ДП „ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА”

ИКод: Ф-30.001

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящото Споразумение е сключено между Страните:
КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ НА ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със седалище и адрес на
управление гр. Русе,ул. Пристанищна №22, вх.2, ет.2, идентификационен номер
1303161400049, представлявано от инж. Стоян Христов – директор на Клон - ТП
Пристанище Русе, от една страна,
и
........................, със седалище и адрес на управление гр. ........., ул. ............... №...,
идентификационен номер ..........., представлявано от ............... – .................., от друга
страна.
Предвид взаимното си намерение за добросъвестни двустранни контакти и оперативно
взаимодействие между страните в изпълнение на Договор между страните №
....................... от .................................. г., същите се съгласяват, че това може да е
свързано с необходимост от обмен на поверителна информация /ПИ/, който те
приемат да извършват помежду си в съответствие с дефинициите и условията,
изложени по-долу, както следва:
1. Поверителна информация /ПИ/ ще представляват всякакви документи,
спецификации, дизайни, планове, схеми, софтуер, данни, примери, прототипи,
финансова, маркетингова или друга бизнес и/или техническа информация, без
значение дали е написана, изказана устно или в електронен вид, която може да се
предоставя от едната Страна (по-долу наричана разкриваща Страна) на другата (подолу наричана получаваща Страна) във връзка с по-горе упоменатите контакти и
преговори, и която е собствена или поверителна информация на разкриващата
Страна, обозначена е като поверителна/поверителна или собствена информация, или
е предоставена при условия на поверителност от разкриващата Страна.
2. Получаващата Страна се задължава за срока на горепосочения договор между
страните и за период от 2 години от датата на прекратяването му:
а) да опазва ПИ при условия на поверителност и да се отнася към нея поне със
същата грижа, с каквато се отнася към собствената си информация с подобен
характер;
б) да използва ПИ само за добросъвестната подготовка и преговори за
евентуални бъдещи бизнес отношения между Страните /Цел на използване/;
в) да ограничи предоставянето на ПИ, получена от разкриващата Страна, до
кръга на своите служители и наети лица, които са ангажирани в контактите и
преговорите между Страните, и до степента, в която това е необходимо за реализация
на техните непосредствени задачи свързани с Целта на използване, както и да доведе
до знанието на тези лица изискванията на това Споразумение.
г) да ограничи копирането, възпроизвеждането или препредаването по какъвто
и да е друг начин на ПИ сред лицата по горната подточка само до степента, в която
това е необходимо за Целта на използване.
д) да не предоставя никаква част от получената ПИ на трета страна без
предварителното писмено съгласие на разкриващата Страна.
3. Разкриваната ПИ ще остане изцяло собствена и поверителна информация на
разкриващата Страна. При поискване от разкриващата Страна и по нейните указания,
ПИ ще бъде изцяло унищожена или върната на разкриващата Страна, включително
всички копия, фотографии, твърди дискове или други носители за съхраняване на
информация и всякакви дубликати, направени от получаващата Страна.
Издание:

3/ 07.12.2012

стр. 1 от 2

ИКод: Ф-30.001

ДП „ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА”

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
4. Ограниченията за използване или разкриване на ПИ по Споразумението няма да се
прилагат за информация, която:
а) след сключване на Споразумението е станала обществено известна или
достъпна без това да е свързано с нарушение на Споразумението от получаващата
Страна; или
б) към момента на разкриването й вече е била известна на получаващата
Страна, без това да е свързано с нарушение на настоящото Споразумение или на
закона;
в) която е независимо открита от получаващата Страна, или бъде получена
законно от друг източник, имащ право да дава такава информация; или
г) която разкриващата Страна се съгласява писмено да освободи от такива
ограничения; или
е) която подлежи на разкриване на основание на нормативен акт или друг
задължителен акт на компетентен държавен или надлежно оторизиран орган, вкл. на
съд или арбитраж със съответната компетентност.
5. Нищо в това Споразумение не задължава която и да е от Страните да води
преговори, да предоставя определена информация или да установи обсъжданите
бизнес отношения с другата Страна.
6. Публикуването на новини, официални изявления, реклами или обяви от която и да е
от Страните, засягащи това Споразумение, трябва да бъдат предварително
съгласувани между Страните и одобрени в писмен вид.
7. Изменения и допълнения на това Споразумение ще бъдат валидни само ако са
направени писмено и са подписани от всяка от Страните чрез техните законни или
упълномощени представители.
8. Това Споразумение се сключва за срок от 2 години след изтичане на горепосочения
договор между страните и влиза в сила от датата, на която е подписано от двете
Страни. То може да бъде прекратено и преди изтичането на 2-годишния срок по
взаимно писмено съгласие между Страните.
9. За всички права и задължения по това Споразумение, както и за неуредените в него
въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско право.
10. Всякакви спорове, несъгласия или оплаквания, възникнали по повод на това
Споразумение, които не са били разрешени между Страните в дух на разбирателство
за период от 30 дни, ще бъдат отнесени към компетентния български съд.
Споразумението се подписва в два екземпляра, по един за всяка от Страните.
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