
Политика за ползване на Портала „Национална педагогическа мрежа“ 

 

 

Настоящата Политика за ползване на Портала „Национална педагогическа 

мрежа“ има за цел да осигури отговорно използване на създадената мрежа, нейните 

ресурси, услугите, които се предоставят, както и да предотврати проявите, влошаващи 

или препятстващи нейната използваемост и функционалност. 

Разработеният информационен портал „Национална педагогическа мрежа“ 

(Порталът), заедно с цялата документация, модели, схеми, изходни кодове и други 

материали, включително и бази данни, създадени по време на изпълнение на 

обществената поръчка с предмет: „Създаване на информационен портал „Национална 

педагогическа мрежа“, договор № 95-00-26/07.09.2016 г., са собственост на Национален 

център за информация и документация (НАЦИД).  

Всички издателски права, авторски права върху софтуер и други интелектуални 

или индустриални права, придобити в хода на разработване на Портала, са безусловна 

собственост на НАЦИД. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато 

друго.  

Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, 

само при условие че нe се премахват бележки за авторско право или други такива, 

свързани със собствеността, и при спазване на действащото авторско правно 

законодателство.  

Не се разрешава възпроизвеждането (цялостно или отчасти), промяната, 

предаването (по електронен или друг начин), свързването или използването за каквито 

и да е публични или търговски цели на Портала без предварително писмено 

разрешение. 

Не се разрешава модифицирането, създаването на производни продукти, 

декомпилирането или други опити за извличане на първичния код, освен ако не е 

учреден лиценз за отворен код или е налично изрично писмено разрешение. 

 

Потребителите на Портала предоставят своите истински имена и информация, 

във връзка с което е необходимо да бъдат поети следните ангажименти, които са 

свързани с регистрацията и поддържането на защитата на потребителския акаунт: 

- Потребителят няма право да предоставя фалшива лична информация или да 

създава акаунт за друг, освен за себе си, без разрешение; 

- Потребителят се задължава да поддържа данните си за контакт актуални и 

коректни; 

- Потребителят няма право да споделя паролата си, за да предоставя на други 

лица достъп до акаунта си, или да извършва каквито и да е действия, с които би 

могъл да изложи на риск сигурността на акаунта си; 

- Потребителят няма право да прехвърля своя акаунт (включително и каквато и да 

било страница или приложение, което администрира) на никого, без преди това 

да е получено съгласие; 

- При неоторизирано ползване на потребителски акаунт НАЦИД си запазва 

правото да изтрие/дезактивира профила на Потребителя; 



- Ако даден акаунт бъде дезактивиран/изтрит, Потребителят няма право да 

създава друг без администраторско разрешение. 

 

 

НАЦИД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита 

за достоверни, но не заявява, че те са такива. Цялата отговорност за публикувано 

съдържание в Портала, носи лицето, което е направило тази информация публична. 

Заявените за публикуване на Портала материали като авторски не подлежат на 

проверка за авторство. 

НАЦИД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната достоверност), 

към която водят препратките, налични в Портала. В тази връзка НАЦИД има право на 

обезщетение за разноски, претенции на трети лица и вреди, които са следствие от 

нерегламентирана употреба на Портала и/или нарушение на тази Политика за ползване 

на Портала „Национална педагогическа мрежа“. 

НАЦИД не носи отговорност за полезността на материалите в Портала, 

субективността на възприятията и интерпретация на точността и пълнотата им. 

НАЦИД си запазва правото да премахва всякакво съдържание или информация, 

публикувано от потребителите на Портала, ако то нарушава законодателството на 

Република България. 

Ако изтеглите или използвате наш софтуер, като например самостоятелен 

софтуерен продукт, приложение или добавка за браузър, вие се съгласявате, че от време 

на време софтуерът може да изтегля и да инсталира наши надстройки, актуализации и 

допълнителни функции с цел подобряване, усъвършенстване и по-нататъшно развитие 

на софтуера. 

 

 

Потребителите притежават цялото съдържание и информация, които публикуват 

в Портала, като правата върху авторското съдържание са запазени за притежателите му. 

За съдържание, което е обхванато от права на интелектуална собственост, като 

снимки, авторски текстове и видеоклипове, с качването на подобно съдържание на 

Портала Потребителите изрично предоставят на НАЦИД неизключителна, 

безвъзмездна, неограничена териториално лицензия за ползване на публикуваното 

съдържание. Тази лицензия се прекратява, когато Потребителят изтрие даденото 

съдържание или регистрацията си. 

Когато Потребител премахне подобно съдържание, то се изтрива по начин, 

сходен с изпразването на кошчето на компютър. В такъв случай е възможно 

премахнатото съдържание да остане в архивни копия в продължение на разумен период 

от време (но няма да бъде достъпно за други лица). 

Всички останали потребители на Портала могат да използват Ваше съдържание, 

предмет на интелектуална собственост, само в съответствие с действащото 

законодателство в Република България. 

НАЦИД не се ангажира с разрешаване на спорове относно авторство на 

публикувано съдържание. Всички противоречия следва да се разрешат по действащия в 

Република България ред. 



 

 

НАЦИД запазва правото си да променя без предварително уведомление 

съдържанието на сайта, както и да извършва промени в настоящата Политика за 

ползване на Портала „Национална педагогическа мрежа“ по всяко време, като 

своевременно публикува тези промени в Портала заедно със съобщение за промените. 

 


