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Договор 
за консултантски услуги 

за съответствие с Национален сертификат „Компания - приятел 
на детето”   

№….../………... 
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Днес………………………, в град София, между страните: 

  
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
със седалище ......................................................................и адрес на управление 
................................................................................................................................., 
представлявана 
от....................................................................................................................................................., 
в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

  
2. Къща на децата ЕООД,  ЕИК 205785585 със седалище гр. София и адрес на управление бул. 

„Витоша” № 58 ет.4, представлявана от Георги Василев Богданов,  
в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

  
се сключи договор със следните условия: 

 

 
Чл. 1 Общи условия на договора 

  

1.1. Сертификат „Компания - приятел на детето“ е сертификационна марка  собственост 
на Национална мрежа за децата (НМД) с Булстат 175121020 и се управлява от 
„Къща на децата“ ЕООД, чийто едноличен собственик е Националната мрежа за 
децата.  

  
1.2. „Къща на децата“ ЕООД изпълнява дейностите по установяване на съответствието 

на дейността на компаниите със стандартите на сертификат „Компания - приятел 
на детето”. 

  
1.3. Настоящият договор се сключва на основание на подадено заявление с входящ 

номер BG/N/2021/162209 и дата на подаване 25/03/2021 г. основание чл. 44, ал. 1 
във връзка с чл. 42, ал. 3, т. 1-4 и ал. 4 от Закона за марките и географските 
означения (ЗМГО). 

  
1.4. Изпълнението на услугите по настоящия договор установява нивото на компанията 

относно стандартите на сертификата и подготвя представянето ѝ пред Комисията 
по сертификация на НМД, но НЕ гарантира присъждане на сертификат на 
компанията. Това зависи изцяло от установеното ниво на съответствие със 

стандартите на сертификат „Компания - приятел на детето” и решението на 
Комисията. 
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Чл. 2 Предмет на договора 

  

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави срещу възнаграждение 
консултантски услуги за установяване на нивото на съответствие със стандартите на 

сертификат „Компания - приятел на детето” на Възложителя. 

2.2. Представяне на Доклад от проведения одит (преглед за съответствие) от страна на 
консултанта на НМД с оценка и направени препоръки в двуседмичен срок след 
проведените срещи на място в компанията. 

2.3.  Консултантът на НМД предоставя съгласувания с възложителя доклад пред Комисията по 
сертификация на НМД.  

2.4. Консултант по настоящия договор, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е: 

● водещ консултант - ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

● помощник консултант -  ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Член. 3 Срокове на договора  

3.1. Услугите се предоставят в срок до 2 месеца от сключване на договора. 

  

Член 4. Права и задължения на Възложителя 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

  
4.1. Да се запознае с принципите и стандартите, които са описани в Наръчник за одит и 

сертификация; 
  
4.2. Да запознае със същите принципи и стандарти и своите служители, които имат пряко 

отношение към извършваните консултантски услуги по сертифицирането; 
  
4.3.  Да осигури съдействие и достъп за провеждане на консултациите и одита; 
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4.4. Да уведоми по време на изпълнение на услугата за проблеми и нарушения, които са  били 
установени в компанията в минал период, когато те са свързани с изследваната област на 
информация. 

  
4.5. Да заплати договорената цена за консултантските услуги по договора, в посочения срок. 
  
4.6. Да заплати таксата за сертификат. Задължението влиза в сила само в случай, че има 

решение за присъждане на сертификат „Компания - приятел на детето”. 
  
4.7. Да спазва стандартите и правилата за употреба на сертификат „Компания - приятел на 

детето” за периода на валидност - 1 (една) година. Задължението влиза в сила само в 
случай, че има решение за присъждане на сертификат „Компания - приятел на детето”. 
Правилата  са описани в Наръчник за одит и сертификация и приложенията към него. 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.8.    Да споделя истории и добри практики от своята социално отговорна дейност, рекламата 
и маркетинга или от областта на човешките ресурси към децата, които да бъдат 
комуникирани от страна на изпълнителя. Споделените добри практики, актуални 
събития и благотворителна дейност трябва да бъдат предварително одобрени от страна 
на Възложителя.   

