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Моля прочетете внимателно настоящото лицензионно споразумение преди да инсталирате и 
започнете да използвате софтуера на Вашия компютър. Софтуерът може да бъде инсталиран само ако 
приемете разпоредбите на настоящото лицензионно споразумение като задължителни за Вас. 
Използвайки софтуера, Вие декларирате изричното си съгласие с изложените правила по-долу. 
 
Чл.1. Предмет на Споразумението. 

По силата на настоящото Споразумение фирма „АТ Софтуерни приложения” ЕООД 

(ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ) прехвърля правото на ползване на настоящия софтуер на клиента 
(ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ) по начина и условията, посочени по-долу. Всички останали права по 
отношение на софтуера остават изцяло в полза на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ. Софтуерът се продава 
изключително, чрез даунлоуд от сайт на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ http://atApps.bg или чрез продажба от 
надлежно оправомощени партньори на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, когато това е приложимо. 

Чл.2. Авторско право 

(1) Настоящият софтуер е защитен с авторско право съгласно разпоредбите на българското 
законодателство, отнасящи се до защитата на компютърни програми. Авторското право включва 
по-специално програмните кодове, документация, визуализация, структура и организация на 
програмните файлове, името на програмата, лога, а също така и други форми на представяне в 
рамките на софтуера. Всички права, възникващи в резултат на авторското право върху софтуера, 
включително изключителното право на разпространение и предоставяне за търговско използване, 
остават изключителни правомощия на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ  в качеството му на създател и автор на 
софтуера. На ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ се забранява изрично да продава софтуера на трети лица 
без изричното писмено съгласие на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ. 

(2) В случай, че на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ бъде поверена под каквато и да е форма по време на 
действието на настоящото лицензионно споразумение поверителна за ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ 
информация, ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да я третира като конфиденциална и да не 
злоупотребява с нея във вреда на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ. По-конкретно, ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се 
задължава да предприема действия по запазването и неразпространяването на такава 
информация на трети лица, нито като цяло, нито каквато и да било част от нея, на трети лица, 
освен след предварителното изрично писмено съгласие на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ. 

(3) ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ или което и да е трето лице няма право при никакви условия да 
отстранява или променя наименованието на софтуера, серийния номер на предоставената 
версия, или която и да било друга характеристика или идентификационен признак на програмата. 

Чл. 3. Право на ползване 
 

Следващите разпоредби се прилагат относно прехвърлянето на правото на ползване на 
настоящия софтуер. В случай на неизпълнение на която и да е от клаузите на настоящото Споразумение, 
ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно действието му без предварително уведомление 
по всяко време. В този случай се прилага разпоредбата на чл.4, ал.3. 
 
Чл.4. Обхват на лицензията 
 

(1) ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ получава неизключително право на ползване на настоящия софтуер за 
неограничен период от време след пълното и безусловно плащане на лицензионната такса.   

(2) Всички данни, съставляващи част от настоящия софтуер, се записват изцяло или отчасти на 
съответните устройства, намиращи се в непосредствено владение на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ.  

(3) В случай, че договорното право на използване на софтуера по силата на настоящото лицензионно 
споразумение бъде прекратено или в случай, че срокът за който е предоставено изтече или по 
каквато и да било друга причина, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ има правото да деактивира лицензионните 
ключове на софтуера.  

Чл.5. Данни, свързани с акаунта/лицензионни кодове и осъвременяващи файлове 

(1) В случай, че ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ използва платена версия на софтуера, той следва да 
притежава валидни лицензионни кодове, предоставени му с оглед надлежното инсталиране, 
употреба и осъвременяване на софтуера.  

(2) ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да не разпространява софтуера, нито каквато и да било 
негова част, предадена му от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ на която и да било трета страна. 
ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да пази строго конфиденциално всички 
данни/лицензионни кодове предоставени му с оглед създаването на потенциални профили в 

http://atapps.bg/


програмата. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря в пълен размер за причинените вреди, в резултат 
на всяко неразрешено разпространение на софтуера. 

(3) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ си запазва правото да блокира профили/лицензионни кодове, които не са 
били платени от страна на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ надлежно в съответно предоставеното 
време, и по този начин да възпрепятства по-нататъшния достъп до системата и осъвременяване 
на софтуера он – лайн. 

 

Чл.6. Копиране 

(1) ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да възпроизвежда софтуера единствено с оглед ползването на  
системата. Необходимите възпроизвеждания на софтуера включват инсталиране на софтуера на 
твърдия диск и използвания хардуер и зареждането на софтуера в главната памет. 

(2) ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да прави едно единствено копие на софтуера на магнитен носител 
само с оглед на поддържане на резервно копие при унищожаване на първоначалното. 

