
ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА  

e-invoice.bg  

Днес, ……………. г. в гр. София между 

„КОНТРАКС" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Тинтява 13, вписано в 

Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 175415627, представлявано от Йордан 

Йорданов - Изпълнителен директор, наречено по-нататък в Договора ДОСТАВЧИК, от една страна, 

и 

„..........................." ........., със седалище и адрес на управление: ........................... .......................... 

........................., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: .........................., 

представлявано от ............................................. - ...................................................., наричано по-нататък в 

Договора ИЗДАТЕЛ, от друга, 

се сключи настоящия договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ 

Чл. 1. (1) ИЗДАТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема срещу възнаграждение да извърши 

следните услуги посредством системата e-invoice.bg: 

1. Доставка по електронен път на електронни фактури, издадени от ИЗДАТЕЛЯ към 

получател; 

2. E-mail известяване на получателя й за всяка една успешно изпратена електронна 

фактура; 

3. E-mail известяване за всяка една получена електронна фактура от получателя й; 

4. Възможност за проследяване в реално време статуса на електронните фактури; 

5. Възможност за повторно известяване на получател за изпратени електронни фактури 

към него; 

6. Възможност за изпращане и получаване на електронни съобщения при оспорването на 

електронна фактура; 

7. Електронен архив на фактури. 

(2) Предоставяните от ДОСТАВЧИКА услуги, описани в ал. 1, се отнасят единствено 

за електронни фактури, издадени в изискания от системата е-invoice.bg XML формат и 

подписани с валиден универсален електронен подпис. 
 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 2. (1) Този договор се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила отдатата на 

подписването му. 

(2) Ако в едномесечен срок преди изтичане на срока по ал. 1 на настоящия член, никоя 

от страните по договора не отправи писмено уведомление до другата страна за прекратяването 

му, същият автоматично се удължава за срок от една година. Правилото важи съответно при 

изтичане на всеки следващ едногодишен период. 

 

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА e-invoice.bg 
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Чл. 3. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ИЗДАТЕЛЯ възможност за първоначална регистрация 

в системата e-invoice.bg, след което последният може свободно да извършва описаните в 

предмета на договора услуги. 

(2) Предоставянето на услугите по предмета на договора не обхваща осигуряване на 

компютърно оборудване и свързаност за пренос на информация от ДОСТАВЧИКА към 

ИЗДАТЕЛЯ. 

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако ИЗДАТЕЛЯТ не може да осъществи 

достъп, поради проблеми извън контрола на ДОСТАВЧИКА (хардуерен, софтуерен проблем, 

проблем с Интернет свързаност и др.). 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 
 

Чл. 4.   (1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава: 

1. Да предостави достъп на ИЗДАТЕЛЯ до системата e-invoice.bg и услугите по предмета 

на договора; 

2. Да предостави на ИЗДАТЕЛЯ инструкции относно технологичните изисквания за 

ползване на системата e-invoice.bg, както и относно изискванията към формата на 

изпращаните посредством системата електронни фактури; 

3. Да осигури възможност за изпращане на електронни фактури, издадени и подписани с 

електронен подпис от ИЗДАТЕЛЯ, след извършване на проверка за спазване на 

изискуемия от системата e-invoice.bg формат и за наличие на изискуемия набор от 

реквизити в съдържанието им; 

4. Да уведомява получателите на електронните фактури за изпратения към тях документ, 

като им изпрати електронно уведомление на посочения от ИЗДАТЕЛЯ електронен 

пощенски адрес и лице за контакт; 

5. Да осигури на ИЗДАТЕЛЯ възможност за проверка на статуса на изпратените 

посредством системата електронни фактури; 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ осигурява чрез SSL (Secure Socket Layer) технология криптирана 

връзка за предаване и съответно получаване на електронни фактури посредством системата e-

invoice.bg. 

Чл. 5. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право на възнаграждение от ИЗДАТЕЛЯ за предоставения 

достъп до системата e-invoice.bg и за предоставените услуги по този договор съобразно 

предвиденото в Приложение № 1 към настоящия договор. 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже изпращането на електронна фактура или 

сметка посредством системата e-invoice.bg, в случаите когато: 

1. Не отговаря на изискванията за формат; 

2. Не съдържа изискуеми в закона реквизити; 

3. Не е подписана с валиден универсален електронен подпис в съответствие с 

изискванията на закона за електронния документ и електронния подпис; 

4. Не съдържа валиден електронен пощенски адрес за контакт с получателя й. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛЯ 
 

Чл. 6. ИЗДАТЕЛЯТ се задължава да заплаща възнаграждение на ДОСТАВЧИКА в размера, 

сроковете и при условията, предвидени в Приложение № 1 към настоящия договор. 

Чл. 7. (1) ИЗДАТЕЛЯТ се задължава при използване на услугите по настоящия договор: 

1. Да спазва инструкциите на ДОСТАЧИКА относно технологичните изисквания за 

ползване на системата e-invoice.bg; 

2. Да изпраща електронни фактури в изискания формат; 
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3. Да изпраща електронни фактури, подписани с универсален електронен подпис и 

отговарящи на изискванията на действащото законодателство; 

4. Да предоставя валиден email адрес за контакт с получателя на всяка издадена от него и 

изпратена посредством системата e-invoice.bg електронна фактура; 

5. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, Интернет 

етиката, правилата на морала и добрите нрави; 

6. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящия договор. 