  
4.9.   Да получи изготвения доклад от проведения одит с направената оценка и препоръки за 

сведение преди да бъде изпратена на Комисията по сертификация. 
  
4.10.   Да отрази мнение по доклада, преди да бъде представен пред Комисията по 

сертификация на НМД. 
  
4.11.   Да получи решението на Комисията по сертификация на НМД от разглеждане на 

кандидатурата на компанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, независимо дали е положително или 
отрицателно за присъждане на сертификат. 

  
4.12.   Когато има издадено решение за присъждане на сертификат „Компания - приятел на 

детето”, да му бъде издаден сертификат с индивидуален номер и да бъде предаден на 
негов представител заедно с визуалните материали към него. 

  
  

Член 5. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  
5.1. Да предостави консултантските услуги предмет на договора при пълна 

конфиденциалност между консултанта и сертифициращата компания, като 
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консултантът носи персонална отговорност съгласно подписаната декларация за 
опазване на данните на компанията. 

  
5.2. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата информация за сертифициране, като 

Наръчник за одит и сертификация с всички приложения към него. Това може да стане и 
в електронен вид.  

  
5.3. Да спазва всички етапи и критерии на Процедурата за одит и сертификация в тяхната 

последователност. 
  
5.4. Да определи консултант от екипа си и да му окаже съдействие за извършване на 

консултантската услуга. 
  
5.5. Да опазва информацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като вземе всички необходими мерки за 

това. 
  
5.6. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Доклад от проведения одит, преди да бъде представен 

пред Комисия по сертификация на НМД. 
  
5.7. Да представи Доклад от проведения одит пред Комисия по сертификация на НМД.   

  

  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право: 

5.8.   Да получи достъп до информацията, необходима за установяване на съответствието на 
компанията към стандартите на сертификат „Компания - приятел на детето”.  

  
5.9.  Да получи сумата, която е договорена, за консултантската услуга за установяване на 

съответствие със стандартите на сертификат „Компания - приятел на детето”, като издаде 
необходимия разходооправдателен документ. 

  
5.10. Да получи таксата за сертификат, в случай, че има решение за присъждане на сертификат 

„Компания - приятел на детето”, като издаде необходимия разходооправдателен 
документ 

 

 
Член 6. Заплащане  

 

 
6.1. Цената по договора се състои от две части:  

а) цената на услугите за установяване на съответствие. Цената на услугите за 
установяване на съответствие по договора е 1500 лв. без ДДС (хиляда и петстотин 
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лева, без ДДС)., която се заплаща до 10 дни след подписване на настоящия 
договор. 

б) такса за получаване на сертификат „Компания - приятел на детето”. Таксата за 
сертификат е в размер на 5000 лв., без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС).  
 

Таксата за сертификат „Компания - приятел на детето” се изисква и заплаща само 
в случай, че компанията е преминала успешно през преглед на дейността и има 
издадено решение от Независима комисията по сертификация към НМД. Таксата 
се заплаща до 10 дни от датата на решението на Комисията и уведомяване на 
Възложителя за решението на Комисията. 

 
6.2. Договорът влиза в действие от датата на подписване и след като цената за услугите за 

установяване на съответствие бъде платена изцяло. 
  
6.3. В случай, че няма присъден сертификат, не се дължи такса. 

  
6.4. Цена по таксите се заплащат по следната банкова сметка: 

  

Титуляр: „Къща на децата” ЕООД 
Банка: Уникредит Булбанк 
Адрес: София 1000, пл. св. Неделя 1 
IBAN: BG89UNCR70001523625871 
SWIFT: UNCRBGSF 

 

 
Член 7. Прекратяване на договора   

 
7.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока на сертификата. 
  
7.2. Договорът може да се прекрати по желание на всяка от двете СТРАНИ, като се посочат 

мотиви за прекратяването. 
  

7.3. Договорът може да бъде прекратен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при неспазване на условията за 
осигуряване на съдействие и достъп до информация, която е необходима за извършване 
на договорените услуги. 

  
7.4. За всички други неуредени въпроси по този договор, се смятат за валидни нормите на 

българското законодателство. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

  

 

 

Консултант: 

 

                

 

 

 