(3) Всички други възпроизвеждания на софтуера (включително принтиране на програмен код или 
принтиране или копиране на описание на програмата) са строго забранени. 

Чл.7. Многократна употреба. 

 (1) Софтуерът е лицензиран за използване в мрежа от компютри, и може да се инсталира на повече 
от един компютър в съответствие с предписаното в лицензията и инструкцията за инсталиране. 

(2) Софтуерът не може да бъде отдаван под наем с цел извличане на печалба.  

Чл.8. Дефрагментиране/Декомпилиране/Деасемблиране и внасяне на промени в програмата 
 

(1) Превеждане/промяна на програмните кодове (дефрагментиране/декомпилиране/ 
   деасемблиране)  и други методи на обратно развитие на програмата на различните етапи на 

изграждане на програмата (ре инженеринг) се забранява категорично. В случай на необходимост от 
информация относно интерфейс, с оглед установяване на съвместимост и взаимодействие с други 
компютърни програми, това може да бъде поискано по надлежния начин от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, 
доколкото за последния е възможно предоставянето на такава информация. Посочената 
информация се предоставя срещу отделно възнаграждение. 

 
(2)Преводи, редакции, промени и каквито и да било други вмешателства в софтуера, както и по 

отношение на която и да било част от него и възпроизвеждания на резултатите, получени 
вследствие на това, се разрешават единствено с оглед предоставеното на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ 
разрешение за използване на програмата. 

 
Чл. 9.  Гаранции и отговорност  

(1) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ предоставя правото на ползване на софтуерния продукт “в състоянието, в 
което се намира – такъв какъвто е”. Естеството на продукта се определя от използваемостта на 
програмния пакет съобразно описанието на програмата, представено от производителя или от 
ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ и валидно към момента на доставка на продукта на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
Освен това ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за надлежното записване, инсталиране на 
софтуера на годно устройство, притежаващо минималните изискуеми характеристики за 
възпроизвеждане на програмата. Осъвременяването на софтуера, както и неговата безплатна 
гаранционна поддръжка е за срок не по дълъг от 9 месеца, считано от датата на плащането на 
лицензионната такса. 

(2) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не предоставя никакви гаранции относно посоченото естество на продукта или 
каквото и да било свързано с него, нито изрични, нито подрабиращи се, включително но не само 
гаранции или условия за годност за обичайното или уговореното  предназначение и 
ненарушаване на права по отношение на софтуерния продукт или техническа поддръжка, ако има 
такава. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не предоставя техническа поддръжка, освен ако  ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ 
в писмена форма не посочи обратното. 

(3) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се освобождава от каквато и да било отговорност в случай, че в програмата са 
нанесени модификации или каквито и да било други промени.   

(4) Отговорността на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ за нанесени щети, възникнали в резултат на дефект на 
софтуера се ограничава до изтичането на 30 /тридесет/ дни , считано от доставката на продукта. 

(5) ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ може да бъде отговорен най-много до размера на получената цена за 
предоставеното използване на софтуера.  



 (6) Всякакви други претенции за обезщетения от страна на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ се считат за 
изрично изключени, без значение на правното основание. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не носи 
отговорност за загуба на данни, повреждане на устройства за обработка на база данни или други 
програми, и други подобни.  

 
Чл. 10. Ограничения на задълженията за обезщетяване 

(1) С оглед на прякото свързване на други програмни продукти със софтуера е възможно да бъдат 
загубени данни в случай на проблеми или дефекти или в случай на неправилно използване или 
възпроизвеждане на програмата. Затова отговорност на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е да прави 
периодично и пази резервни копия на своята база данни, за да избегне потенциални щети в 
резултат на загубата на данни. 

(2) ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира, че е проучил подробно преди покупката на продукта 
описанието на програмата и нейните възможности и опции, а също така и преимущества и 
рискове, възникващи при употребата на продукта. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира, изрично, 
че е запознат с рисковете при използването на програмата (проблеми, свързани с фалшиви 
съобщения за опасност, възможност за загуба на данни, устойчивостта на програмата към някои 
програми застрашаващи сигурността) и че използва програмата, съзнавайки ги. 

 
Чл.11. Общи разпоредби 

(1) Всички спорове свързани с предмета на настоящото Споразумение ще бъдат решавани чрез 
преговори, с оглед постигане на взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно те ще бъдат 
отнесени за решаване пред българските съдилища съобразно действащото българско 
законодателство. 

(2) ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ не може да прехвърля права по силата на настоящото Споразумение, а 
също и да бъде заменян като цяло от трето лице без предварителното изрично писмено съгласие 
на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ.  

(3) Всички промени в настоящото Споразумение се оформят в допълнителни писмени споразумения 
при постигане на взаимно съгласие и представляват неразделна част от настоящото 
Споразумение.  

 


