Възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за
обществено ползване София – публична държавна собственост“
ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА ЗАЛА

1.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Този документ определя правилата ("Правилата за Информационната зала"),
които контролират използването на (i) физическата секция на Информационната
зала ("ФИЗ") и на (ii) електронната (виртуална) секция на Информационната зала
("ЕИЗ") (заедно наричани за краткост "Информационната зала"), в рамките на
откритата процедура ("Процедурата") за определяне на Концесионер и възлагане
на концесия за строителство на обект "Гражданско летище за обществено
ползване София – публична държавна собственост“ ("Летище София")
("Проекта"). Проектът има за цел възлагане на предложената Концесия
("Концесията"). Освен ако са дефинирани в настоящите Правила, термините,
употребени с главна буква в тези Правила, имат значението, дадено им в
Документацията за Концесията. Документацията за Концесията има предимство
пред Правилата за Информационната зала в случай на съмнение.

1.2

Правилата за Информационната зала се предоставят на Потребители (както са
дефинирани по-долу) на Интернет страницата на Проекта (www.concessionsof.bg), както и на място във физическата секция. При предлагането на достъп до
Информационната зала по време на Процедурата, Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС), чрез назначената от него
Комисия за провеждане на Процедурата, предоставя (i) физическо място, както и
(ii) средство, което позволява достъп чрез Интернет страницата на Проекта до
определена непублична и чувствителна информация, свързана с Проекта
("Информацията") на Икономическите оператори, заинтересовани от участие в
Процедурата, Участниците, и техни представители и/или консултанти. С оглед
използването на Информационната зала, Икономическите оператори,
Участниците, техните Свързани лица (както са дефинирани по-долу в точка 1.9),
консултантите и физическите лица, които имат достъп до Информационната зала
от свое име (всяко такова юридическо или физическо лице, наричано по-долу за
краткост „Потребител"), се съгласяват да бъдат обвързани от Правилата за
Информационната зала и Декларацията за поверителност, подписана
предварително от Потребителя ("Декларация за поверителност"). Правилата за
Информационната зала се прилагат във всеки случай, в който съответна секция на
Информационната зала е използвана от Потребител.

1.3

Цялата информация, съдържаща се в Информационната зала, е поверителна и се
подчинява на тези Правила за Информационната зала. ФИЗ съдържа хартиени
копия на информация и документация, предоставени от Комисията, които
Концедентът счита за чувствителна информация и за които няма да се правят
електронни копия на разположение на Икономическите оператори в ЕИЗ.
Списъци с документите и информацията, включени във всяка от двете секции на
Информационната зала, се предоставят на Интернет страницата на Проекта.
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1.4

Потребителите нямат право да влизат в Информационната зала, без да са
подписали тези Правила за Информационната зала в електронния им вид, или
върху хартиено копие..

1.5

Ако не сте подписали Правилата за Информационната зала и/или
Декларацията за поверителност или сте получили погрешка достъп до която
и да е секция на Информационната зала, нямате право на достъп до
Информацията, съдържаща се в Информационната зала. Ако по някаква
причина сте получили неоторизиран достъп до Информационната зала,
трябва незабавно да уведомите Координаторите на Информационната зала
(както са дефинирани по-долу в точка 2.3).

1.6

Информацията, предоставена чрез Информационната зала, не представлява
предложение за възлагане, или покана за представяне на оферти или
предложения, за каквито и да е концесии или договори или да служи за основа на
какъвто и да е договор.

1.7

Освен ако е договорено друго, всеки концесионен договор, отнасящ се до Летище
София, предвижда Информацията да се счита за оповестена срещу даването на
гаранции, съдържащи се в такъв концесионен договор.

1.8

Информацията е поверителна и защитена, и представлява Поверителна
информация (както е определена в Декларацията за поверителност) и ще бъде
достъпна за всеки Потребител при спазване на условията на тези Правила за
Информационната зала и Декларацията за Поверителност, и следва да се използва
единствено за целта на Проекта. Не влизайте в Информационната зала, ако не
желаете да получавате такава Информация. Подписвайки екземпляр от тези
Правила за Информационната зала, Вие приемате и се съгласявате да бъдете
обвързани от условията, посочени тук. Ако не сте съгласни с Правилата за
Информационната зала, няма да получите достъп или да можете да използвате
Информационната зала.

