






Б/ Забранява на АБОНАТИТЕ публикуване, извличане или временно пренасяне и 
разгласяване на повече от 15% от съдържанито на информационната база данни, както и да 
архивира същата за срок по дълъг от определения в тези общи условия. 

5.1.2.2. БТА се задължава да предоставя вярна и непредубедена информация. 

5.2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА 

5.2.1. Права и задължения на АБОНАТА във връзка с техническото осигуряване 

5.2.1.1. АБОНАТЪТ има право да променя електронния адрес, чрез който получава достъп 
до информационната база данни на БТ А след като предварително уведоми писмено БТ А. В 
противен случай, БТА не носи отговорност за невъзможността за достъп до 
информационната база данни на АБОНАТ А. 

5.2.1.2. В случай, че поради технически или други причини, за които БТА няма вина, се 
наложи БТ А да осигури информация от своята информационна база данни не по 
уговорения електронен начин, АБОНАТЪТ се задължава да заплати доставката по 
действителната цена заедно с първото плащане след извършването й. 

5.2.1.3. АБОНАТЪТ се задължава по искане на БТА да подобрява и/или променя своя 
хардуер и/или софтуер с цел да се запази съвместимостта със съоръженията и/или 
компютърните програми на БТА. В случай, че исканите подобрения не бъдат направени от 
АБОНАТА в срок от 3 (три) месеца, БТА не гарантира достъпа до информационната база 
данни на БТ А. 

5.2.1.4. АБОНАТЪТ се задължава да осигури за своя сметка техническите условия, 
включително и необходимите линии, за достъп'до информационната база данни на БТ А. 

5.2.1.5. АБОНАТЪТ не може да n,рси отговорност от БТА за евентуално забавяне или 
неполучаване на информация от информационната база данни, когато това става по 
независещи от БТА причини. 

5.2.2. Права и задължения на АБОНАТА във връзка с интелектуалната собственост 

5.2.2.1. АБОНАТЪТ има право на законен достъп до информационната база данни на БТА 
срещу цената по Договора, както и правото еднократно да използва като възпроизведе част 
от базата данни и да я разпространи само в посочените в договора издания медии и други.

5.2.2.2. АБОНАТЪТ се задължава да използва всяка информация от информационната база 
данни на БТ А в съответствие с действащите в страната нормативни актове. 

5.2.2.3. АБОНАТЪТ се задължава да не променя смисъла на използваните откъси от 
информация от информационната база данни на БТ А. При никакви обстоятелства 
АБОНАТЪТ няма право да променя фактите, съдържанието или насочеността на 
информацията по форма, дух или друг начин, който изопачава същността на информацията 
от информационната база данни на БТ А. 
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