(2) ИЗДАТЕЛЯТ се задължава да не използва системата e-invoice.bg за извършване на 

дейности, противоречащи на българското законодателство, включително, но не само, да не 

използва системата e-invoice.bg за дейности, свързани с изпирането на пари или 

финансирането на тероризма или за действия, нарушаващи изискванията на данъчното 

законодателство или съставляващи престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната система. 

Чл. 8. ИЗДАТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му компютърно оборудване и достъп до 

Интернет за ползването на услугите, предмет на настоящия договор. 
 

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА 
 

Чл. 9. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря пред ИЗДАТЕЛЯ или получател на електронна фактура, 

изпратена посредством системата e-invoice.bg: 

1. За вреди, причинени от неизпълнение на задълженията и отговорностите на 

ИЗДАТЕЛЯ посочени в раздел V от този договор; 

2. За вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните 

съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, получени, 

заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством системата e-invoice.bg, 

освен ако са причинени от ДОСТАВЧИКА умишлено или при проявена груба 

небрежност; 

3. В случаите, когато ИЗДАТЕЛЯТ не използва указаните на съответните Интернет 

страници на системата e-invoice.bg като необходими техническо и софтуерно оборудване 

и Интернет връзка; 

4. При невъзможност от изпълненията си по договора поради настъпване на 

обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, 

проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на 

ДОСТАВЧИКА. 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ   не   носи   отговорност   за   изпълнението   на задължението си 

по чл. 4, ал. 1, т. 5 в случаите, когато: 

1. ИЗДАТЕЛЯТ е посочил невалиден електронен пощенски адрес за контакт с 

получателя; или 

2. Смущения във функционирането на мейл сървъра, обслужващ посочения електронен 

пощенски адрес за контакт с получателя, препятстват получаването на уведомлението от 

същия. 

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за съдържанието на електронните фактури и сметки, 

изпращани посредством системата e-invoice.bg. 

(4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за противоправния характер на дейността на 

ИЗДАТЕЛЯ на електронни фактури и сметки, изпращани посредством системата e-invoice.bg 

или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети 

задължения във връзка с доставката на стоките и услугите, посочени като основание на 

електронните фактури и сметки, изпращани посредством същата, както и за претърпени вреди 

и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. 

(5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставянето на услугите по чл. 1 или 

предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на 
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ДОСТАВЧИКА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, 

насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи 

ДОСТАВЧИКЪТ предварително уведомява ИЗДАТЕЛЯ за възможното временно 

непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите. 

(6) Извън посочените по-горе случаи ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност за 

непредоставянето на услугите по чл. 1 или предоставянето им с влошено качество до размера 

на всички причинени на ИЗДАТЕЛЯ преки и косвени вреди. 

Чл. 10. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да проверява наличието 

на надлежна представителна власт на посочените от ИЗДАТЕЛЯ лица за контакт с получателите 

на издадените от него електронни фактури и сметки. 
 

VII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 11. (1) За изпълнение услугите по предмета на договора ИЗДАТЕЛЯТ заплаща на 

ДОСТАВЧИКА сума, получена на база единични цени, посочени в Приложение 1 към Договора. 

(2) Цената по този Договор се заплаща на месечна основа в седемдневен срок след 

предоставяне на надлежно издадена фактура от страна на ДОСТАВЧИКА. 

(3) Сметката на ДОСТАВЧИКА, по която следва да бъде преведена договорената сума, 

е: 

Банка ДСК ЕАД, СКЦ 

BIC: STSABGSF 

IBAN: BG28STSA93000008577684 
 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 12. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. След изтичане на срока по чл. 2, ал. 1, освен в случаите на продължаване действието 

му при условията на чл. 2, ал. 2. 

2. По взаимно писмено съгласие между страните. 

3. С едностранно едномесечно писмено предизвестие от някоя от страните. 

4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

5. При прекратяване на дейността на някоя от страните. 

6. На други основания, предвидени в закона. 

(2) При неизпълнение на задълженията на някоя от страните изправната страна има 

право да развали договора с отправяне на 7-дневно писмено предизвестие. 
 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 13. При прилагане и тълкуване на настоящия Договор използваните термини и изрази имат 

следното значение: 
 

(1) e-invoice.bg е уеб-базирана система за обмен на цифрови пратки (електронни 

изявления) - електронни фактури, извлечения, известия, сметки и др., подписани с валиден 

универсален електронен подпис. Системата e-invoice.bg е собственост на Контракс АД, който 

се явява посредник по смисъла на чл.6 от ЗЕДЕП при обмена на цифрови пратки между 

ИЗДАТЕЛ и ПОЛУЧАТЕЛ. 