1.9

"Свързано лице (лица)" означава, по отношение на Икономическия оператор или
Участника, всеки Позволен получател (Позволени получатели) (както е
дефинирано в Декларацията за поверителност) за такъв Икономически оператор
или Участник, а по отношение на MTИTC или неговите консултанти или
представители, техните съответни директори, длъжностни лица или служители,
или всеки член на съответната им група, според случая.

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕИЗ

2.1

Участникът трябва да попълни Приложение 1, като предостави поисканите данни
за всеки Потребител, на който ще бъде предоставен достъп ексклузивно до
Информационна зала от името на Участника.

2.2

Информационната зала се управлява и поддържа от MTИTC. MTИTC, по свое
усмотрение, ще предостави наличните данни на регистрираните Потребители за
период от време, посочен в Документацията за концесията, като си запазва
правото във всеки един момент да промени и/или да включи нова Информация в
Информационната зала. Чрез подписването на тези Правила за Информационната
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зала всеки Потребител се съгласява да бъде обвързан от Правилата за
Информационната зала, с възможните им последващи изменения и допълнения, и
да осигурява спазването на Правилата за Информационната зала от всяко отделно
лице, за което се иска достъп до Информационната зала от негово име.
2.3

Всички въпроси и запитвания във връзка с Правилата за Информационната зала
трябва да бъдат насочени към Координаторите на Информационната зала
("Координаторите на Информационната зала") на следния електронен адрес:
questions@concession-sof.bg .

3.

ЗАЩИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

3.1

Защитена Информация, предмет на законодателството за защита на данните:
Всеки Потребител приема, че Информационната зала съдържа Информация,
отнасяща се до взаимоотношенията между MTИTC, „Летище София” ЕАД и
неговите съответни длъжници, бизнес партньори, служители и други
заинтересовани страни или Летище София ("Защитена информация"), и че тази
Информация е подчинена на българското законодателство за защита на данните
(доколкото е приложимо). Такива закони, правила и разпоредби ограничават
разкриването на Защитената информация и всяко нарушение може да породи
граждански и / или наказателноправни искове срещу Потребителя.

3.2

MTИTC си запазва правото да заличава, премахва, променя или по друг начин да
ограничава възможността за преглед на всеки един от файловете по свое
усмотрение.

3.3

Потребителят се задължава да извърши прегледа и оценката на Информацията в
съответствие със съответните приложими закони и подзаконови нормативни
актове.

4.

БЕЗ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ

4.1

Нито MTИTC, нито което и да е от Свързаните лица или консултанти на MTИTC
(включително, но без да се ограничава до трети лица, които са предоставили
външни оценки) или представители, или техните Свързани лица, (i) предоставят
каквито и да било декларации или гаранции, изрични или подразбиращи се, по
отношение на адекватността, точността, коректността, пълнотата или
надеждността на която и да е информация в Информационната зала, по-специално
(външните) отчети за оценка или допусканията, на които се основава тя (освен ако
е изрично договорено в концесионния договор, сключен между MTИTC и
съответен Участник във връзка с Проекта); (ii) е задължен да актуализира или
коригира неточности в Информацията, съдържаща се в Информационната зала;
или (iii) ще бъде по друг начин отговорен пред Потребителя по отношение на
Информацията, съдържаща се в Информационната зала.

4.2

По-конкретно и без да се засяга гореизложеното, нито MTИTC, нито някое от
Свързаните с MTИTC лица, или консултанти, или представители, или техните
Свързани лица, не гарантира, че Информацията е (i) индикативна за бъдещи
резултати или успешно реализиране на прогнози, поради което Участниците
следва внимателно да преценят несигурността, свързана с всяка предложена
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инвестиция, с всички обичайни търговски надлежни проверки, каквито биха били
очаквани при всякакъв вид оценки на риска, извършени в хода на обичайната
дейност, или (ii) подходяща или достъпна за използване на други места, или че
достъпът до нея чрез такива места не е незаконен или забранен. Потребителите,
които избират да осъществят достъп до ЕИЗ от други места, правят това по
собствена инициатива и са отговорни за установяване на законността,
използваемостта и верността на всяка информация, според която и да е или
всички юрисдикции, и съответствието на Информацията с местните закони, ако и
до степента, до която местните закони са приложими. Информацията не е
предназначена за разпространение или използване от което и да е лице или
организация в която и да е юрисдикция или държава, където такова
разпространение или използване би било в противоречие със закон или
нормативна уредба, или което би изисквало от MTИTC някаква регистрация или
предявяване на друго изискване в такава юрисдикция или държава.
4.3

