА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОФИЛА НА АБОНАТА 

/създаване и управление на потребители, управление на права за достъп, абонамент за услуги и избор на начин на плащане, 
получаване на детайлни справки и фактури, други настройки на профила/ 

ЕГН:  

Лична карта: №  Издадена на: Валидна до: 

Телефон/ Мобилен телефон:  

Електронна поща:  
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НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ: 

1.  ЗАПЛАЩАНЕ НА БАЗА ПРЕДПЛАТЕН ПАКЕТ (PrePaid) □ 

 Годишен Пакет 1 000 □ 

 Годишен Пакет 5 000 □ 

 Годишен Пакет 10 000 □ 

2. ЗАПЛАЩАНЕ НА БАЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОД: □ 

 
 
Декларирам, че съм запознат(а) и приемам Общите условия за предоставяне на удостоверителни услуги по посредничество при 
електронни изявления. Лицата, упълномощени от мен да представляват Абоната пред Инфонотари ЕАД с настоящия документ, 
ще се ползват с тези права до надлежното изрично оттегляне на пълномощното. Всички евентуални щети, възникнали в 
резултат на използването на услугата от неупълномощени лица са за моя сметка. Уведомен (а) съм, че заявката влиза в сила от 
датата на подаването й. Всяка промяна в правния статут на представляваното лице или на представителя ще бъде съобщена 
писмено в седем дневен срок от настъпването пред Инфонотари ЕАД. 
 
 
 
 
Дата:        За АБОНАТА: 
 
 
 
Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, 
регламентиращи защитата на информация  и се събират и обработват само във връзка с осъществяването на 
удостоверителните дейности свързани с предоставяните услуги. ИНФОНОТАРИ ЕАД е вписано в регистъра на операторите на 
лични данни под № 0007298. 
 


