
 
 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
 
Днес, ………………….., в гр. София, между:  
1. търговско дружество с фирма “ХЕЛИАНТИ“ ООД, вписано в Агенция по вписванията, 
Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 204743626, със 
седалище и адрес на управление в град: София, ул. „Добротич“ №19, представлявано от 
управителя: Анна Георгиева Петрова, наричано за краткост за целите на настоящото 
споразумение „Разкриваща страна“, от една страна и 
 
2. Анна Георгиева , ЕГН: 1234567890, адрес: адрес-лична-карта, наричан за краткост за 
целите на настоящото споразумение „Приемаща страна“, от друга страна, и всички наричани 
заедно „Страните“ в споразумение с № 93241175, 
  

Като взеха предвид че: 
 
А. Приемащата страна и Разкриващата страна сключват настоящото споразумение във връзка с 
предоставянето на информационен носител, съдържащ аудио-визуално произведение с 
уникална, автоматично създадена маркировка (означение), по отношение на което Страните 
подписват настоящото споразумение за конфиденциалност. 
  
Б. Страните се съгласяват, че във връзка с търговските си взаимоотношения, Приемащата страна 
получава аудио-визуалното произведение от Разкриващата страна. Достъпът до аудио-
визуалното произведение е единствено за целите на обучение. 
 
В. С настоящото Споразумение Приемащата страна декларира и гарантира, че ще полага 
максимални усилия за опазване на аудио-визуалното произведение от нерегламентиран достъп и 
разпространение.  
 
Страните сключиха настоящото Споразумение за конфиденциалност („Споразумението“) 
 

Член 1 
Страните са съгласни, че с настоящото Споразумение ще уредят условията на 

конфиденциалност и опазване на аудио-визуалното произведение, което се споделя от 
Разкриващата на Приемащата страна. 
 

Член 2 
 За целите на настоящото Споразумение, Приемащата страна се задължава да опазва 
Конфиденциалната информация (аудио-визуалното произведение), съгласно условията посочени 
по-долу. Приемащата страна се задължава да предприеме съответните мерки, гарантиращи най - 
висока степен на сигурност при съхраняване, използване и боравене с Конфиденциалната 
информация по време на целия срок, за който се приема нейната защита. 
 

Член 3 
 (1) За целите на настоящото Споразумение под „Конфиденциална Информация” се 
разбира всяка част от съдържанието на предоставяното аудио-визуално произведение, всякакви 
сведения, включително производствени и търговски тайни (факти, информация, решения и 
данни, свързани с дейностите, чието запазване в тайна е в интерес на Разкриващата страна и 
свързаните с него лица), станали му известни, а за поверителна информация, производствена и 
търговска тайна ще се считат всички сведения, които се отнасят до организации и членства, 
доставчици, съдружници, образци, програми, устройства, планове и стратегии, маркетинг 
планове, информация за развойна дейност и резултатите от нея, методи на работа и използването 
на софтуер или компютърни програми, информация относно възнаграждения, ценообразуване, 
ноу-хау, дистрибуторски канали, както и всякакви отношения между Разкриващата страна и 
трети лица.  
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(2) Страните сe съгласяват, че посочената информация в предходната точка не е и не може 
да бъде изчерпателно изброена, поради обема и разнообразието й, като в тази връзка, всяка една 
информация, която е станала известна преди подписването на настоящото Споразумение, както 
която ще стане известна след неговото подписване, ще се счита за Конфиденциална Информация. 
 (3) За Конфиденциална няма да се счита тази информация, която е станала публично 
известна и този факт не се дължи на неправомерно поведение на някоя от страните или на 
нарушение от тяхна страна на клауза по това Споразумение. 
 

Член 4 
 Приемащата страна се задължава и гарантира, че по време на взаимоотношенията 
между нея и Разкриващата страна, без ограничение във времето, независимо от причината или 
реда на прекратяването на взаимоотношенията, както и при осъществяване на търговски 
отношения без изричен писмен договор, Приемащата страна ще пази и няма да разпространява/ 
разкрива пред трети лица Конфиденциална Информация, освен с предварителното изрично 
писмено съгласие на Разкриващата страна.  
 

Член 5 
 Страните изрично уговарят, че всеки опит за заличаване и/или манипулиране на 
уникалната маркировка на аудио-визуалното произведение, без оглед на причините и/или целта 
на заличаването/манипулирането ще се приемат за неизпълнение на задълженията на 
приемащата страна по настоящото споразумение. 
 

Член 6 
 При неизпълнение на задълженията за пазене на Конфиденциална информация, 
Приемащата страна дължи неустойка в размер на EUR 5 000 (пет хиляди) евро. Разкриващата 
страна си запазва правото да търси разликата до пълния размер на претърпените вреди, съгласно 
правилата на приложимото законодателство на Република България. 
 

Член 7 
 Споразумението влиза в сила от момента на подписването на договора между страните 
и има срок на действие 5 (пет) години от неговото прекратяване. 
 

Член 8 
 За всички спорове, свързани със съществуването и изпълнението на Споразумението 
или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове във връзка с тълкуване, 
прекратяване, изпълнение или неизпълнение, ще бъдат прилагани разпоредбите на българското 
гражданско законодателство. В случай, че не може да се постигне Споразумение, въпросът ще 
бъде отнесен за решаване до родово компетентния съд в град София, без значение къде се намира 
седалището или постоянния адрес на ответната страна по иска към деня на администриране на 
исковата молба в Съда. 
 
 Настоящото Споразумение се изготви и подписа в два еднообразни по съдържание и 
форма екземпляра – по един за всяка страна. 
 
      

За Разкриващата страна: _____________________________ 
/“Хелианти“ ООД, Анна Петрова/ 

 
 
 

За Приемащата страна: ________________________________ 
/                                                       / 