Нито MTИTC, нито някое от Свързаните с MTИTC лица, или консултанти, или
представители, или техните Свързани лица, носят отговорност за каквито и да
било вреди в резултат на загуба, или прекъсване на достъпа на който и да е
Потребител до Информационната зала, или за временната липса на достъп до
Информационната зала, или носят някаква отговорност към който и да е
Потребител за всяка загуба, повреда, разходи, разноски или други искания за
обезщетение, произтичащи от непълни, неточни, нечетливи инструкции, помощ
или обучение, предоставени от тях, или от която и да е страна, действаща от тяхно
име, при предоставянето на инструкции, помощ или обучение за използването на
Информационната зала.

4.4

В случай че документ, наличен в Информационната зала, бъде преведен, нито
MTИTC, нито някое от Свързаните с MTИTC лица, или консултанти, или
представители, или техните Свързани лица, не поемат отговорност за неточности
или неправилно представяне на факти, произтичащи от превода на такъв
документ/документи. В случай на неяснота или двусмислие, съветваме
Потребителя да възложи подходящ превод, ако оригиналната езикова версия на
документа е наличен в Информационната зала.

4.5

В случаите, когато в Информационната зала е налична информация към
определена дата (във всеки от случаите, "Крайна дата"), може да са настъпили
съществени промени на Летище София след съответната Крайна дата. В
съответствие с т. 4.1 (iii), нито MTИTC, нито някое от Свързаните лица на
MTИTC, или консултанти, или представители, или техните Свързани лица, имат
задължението да актуализират, ревизират или изменят по какъвто и да е начин
Информацията, налична в Информационната зала.

4.6

Нито MTИTC, нито някое от Свързаните с MTИTC лица, или консултанти, или
представители, или техните Свързани лица, носят отговорност за каквато и да е
невярна, неточна, неподходяща или непълна информация, представена във или
във връзка с Информационната зала, и всички решения, основани на съдържащата
се в Информационната зала информация, са отговорност на Потребителя.

4.7

Участниците, със съдействието на техните консултанти, следва да направят свое
собствено независимо проучване, проверка, анализ и оценка на Летище София и
Информацията. При оценяването на Летище София и формулирането на
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възможни оферти, Участниците трябва да разчитат изключително на собствените
си и на съответния консултант преценка и оценка на Информацията, както и на
техния независим преглед и констатации.
4.8

Нито MTИTC, нито някое от Свързаните с MTИTC лица, или консултанти, или
представители, или техни Свързани лица, не носят каквато и да е отговорност за
съдържанието, или точността, или пълнотата на Информационната зала и
Информацията, и няма да носят отговорност по договор, на извъндоговорно
основание или по друг начин, по каквито и да е искове, включително, но не само,
искове за небрежност, от страна на който и да е Потребител, на когото е
предоставен достъп до Информационната зала. Нито MTИTC, нито някое от
Свързаните с MTИTC лица, или консултанти, или представители, или техните
Свързани лица, не носят отговорност за преки, косвени или последващи загуби
или щети, понесени от което и да е лице, в резултат на разчитане на каквото и да е
твърдение или пропуск от Информационната зала, или за всякакви съобщения,
свързани със Информационната зала.

4.9

Информацията не представлява становище (юридическо или друго) или доклад за
надлежна проверка (освен ако е изрично упоменато в съответния случай и, във
всеки случай, без право на Участниците и съответните им консултанти да се
позовават на това), нито правен, технически или финансов съвет. Информацията
отнасяща се до Летище София, изложена в Информационната зала, не е била
потвърдена, проверена и/или сравнена с всички или най-актуалните данни,
съдържащи се в съответните публични регистри, включително (но не само)
имотен регистър и търговски регистър. Възможно е да има допълнителна
юридическа, финансова или друга документация и/или Информация, отнасяща се
до Летище София, която не е включена в ЕИЗ.

