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I. Цени и такси 

ИНФОНОТАРИ ЕАД определя цени и абонаментни такси за ползване на 

предоставяните от него квалифицирани удостоверителни услуги и цените 

на стоки, свързани с тези услуги (смарт карт, четци, токъни и др.) и ги 

публикува в Тарифа за предоставяне на квалифицирани удостоверителни 

услуги (Тарифа, Тарифата), публично достъпна на адрес:  

http://www.infonotary.com/. 

Доставчикът си запазва правото да променя едностранно Тарифата по 

всяко време от действието на договора, като промените се одобряват от 

Съвета на директорите на “ИНФОНОТАРИ” ЕАД и се публикуват и са 

публично достъпни на URL адрес: http://www.infonotary.com/. Доставчикът 

уведомява Абонатите индивидуално или с факта на публикуване на 

промените. Промените влизат в сила и имат действие спрямо Абоната от 

деня, следващ уведомяването или публикацията. 

Промените имат действие за в бъдеще и не засягат вече платени 

авансово еднократни или абонаментни такси, предхождащи влизането в 

сила на промяната.  

II. Възнаграждения по Договор за квалифицирани 
удостоверителни услуги  

Стойността на Договора за квалифицирани удостоверителни услуги, 

който Абонатът сключва с Доставчика, се формира от възнагражденията, 

дължими от Абоната за заявени за ползване от него услуги и стоки, въз 

основа на настоящата Тарифа за предоставяне на квалифицирани 

удостоверителни услуги. 

Авансово платени или абонаментни такси не подлежат на връщане на 

Абоната, ако в срока, за който са заплатени, не са консумирани. 
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В случай на предсрочно прекратяване на издадено и прието от 

Титуляря квалифицираното удостоверение и/или на договора за 

квалифицирани удостоверителни услуги по причини, за които Доставчикът 

не отговаря, на Абоната не се дължи връщане на остатъка от заплатената 

стойност за остатъка от срока на прекратеното квалифицирано 

удостоверение. 

Всички дължими по договора суми се заплащат от Абоната по банков 

път, 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.  

III. Фактуриране 

Доставчикът издава на Абоната данъчна фактура за предоставяните 

услуги в до 5-дневен срок от плащането. 

IV. Политика за връщане на удостоверението и възстановяване 
на плащането 

При направени възражения от Титуляря/Създателя на печат на 

квалифицирано удостоверение в 3-дневен срок от публикуването му в 

Регистъра на удостоверенията относно непълноти или неточности, 

съдържащи се в него, Доставчикът прекратява възразеното удостоверение 

и издава ново безплатно или възстановява направеното плащане за 

издаване на възразеното удостоверение. 
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V. Цени за ползване на квалифицирани удостоверителни 
услуги, предоставяни от ИНФОНОТАРИ ЕАД 

 

1. Издаване и управление на квалифицирано 
удостоверение за квалифициран електронен подпис 

Типове удостоверения Период 
Цена в 

лв. 
Цена в лв. 

с ДДС 

Електронен подпис на физическо лице 
Infonotary Qualified Natural Person 
Signature 

1 год. 20,00 24,00 

Електронен подпис на физическо лице 
Infonotary Qualified Natural Person 
Signature 

3 год. 45,00 54,00 

Електронен подпис на физическо лице с 
делегирани правомощия от ЮЛ 
Infonotary Qualified Delegated Signature 

1 год. 50,00 60,00 

Електронен подпис на физическо лице с 
делегирани правомощия от ЮЛ 
Infonotary Qualified Delegated Signature 

3 год. 111,00 133,20 

 
2. Издаване и управление на квалифицирано 

удостоверение за квалифициран електронен печат 
 

Типове удостоверения Период 
Цена в 

лв. 
Цена в лв. 

с ДДС 

Електронен печат на ЮЛ 
Infonotary Qualified Legal Person Seal 

1 год. 50,00 60,00 

Електронен печат на ЮЛ 
Infonotary Qualified Legal Person Seal  

3 год. 111,00 133,20 

 



  
                              

ТАРИФА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНИ 
УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ 

 

 

 
Стр. 5 от 5 

 
 

В ер с и я :  1 . 0                                                                                                                 И Н ФОН О ТА Р И  Е А Д                        

3. Продължаване периода на действие на квалифицирано 
удостоверение 

 

Типове удостоверения Период 
Цена в 

лв. 
Цена в лв. 

с ДДС 

Електронен подпис на физическо лице 
Infonotary Qualified Natural Person 
Signature 

1 год. 15,00 18,00 

Електронен подпис на физическо лице с 
делегирани правомощия от ЮЛ 
Infonotary Qualified Delegated Signature 

1 год. 37,00 44,40 

Електронен печат на ЮЛ 
Infonotary Qualified Legal Person Seal 

1 год. 37,00 44,40 

 
4. Квалифицирани услуги за удостоверяване на време 

(timestamps) 
 

Квалифициран електронен времеви печат безплатно безплатно 

Проверка на квалифициран електронен времеви 
печат 

безплатно безплатно 

 
5. Други квалифицирани удостоверителни услуги 

 

Ограничаване на публичния достъп до 
удостоверение в регистъра  

безплатно безплатно 

Проверка статуса на удостоверение (CRL, OCSP) безплатно безплатно 

 
6. Продажба на смарт карти и четци 

 

Смарт карта (SIM,full size) 16,00 19,20 

Четец 19,00 22,80 

 