(2) Цифрова пратка - съдържа един или повече цифрови документа, подписани с 

валиден универсален електронен подпис. Така създадените документи биват пренасяни от 

ИЗДАТЕЛЯ до ПОЛУЧАТЕЛЯ им чрез системата e-invoice.bg по електронен път. 
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(3) Електронната фактура е електронен документ по смисъла на чл. 3 от Закона за 

електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и е електронен еквивалент на 

хартиената фактура. Електронната фактура съдържа всички реквизити на хартиената фактура, 

но позволява автоматизирана обработка. Електронната фактура се разпространява в сигурна 

среда. Електронната фактура е в съответствие с българското (чл. 6 от Закона за счетоводството 

(ЗСч) и европейското законодателство (чл. 218, 232 и 233 от Директива 2006/112/ЕС). 

Електронната фактура е подписана от издателя с електронен подпис, съгласно чл. 13 от 

ЗЕДЕП, което гарантира нейната автентичност и цялост. Електронната фактура изпълнява 

изискванията на чл. 114 (6) от Закона за ДДС (ЗДДС). 

(4) Издател - всяко юридическо или физическо лице, което има сключен договор с 

Контракс АД за ползване на системата и притежава валиден универсален електронен подпис. 

Издателят е създател на фактурата, който заплаща ценови такси по ценовата листа на Контракс 

АД за ползване на системата e-invoice.bg. 

(5) Получател - юридическо или физическо лице с разрешен достъп до изпратените 

към него фактури. За извършването на следните операции -получаване, разглеждане, 

разпечатване, оспорване и локално съхранение Получателят не е задължен да притежава 

електронен подпис. 

(6) Злоумишлени действия - са действия или бездействия, нарушаващи Интернет 

етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, 

изпращане на нежелана поща (не поискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване 

на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на 

недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), 

извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или 

саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), 

изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за 

отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и 

асоциираните мрежи или извършване на каквито и да е било други действия, които могат да 

се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското 

законодателство или по друго приложимо право. 

(7) Случайно събитие - е непредвидено към момента на сключването на договора 

обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно 

невъзможно. 

Чл. 14. Всички изменения и/или допълнения на този договор се извършват по взаимно писмено 

съгласие на страните, изразено във формата на допълнително споразумение към договора. 

Чл. 15. В случай, че някоя от клаузите на настоящия договор се окаже недействителна, то тя се 

замества от повелителните норми на закона или установената практика, без това да влече 

недействителност на договора, на други негови части или клаузи. 

Чл. 16. Нерешените в настоящия договор въпроси се решават чрез преговори. За всички 

неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република 

България. 

 

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

страните.Посочените цени не включват 20% ДДС. 

 

ЗА ДОСТАВЧИК ЗА ИЗДАТЕЛ 

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

(Николай Йорданов) (.................................) 

Изпълнителен Директор (..................................) 

  

http://e-invoice.bg/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 
 
 

Поз. Цени 

1. Годишна такса 250,00 лв 

2. Месечна такса  
2.1. Цена за издадена и заредена в системата фактура - за 1 брой 0,25 лв 

3. Допълнителни услуги  
3.1. Цени за еднократни допълнителни услуги - по договаряне, след подготовка 

и съгласуване на техническо задание за услугата. 

 

 
 
 

Годишна такса - таксата, която издателят заплаща на оператора при подписване на Договор за 

регистрация в системата. Таксата е фиксирана и не зависи от броя издавани и зареждани в системата 

фактури. 

Месечни такси на база реално използвани услуги - месечни такси, размерът, на които се определя 

от броя на издадените през календарния месец фактури. Единичната цена за всяка издадена фактура с 

размер до 1MB е твърдо фиксирана и не зависи от броя издадени за месеца фактури. В цената е 

включено еднократно известяване на получателя на фактурата по e-mail, както и съхранение на 

фактурата в системата за срок от шест месеца от датата на издаване. Размерът на месечната такса се 

определя като броят издадени през календарния месец фактури се умножи по единичната цена за 

издадена фактура. 

Допълнителни услуги - набор от услуги, които операторът предоставя на издателя и които се 

таксуват допълнително. Цените на услугите могат да бъдат фиксирани или подлежат на допълнително 

договаряне между издателя и оператора. Услуги с фиксирани цени са повторното уведомяване на 

получател по e-mail за адресирана до него фактура в системата и архивиране на фактури след изтичане 

на шестмесечния срок за съхранение в системата. Подлежащи на допълнително договаряне услуги са 

разработването на инструменти за конвертиране на електронни фактури от ERP системата на издателя 

към зададения xml стандарт за зареждане в www.e-invoice.bg, разработването на дизайн за 

визуализиране фактурата в pdf формат, разработването на инструменти за групово подписване и 

зареждане в системата на електронни фактури, разработване на стандартизиран xml формат за 

зареждане на други подписани с електронен подпис документи - например банкови извлечения. 

 

 

ЗА ДОСТАВЧИК ЗА ИЗДАТЕЛ 

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

(Николай Йорданов) (.................................) 

Изпълнителен Директор (..................................) 
 

http://www.e-invoice.bg/

