
Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3 
 

Д О Г О В О Р 
 

 
 Днес, .................... г., между: 
 

 НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ), БУЛСТАТ 
000695146, адрес: гр. София, ул. Панайот Волов № 2, представляван от 
........................................... - председател на НСИ, от една страна, наричан за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, и от друга  
 .........................................................................................................................................., 
адрес: гр. ..........................., ул. „..............................................” №......, ЕИК/БУЛСТАТ 
............................., представляван от ......................................................................., наричан 
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
 

 се сключи настоящият договор за следното: 
 
 І. ПРЕДМЕТ  
 

 Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви 
и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следния информационен продукт/услуга: 
Анонимизирани индивидуални данни от статистическо изследване на .............................. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
за периода ................................................................................................................................... 

 
 ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 
 

 Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
 1. да изготви поръчания информационен продукт/услуга при спазване на 
изискванията на чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката (ЗСт) за защита на интересите 
на отделните физически и юридически лица; 
 2. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, предмет на договора, в 
срок до .......................... работни дни след подписване на договора. 
 Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
 1. да извършва проверка на място по отношение на спазване на изискванията за 
защита на предоставената информация. От неспазването на тези изисквания произтича 
незабавно прекратяване на действието на договора и преустановяване на бъдещо 
предоставяне на данни; 
 2. да продава и разпространява информацията, която е предоставил на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
 1. да ползва предоставената информация само за целите на научната или 
изследователската работа на основание чл. 26а от ЗСт; 
 2. да предприеме всички необходими административни, технически и 
организационни мерки за защита на получената информация. Данните могат да бъдат 
използвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ единствено за целите на научната работа съгласно чл. 
26а от ЗСт; 
 3. да не допуска: 
            а) идентифициране на индивидуални данни; 
            б) копиране на данни или части от тях; 
            в) изнасяне на данни от помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
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            г) неточно интерпретиране на предоставената информация, в съответствие с 
прилаганите от НСИ дефиниции, методологии и метаданни; 
 4. да не предоставя на трети лица в страната или в чужбина получената 
информация, предмет на настоящия договор;  
 5. да осигури подписването на клетвена декларация за опазване на 
статистическата тайна при условията на т. 2 - 4 от всеки отделен изследовател, който 
ще работи с данните; 
 6. да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (при необходимост) копие от всички 
отчети/доклади, които са изготвени въз основа на предоставените данни, преди 
публикуване на резултатите от изследванията с цел осъществяване на контрол по 
отношение на конфиденциалността на данните;  
 7. при публикуване на получената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация да посочи 
НСИ като източник на данните, както и че НСИ не носи отговорност за резултатите и 
изводите в конкретната изследователска разработка; 
 8. да плати уговорената цена по чл. 6 от настоящия договор. 
 Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
 1. да изисква предоставяне на актуална информация, предмет на договора, в 
уговорения срок;  
 2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при необходимост, допълнителни уточнения 
по предоставената информация. 
 
 ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 
 

 Чл. 6. (1) Цената на предоставения информационен продукт/услуга по чл. 1 е в 
размер на.................................. лв. с включен ДДС. 
 (2) Информацията ще бъде подготвена по определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
изисквания, като в случаите, при които агрегацията на отделните показатели обхваща 
по-малко от три статистически единици, или за съвкупност, в която относителният дял 
на стойността на изучавания параметър на една единица е над 85 на сто от общата 
стойност на този параметър за всички единици от съвкупността, данни няма да бъдат 
предоставяни.  
  Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 50% от 
цената по чл. 6, ал. 1 авансово в ....... дневен срок от подписване на договора въз основа 
на проформа фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 (2) Остатъкът от дължимата сума се заплаща в срок до пет работни дни след 
подписване на приемно-предавателен протокол, съдържащ констатации относно 
изпълнението на предмета на договора, подписан от представители на страните, и след 
издаване на окончателна оригинална фактура. 
 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимата сума по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
 IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 119001  
 BIC: BNBGBGSD  
 SWIFT CODE: BNBGBGSF. 
 
 ІV. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

  Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за всички резултати от своето 
изследване, както и от информацията, публикувана или разпространена по друг начин, 
която позволява идентифицирането на индивидуални данни. 
 Чл. 9. (1) В случай на забавено или неточно изпълнение на задължение по този 
договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.25% за 
всеки просрочен ден, но не повече от 8% от стойността на неизпълнението, както и 
законната лихва. 
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 (2) В случай на нарушение на чл. 4, т. 2, 3, 4 и 7 от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
договорът се прекратява автоматично. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 25% от сумата по чл. 6, ал. 1. 
 
 V. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

 Чл. 10. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, ще се прилагат 
разпоредбите на съответно действащите нормативни актове. 
 Чл. 11. Информационният продукт/услуга се получава от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” на НСИ. 
 Чл.  12. Отговорник по изпълнението на договора от страна на НСИ е:  
......................................................................................................, тел.: ....................................., 
e-mail: .................................................... . 
 

 Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 
страна. 

 
 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
 (................................)       (.................................) 
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