5.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ЗАЛА

5.1

При използване на ЕИЗ, всеки Потребител трябва:
5.1.1. Да спазва следните правила:
5.1.1.1. да не разкрива потребителското си име и паролата си пред други
лица;
5.1.1.2. да не оставя без надзор своя компютър или други комуникационни
устройства, през които той/тя има достъп до услугата;
5.1.1.3. да не влиза във ЕИЗ през несигурна точка за достъп, като интернет
кафета или други публични точки за достъп;
5.1.1.4. да гарантира, че той/тя излиза от ЕИЗ системата, когато той/тя е
завършил/а използването й; и
5.1.1.5. да не се опитва да деактивира защитния софтуер, свързан с ЕИЗ.
5.1.2. да не споделя Информацията с друго лице, освен в съответствие с тези
Правила за Информационната зала или както е изрично разрешено от
MTИTC;
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5.1.3. да предприеме всички разумни стъпки, за да гарантира, че никаква
информация не е видима или не може да бъде видяна от други лица, освен
ако това е изрично разрешено от MTИTC; и
5.1.4. да не прави никакви снимки, снимки на екрана или копия от
Информационната зала, освен ако е разрешено в съответствие с т.5.4 от тези
Правила;
5.2

По отношение на ФИЗ се спазват следните правила:
5.2.1. Прегледът на документите във ФИЗ може да бъде извършван всеки работен
ден между 10.00 ч. и 12.00 ч. и 14.00 ч. и 17.00 ч. в сградата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, стая 1006в;
5.2.2. За извършване на прегледа лицето се легитимира с документ за самоличност
и представя документ, който удостоверява кое заинтересовано лице
представлява и качеството, в което го представлява;
5.2.3. Лицето подписва Декларация за поверителност, която ще му бъде
представена на място;
5.2.4. Определено от Комисията за провеждане на Процедурата длъжностно лице
записва данните на лицето, с изключение на личните данни, в специален
регистър. В регистъра се вписва и времето, за което е извършван прегледа на
документите. Вписаните данни се удостоверяват с подписите на лицето,
извършвало прегледа на документите, и на длъжностното лице;
5.2.5. Едно заинтересовано лице може да изпрати повече от един представител,
който да извършва преглед на документите и толкова пъти, колкото прецени
за необходимо.

5.3

Достъпът до отделни работни пространства и папки в Информационната зала и
особено в рамките на ЕИЗ ще бъде предоставен само на регистрираните
Потребители, посочени в съответната таблица в Списъка на Потребителите
(приложен като Приложение 1).

5.4

В случай, че съответен Потребител получи достъп (независимо по какъв начин) до
зони от Информационната зала или Информация, налична в Информационната
зала, за които той/тя знае или подозира, че не трябва да има достъп, той/тя следва
незабавно да напусне това място, да затвори този документ, съдържащ такава
информация, да я изтрие, заедно с всички бележки, свързани с нея, и съответно да
информира Координаторите на Информационната зала. В допълнение,
Потребителят не трябва да разкрива факта че е получил такъв достъп, нито
получената чрез него Информация, на друго лице, освен ако това е необходимо по
силата на съдебна заповед или заповед от друг компетентен правораздавателен
орган.

5.5

Възможността за изтегляне, отпечатване или копиране на документи зависи от
нивото на сигурност, с което съответният документ е класифициран и може да
бъде деактивирана изцяло. Нивата на сигурност ще бъдат определяни от MTИTC.

6

5.6

Потребителите не трябва да публикуват никаква информация или материали в
Информационната зала или да създават връзки от Информационната зала, особено
от ЕИЗ, до каквато и да било информация или материал, които го правят или
могат да нарушат правото на интелектуална собственост на трети лица.

5.7

Решението за инсталиране на plug-ins, ъпгрейди или друг софтуер се взема изцяло
на собствен риск на Потребителя. Нито MTИTC, нито някое от Свързаните с
MTИTC лица или консултанти, или представители, или техните Свързани лица,
не носят отговорност за последващите от това събития.

5.8

При възникването на спор дали Потребителят е имал достъп или е видял
Информационната зала, по-специално ЕИЗ, или е изтеглил, отпечатал, качил
информация във ЕИЗ, според случая, или е изпълнявал друго действие или
функция свързано с, или в рамките на Информационната зала, по-специално ЕИЗ,
дневниците (the logs), поддържани от или от името на MTИTC по отношение на
такова действие или функция, се считат за надлежни доказателства за такова
действие или функция.

