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1. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 
1.1. КАТО СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД, че ОПЕРАТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ 
предвиждат обмен на информацията с цел обсъждане на потенциални 
бизнес отношения, свързани с национални и международни наети линии 
или други стандарти за пренос на данни ("Целта"), страните се задължават 
да пазят информацията, която ще получат от насрещната страна като тайна. 

1.2. СТРАНИТЕ имат право да използват предоставената информация 
само за гореспоменатата Цел. 

1.3. Съгласно настоящото Споразумение, СТРАНИТЕ нямат право да 
предоставят информация на трето лице. От тази гледна точка, адвокатите и 
съветниците на страните не следва да бъдат считани за трети лица. 

1.4. СТРАНИТЕ се задължават да гарантират, че всички лица, които влизат 
в контакт с информацията според настоящото споразумение, в рамките на 
техните работни взаимоотношения, носят отговорността да поддържат 
поверителността и задължението да пазят информацията като тайна в 
същата или по-голяма степен от описана в настоящото Споразумение. 

2. ОБХВАТ НА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 
2.1. Предмет на защита, съгласно това Споразумение, е информацията, 
която не е посочена от СТРАНИТЕ като публична, независимо от нейната 
форма и е предоставена от едната СТРАНА на другата по време на техните 
дискусии. 

2.2. Предмет на защита са също така търговската тайна и ноу-хау на 
СТРАНИТЕ. В допълнение, предмет на защита е и информацията, за която 
е установен специален режим на съхранение от правното регулиране (по-
специално икономическа тайна, ограничени данни, банкова тайна, сервизна 
тайна), както и информация, която изрично е посочена като поверителна. 

2.3. Предмет на защита според настоящото споразумение не е 
информацията, която е направена публична по време на срока на 
Споразумението, не се е състояла в следствие на нарушаване на 
задължението за нейна защита, както и информацията, поискана от едната 
от СТРАНИТЕ въз основа на процедура, независима от това 
Споразумението, от насрещната СТРАНА, или е предоставена на СТРАНИТЕ 
от трета страна.   
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3. НАРУШАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯ  
3.1. В случай на нарушаване на задължението за защита на информацията 
от една от СТРАНИТЕ, засегната СТРАНА получава правото да получи 
обезщетение под формата на плащане на компенсация за нанесената щета. 

4. ФИНАЛНИ КЛАУЗИ 
4.1. Това Споразумение е сключено за фиксиран период от време, който 
съвпада със срока на Договора, считано от датата на неговото подписване. 

4.2. Настоящото Споразумение, както и правата и задълженията, 
възникващи от или във връзка с неговото изпълнение, следва да бъдат 
регулирани от Арбитражния съд на Българска търговско-промишлена 
палата. 

4.3. Настоящото Споразумение може да бъде променено само чрез писмено 
споразумение между СТРАНИТЕ. 

4.4. В случай, че СТРАНИТЕ са подписали и друго споразумение за 
неразкриване на информация, освен настоящото, и при наличие на колизии 
между клаузите им, предимство при тълкуване и определяне на правата и 
задълженията между СТРАНИТЕ има настоящото Споразумение. 

4.5. Настоящото Споразумение е съставено в два 2 еднообразни 
екземпляра, по един за всяка една от СТРАНИТЕ. 
 

За __________________: За БУЛГАРТЕЛ АД: 

 

 

 

 

 

 СТЕФАН ВОЙНОВ 
Изпълнителен директор 

Дата: Дата: 

 


