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ДОГОВОР 

за  

ползване на електрона платформа за провеждане на общи събрания 

 

Днес, ...................... 2018 г. в гр. София между: 

........................................................... АД, 

със седалище и адрес на управление: гр. ................................................, ул. 

............................................................... № ........................., ЕИК..........................., представлявано от 

......................................................................................, от една страна, наричано по-долу в този 

договор за краткост “Емитент”, „Дружество”  

 

и 

 

“ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Три 

уши” № 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански– Изпълнителен 

директор, наричано по – долу в този договор за краткост “Централен депозитар”, „ЦД” 

 

се сключи настоящият договор за ползване на електронната платформа за общи събрания 

(ЕПОС), управлявана от “Централен депозитар” АД 

 

 1. Предмет на договора 

 

1.1. ЦД предоставя достъп и осигурява техническа възможност за ползване на уеб-базираната 

ЕПОС при провеждане на общи събрания (ОС) на акционерите/облигационерите на 

дружеството. 

1.2. ЦД предоставя на Емитента услугите, свързани с ползване на ЕПОС, с цел осигуряване на 

възможност за провеждане на ОС чрез използване на електронни средства посредством 

формите и маханизмите, предвидени в действащото законодателство. 

1.3. ЦД извършва услугите по договора срещу заплащане на такси (цени на услуги), определени 

в Тарифата за цените на услугите на ЦД (Тарифата), която се публикува на интернет 

страницата на ЦД. 

1.4. По отношение на настоящия договор се прилагат действащите Общи условия, които 

регулират отношенията между ЦД и потребителите на ЕПОС (Общите условия), приети от 

Съвета на директорите на ЦД. 

 

2. Права и задължения на Емитента 

 

2.1. Емитентът има право да ползва ЕПОС за провеждане на ОС след регистрация в системата 

по реда, определен от ЦД, и заплащане на предвидената в Тарифата на ЦД такса за конкретното 

ОС. 

2.2. Емитентът се задължава да спазва установените от ЦД документални и технически 

стандарти и да не ги разпространява и използва по какъвто и да е начин, извън осъществяване 

предмета на този договор. 

2.3. Емитентът се задължава да осигури спазване на всички изисквания на приложимата 

нормативна уредба в процедурата по свикване и провеждане на ОС. 

2.4. Емитентът се задължава да ползва услугите, предоставяни от ЦД, в съответствие с 

изискванията на общите условия и действащата нормативна уредба, включително 

Ръководството за потребителя, публикувано на интернет страницата на ЦД.  

2.5. Емитентът е длъжен да информира своите акционери/облигационери - потребителите на 

ЕПОС за реда за участие в ОС и за спазването на изискванията по т.2.4 за целите на 

провеждането на ОС чрез ЕПОС. 

  

3. Права и задължения на ЦД 

 

3.1. ЦД извършва организационно - техническата дейност, свързана с поддържане на ЕПОС, 

като се задължава да извършва всички действия по предмета на договора с грижата на добър 

търговец и в съответствие с приложимите професионални стандарти.  

3.2. ЦД се задължава да поддържа системата в техническа изправност и състояние, годни за 

непрекъснато и качествено предоставяне на услуги. 
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3.3. ЦД се задължава да уведомява своевременно Емитента за наличие на обстоятелства, които 

засягат възможностите за ползване на ЕПОС. 

3.4. ЦД се задължава да изготвя справки, да издава документи и да предоставя други услуги по 

в съответствие с изискваниятана Правилника на ЦД. 

 

4. Такси и начин на плащане 

 

4.1. Страните се съгласяват конкретният размер на дължимите такси за ползване на ЕПОС и 

свързаните с това услуги да се определят съобразно действащата към момента на плащане 

Тарифа за цените на услугите на ЦД. ЦД има право да изменя и допълва Тарифата по реда, 

предвиден в Правилника на ЦД. 

4.2. Сумата за извършвани услуги по този договор се заплаща по банкова сметка на ЦД, 

посочена на интернет страницата на ЦД. 

 

5. Конфиденциалност. Лични данни 

 

5.1. Страните се задължават да не разпространяват по какъвто и да е начин факти и 

обстоятелства, които са им станали известни във връзка със сключването и изпълнението на 

този договор, освен по реда на  действащите нормативни актове. 

5.2. С попълването на предвидени в регистрационните форми лични данни, Емитентът дава 

изричното си разрешение за тяхното обработване от ЦД в съответствие с действащото 

законодателство 

5.3. ЦД се задължава да не разкрива и/или разпространява на трети лица данни и/или 

информация, предоставена му по повод изпълнението на предоставяната услуга. Разкриване е 

възможно само в случаите на съгласие на съответното лице, и когато информацията е изискана 

от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират 

информация, съдържаща лични данни, и при спазване на нормативно установения ред. 

 

6. Срок. Прекратяване 

 

6.1. Договорът се сключва за неопределен срок. 

 

6.2. Договорът може да бъде прекратен: 

6.2.1. по взаимно съгласие на страните; 

6.2.2. с едномесечно писмено предизвестие от всяка от страните; 

6.2.3. при неизпълнение от всяка от страните по реда на действащото законодателство; 

6.2.4. при дерегистрация на съответната емисия финансови инструменти от системата на ЦД.  

 

6.3. При прекратяване на договора, Емитентът заплаща всички дължими до момента суми за 

предоставените от ЦД услуги. 

 

7. Други клаузи 

 

7.1. Страните се съгласяват при прилагане на клаузите на настоящия договор да спазват 

изискванията на Правилника за дейността на ЦД, Тарифата на ЦД и действащите Общи 

условия.  

7.2. С подписване на настоящия договор представляващият Емитента, изрично заявява, че 

приема и е запознат с обявените Общи условия, приложими към отношенията между ЦД и 

потребителите на ЕПОС. 

7.3. Страните се съгласяват, че всички спорове между тях във връзка с тълкуване и изпълнение 

на този договор, ще се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие от 

компетентния съд.  

7.4. За неуредените от този договор и от Общите условия случаи се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

7.5. Договорът се подписа в два оригинални екземпляра по един за всяка страна. 

 

 

ЗА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД:                   ЗА ЕМИТЕНТ: 


