
 

ДОГОВОР 

 ………………………………..… 
 

 
Днес, ……………. 2015 г., в гр. София на основание чл. 12, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от 

Закона за търговския регистър, чл. 113 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за 

водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и чл. 16е, ал. 3 от Тарифата за 

държавните такси, събирани от Агенция по вписванията се сключи настоящият 

договор между: 

 

1. ………………………………………., със седалище и адрес на управление: 

…………………………………………………..….., с ЕИК .………………………………., 

представлявано от …………………………………, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

от една страна 

 

И 

 

2. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ул. „Елисавета Багряна” № 20, БУЛСТАТ 131282355, представлявана от Елена 

Маркова – изпълнителен директор на Агенция по вписванията и Райна Давидова – 

директор на дирекция „ФСДУС”, наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
 

се сключи настоящият договор за следното: 
 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява 

срещу възнаграждение да предостави чрез специализирани услуги за абонамент за 

автоматизирано подаване на  информация за вписани обстоятелства, заличени 

вписвания и обявени актове по регистърното дело на определен търговец; 

(2) Информацията се предоставя от автоматизираната информационна система 

на търговския регистър на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез генериране и изпращане на XML 

съобщение с информация, отговаряща на критериите за абонамент. В отговор 

автоматизираната информационна система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ потвърждава 

получаването на информацията с XMLсъобщение. 

(3) В края на всеки месец между определени от страните представители се 

подписва приемо - предавателен протокол, в който се отразява броят на изпратените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ XML съобщения във връзка с предоставянето на информация от 

търговския регистър, както и броят на информациите, подадени със съобщенията.  

 

 

СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 2 (1) Срокът на настоящия договор е една година, считано от датата на 

сключването му. 

 



 

 

 

(2) Ако поради промяна в нормативната уредба, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в 

невъзможност да изпълнява задълженията си, договорът се прекратява, като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. 

 

 

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3 (1) За абонамента за автоматизираното подаване на информация за вписани 

обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по регистърното дело на 

определен търговец, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща такса, съгласно чл. 16е, ал. 3 от 

Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, в размер на 0.40 

лв. (нула цяло и четиридесет лева), дължима за всяко вписване  и заличаване . 

Общата сума за всеки месец се определя въз основа на приемо-предавателните 

протоколи по чл. 1, ал. 3 от договора и се заплаща до 10-то число на месеца, следващ 

месеца, за който се отнасят протоколите. 

(2) Сумата по ал. 1 се променя автоматично при промяна на нормативно 

установените такси в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по 

вписванията, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 

10-дневен срок от осъществяването й, без да е необходимо сключването на 

допълнително споразумение между страните. 

(3) Плащането на сумата по ал. 1 се извършва по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

ТБ „ТОКУДА БАНК" АД, IBAN: BG36 CREX 9260 3114 5494 01  

(4) При промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е длъжен да 

уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез оповестяване на новата банкова сметка на 

електронната страница на Агенция по вписванията. 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след получаването на запитванията от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез XML съобщение, да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

незабавно информацията, като изпраща XML съобщение с резултата от електронната 

услуга. 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител, който 

да подписва приемо-предавателните протоколи по чл. 1, ал. 3 от договора. 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава уговореното заплащане в 

размера, сроковете и условията, посочени в чл. 3 от настоящия договор. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава под никаква форма да не разкрива, 

освен в предвидените от законодателството случаи, и/или използва и да не разрешава 

да бъдат разкрити и/или използвани поверената или достъпната му информация за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и информация относно настоящия договор, в това число 

предоставения му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на лица, за които желае да получава 

информация, като я използва само и единствено за изпълнението на този договор. 



 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя такава информация на 

трети лица, без изричното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 1 е в сила безсрочно и не се 

погасява с прекратяването, развалянето, унищожаването или изпълнението на 

настоящия договор. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при получаване на информацията, предмет 

на настоящия договор да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

(5) Възложител по настоящия договор може да бъде само физическо или 

юридическо лице, което отговаря на изискванията за високо ниво на въздействие-

високо ниво на защита по смисъла на Наредба №1 от 30 януари 2013 г. за минимално 

ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните 

данни, чрез използване на автоматизирана информационна система за обмен на данни. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

дължимата сума по договора в размера и по начина, договорени в чл. 3. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури възможността за 

изпращане и получаване на съобщенията в договорения формат. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не продава, преотстъпва или 

заменя с трето лице в страната или чужбина получените файлове с данни за субектите. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да включва в обработен вид получената 

по настоящия договор информация в своите бази данни. 

 

 

НЕУСТОЙКИ 

Чл. 12. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане в размер на 0.5 % върху 

неиздължената сума за всеки просрочен ден. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 13. Договорът се прекратява в следните случаи: 

1. с изтичане на срока по чл. 2, ал. 1; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 2, ал. 2; 

4. едностранно, без предизвестие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - при забава 

на плащането по чл. 3, ал. 1 от договора с повече от 15 (петнадесет) дни. 

5. едностранно от всяка една от страните - с едномесечно писмено 

предизвестие, отправено до другата страна. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неактуални данни, 

произтичащи от неизпълнение на задълженията на търговците да заявят 

обстоятелствата, които подлежат на вписване и обявяване по Закона за търговския 

регистър. 

Чл. 15. Договорът може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие 

между страните, изразено в писмена форма, което става неразделна част от настоящия 

договор. 



 

Чл. 16. Споровете между страните, възникнали при и по повод изпълнението на 

договора и неговото тълкуване, се решават чрез преговори, а при непостигане на 

съгласие, се предявяват пред компетентния съд по реда на ГПК. 

Чл. 17. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

 

 

 

 

Чл. 18. Кореспонденцията между страните по този договор се осъществява по 

факс, e-mail, както и чрез писмена кореспонденция, изведена и получена по надлежния 

начин. 

Чл. 19. Кореспонденцията по отношение на техническото изпълнение на 

договора, включително и по отношение на подписване на протоколите по чл. 1 ал. 3 от 

договора, се осъществява между страните чрез техни представители, както следва: 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ...........................  

Телефон: ............................. …………………. 

Факс: ...................... ………………………… 

 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ...........................  

Телефон: ............................. …………………. 

Факс: ...................... ………………………… 

 

Чл. 20. При промяна на данните по чл. 19 от договора съответната страна е 

длъжна да уведомява другата в петдневен срок от промяната. В противен случай 

всички съобщения се изпращат на последния известен адрес и се считат за получени. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по 

един за всяка от страните. 

 

  

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

………………………………….. 

 

……………………………. 

ЕЛЕНА МАРКОВА 

Изпълнителен директор на 

Агенция по вписванията 

  

…………………………….... 

РАЙНА ДАВИДОВА 

Директор на дирекция  

„ФСДУС“ 
 