6.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ЗАЛА
Информацията може да бъде добавяна или изтривана от Информационната зала, а
съществуващата в Информационната зала информация може да бъде
актуализирана по всяко време. Отговорност на всеки Потребител е да проверява
Информационната зала за актуализации.

7.

ВЪПРОСИ И ЗАПИТВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

7.1

Въпроси по време на Процедурата относно съдържанието на Информационната
зала или запитвания за допълнителна информация ще бъдат приемани в рамките
на сроковете, предвидени в Клауза 5 от Документацията за Концесията.
Въпросите могат да се задават на английски и български език, и, доколкото е
приложимо, да включват индекса на съответния документ в Информационната
зала, към който се отнася въпросът.

7.2

Всички въпроси и съобщения по или във връзка с тези Правила за
Информационната зала или Информацията се насочват към следния имейл адрес:
questions@concession-sof.bg .

8.

ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Всеки Потребител носи отговорност пред MTИTC и се съгласява да обезщетява,
защитава и предпазва MTИTC и Свързаните с него лица, консултанти,
представители, лицензодатели и трети лица – доставчици на услуги и техните
Свързани лица, от и против всякакъв вид дела, загуби, искове, искания,
задължения, вреди, разходи и разноски (включително разумни адвокатски
хонорари), възникнали от или свързани с: (i) използването на Информационната
зала от Потребителя или, в случай че той е юридическо лице, от Свързаните с
него лица и от всички физически лица, които получават достъп до
Информационната зала от името на Потребителя; (ii) нарушение на тези Правила
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за Информационната зала или каквито и да са декларации, гаранции или
споразумения, направени от Потребителя, а в случай, че той е юридическо лице от Свързаните с него лица и от всички физически лица, действащи от негово име;
(iii) всяко нарушение на приложимото право, закон, наредба, правилник, или на
права на трети лица от страна на Потребителя, а в случай, че той е юридическо
лице, от Свързаните с него лица и от всички физически лица, действащи от негово
име; или (iv) предявени от трети лица претенции, които, ако се докажат, биха
поставили Потребителя или, в случай че той е юридическо лице, което и да е от
Свързаните с него лица или физически лица, действащи от негово име, в
нарушение на декларации, гаранции, споразумения, други разпоредби,
съдържащи се в тези Правила за Информационната зала.
9.

РАЗНИ

9.1

Всеки от Участниците, неговите консултанти и Свързани лица се задължават да
предоставят тези Правила за Информационната зала на всеки Потребител преди
първото използване или влизане в Информационната зала и да гарантират, че
всички такива Потребители: (i) са запознати със съдържанието на тези Правила за
Информационната зала и (ii) са се съгласили да бъдат обвързани от условията,
изложени в този документ.

9.2

Какъвто и да е пропуск да упражни или забавяне да упражни каквото и да е право,
правомощие или правна защита, предвидени в закона или съгласно тези Правила
за Информационната зала, не представлява отказ или пречка за упражняване на
това право, правомощие или средство за защита. Никакво еднократно или
частично упражняване на каквото и да е право, правомощие или правна защита не
изключва или нарушава каквото и да е друго или по-нататъшно упражняване на
това право или упражняване на каквото и да е друго право, правомощие или
правна защита, предвидени от закона или от тези Правила за Информационната
зала.

9.3

Всеки Потребител следва да потвърди, че всяко и всички задължения, наложени
на Потребителя по силата на, без ограничение, закон, наредба, правилник,
фондова борса или регулаторен орган, остават отговорност единствено на
Потребителя.

9.4

Ако по всяко време някоя от разпоредбите на тези Правила за Информационната
зала е, или стане недействителна, незаконна или неприложима в каквото и да е
отношение по който и да е закон или юрисдикция, нито действителността, нито
законността или приложимостта на останалите разпоредби, нито законността,
действителността или приложимостта на такава разпоредба съгласно
законодателството на която и да е друга юрисдикция, ще бъде засегната или
нарушена по някакъв начин. Същото важи и за потенциалните пропуски в тези
Правила за Информационната зала.

9.5

С изключение на Декларацията за поверителност, тези Правила за
Информационната зала съставляват цялостното съгласие и заменят всички други
споразумения между Потребителя и MTИTC относно Информационната зала. В
случай на несъответствие между тези Правила за Информационната зала и
Декларацията за поверителност, разпоредбите на Правилата за Информационната
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зала имат предимство (освен в случаите, когато Декларацията за поверителност
определя по-строги правила, отколкото Правилата за Информационната зала, като
в такъв случай ще се прилагат тези по-строги правила, изложени в Декларацията
за поверителност).
9.6

Тези Правила за Информационната зала се подчиняват на тълкуват съгласно
българското законодателство, с изключение на неговите стълкновителни норми.
Всеки иск, свързан с настоящите Правила, се предявява само пред съдилищата в
България, като страните се съгласяват, че тези съдилища ще бъдат компетентни да
разрешават всеки спор, който възниква между страните по тези Правила за
Информационната зала и свързан с тях.

9.7

MTИTC има правото да прехвърли всяко от своите задължения по тези Правила за
Информационната зала, изцяло или частично, по всяко време без съгласието на
Потребителя. Никой Потребител не може да прехвърля или делегира своите
задължения по тези Правила за Информационната зала. Всяко предполагаемо
прехвърляне от страна на Потребител на тези правила за Информационната зала
или задълженията, произтичащи от тях, в нарушение на техните условия, е
недействително.

9.8

MTИTC има право, но не и задължение да следи и записва дейността в Интернет
страницата на Проекта, и в частност в ЕИЗ, и да реагира, както сметне за уместно.

10.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

10.1 MTИTC може да предоставя информация по електронен път. Електронната
комуникация от страна на MTИTC включва предоставяне на Информация чрез
електронна поща, както и електронно предоставяне на Информация чрез ЕИЗ.
Всяка Информация, предоставена от MTИTC или от името на MTИTC в отговор
на запитване съгласно точка 7.1, независимо дали е предоставена в
Информационната зала, в частност ЕИЗ, или е предоставена по електронна поща,
представлява Информация и се подчинява на тези Правила за Информационната
зала.
10.2 Информацията и другите материали, доставени по електронен път, могат да бъдат
форматирани в преносим формат на Adobe Acrobat ("PDF"), език за маркиране на
хипертекст ("HTML") или други файлови формати, които MTИTC счита за
подходящи. Всеки Потребител носи отговорност за осигуряването на
необходимия хардуер, софтуер или друга технология за достъп до електронните
съобщения и всякаква информация, изпратена по електронен път.
10.3 Потребителят трябва да има предвид, че няма да бъде начислявана допълнителна
такса за електронно предаване, но Потребителят може да заплаща такси на своя
доставчик на интернет услуги или друг доставчик на интернет достъп. Освен това
съществуват рискове, като прекъсвания на системите, които са свързани с
електронната доставка.
11.

ПОДПИС

11.1 Всеки Потребител трябва да прочете внимателно тези
Информационната зала и да ги разбере, преди да се съгласи с тях.
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Правила

за

11.2 Чрез подписването на тези Правила за Информационната зала по-долу,
Потребителят се съгласява да бъде правно обвързан и да действа в съответствие с
тези Правила за Информационната зала, както и да гарантира спазването им от
всяко отделно лице, за което иска достъп от свое име.
11.3 Всеки Потребител следва да подпише този документ, на хартия във физическата
секция на Информационната зала или чрез съгласие по електронен път при
регистрация на ЕИЗ, и да предостави едно подписано копие на MTИTC, заедно с
надлежно попълнен списък, в който се посочва поименно всяко отделно лице, за
което се иска достъп до Информационната зала, преди съответният Потребител да
получи достъп до Информационната зала.

СЪГЛАСИЕ
Прочетохме и се съгласяваме да бъдем правно обвързани от тези Правила за
Информационната зала. Съгласни сме да гарантираме, че всеки Потребител, за когото
сме поискали достъп до Информационната зала е прочел Правилата за
Информационната зала и е дал своето съгласие да бъде правно обвързан от
разпоредбите на тези Правила за Информационната зала.

Подпис:................................
От: [●]
За и от името на [●]
[Дата]
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Приложение 1
Списък на Потребителите

Дата: [●]

Фирма

Име

Длъжност

Имейл

11

Инвеститор / Консултант

