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СПОРАЗУМЕНИЕ 
ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА   МИКРОБИОЛОГИЧНИ  ОБРАЗЦИ 

1. Институт “Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури“ 
(НБПМКК) приема да предостави на Потребителя, съгласно негово заявление, микробиологични 
образци от колекцията на НБПМКК или от чужди колекции, наричани накратко по-долу МАТЕРИАЛ, в 
състояние на анабиоза (в ампули или криотуби) или като растящи култури (в епруветки или петрита), 
както и необходимата информация за ревитализацията и култивирането им в лабораторни условия. 

2. НБПМКК предоставя Материала на Потребителя при условията посочени в това 
Споразумение. Потребителят приема условията на Споразумението чрез подаването в НПБМКК на 
Заявление за предоставяне на образци. 

3. НБПМКК гарантира, че съгласно нейната система за качество МАТЕРИАЛЪТ е 
жизнеспособен и чист при предоставяне от НБПМКК. Всяка жалба срещу гаранцията ще трябва да 
бъде доказана за удовлетворение на НБПМКК. 

4. НБПМКК се задължава да отпусне допълнителна опаковка от предоставения МАТЕРИАЛ, в 
случай че първата се е оказала замърсена или при отсъствие на жизненост, но не по-късно от 30 дни 
след изпълнение на заявката. 

5. С изключение на изрично посочените гаранции в това СПОРАЗУМЕНИЕ и в рамките на 
системата за качество на колекцията, не се предоставят от НБПМКК, явно или косвено, каквито и да 
било косвени гаранции относно автентичността, типичността, безопасността, пригодността за 
практически цели на МАТЕРИАЛА, както и за точността и верността на данните. 

6. Потребителят се съгласява, че всяко манипулиране или друга дейност, предприети в 
неговата лаборатория с МАТЕРИАЛА, трябва да бъдат извършвани в съгласие със съответните 
закони и нормативни разпоредби, както и че той носи отговорност при нежелателно въздействие 
върху хора, животни и растения.  

7. Потребителят гарантира, че в лабораторията си:  
1.) познава правилата за работа и характеристиките на получените образци; 
2.) достъпът до МАТЕРИАЛА ще бъде ограничен само за персонала, способен и 

квалифициран да манипулира с дадения МАТЕРИАЛ; 
3.) ще действа с максимално внимание, взимайки предвид специфичните 

характеристики на МАТЕРИАЛА, като го поддържа и използва със съответните 
предпазни мерки, за да сведе до минимум всички възможни рискове за лица и 
собственост, и за да го предпази от кражба или злоупотреби с него; 

4.) всички заразени среди и материали, използвани при работата с щама или 
неизползван лиофилизиран образец, се обеззаразяват по утвърдени процедури за 
безопасна работа на потребителя. 

8. Потребителят няма право да продава, преотстъпва на трети лица, разпространява или 
размножава за дистрибуция, отдава под наем, или с други думи не може да предоставя МАТЕРИАЛА 
на когото и да било, с изключение на този, с когото осъществява легитимен обмен. 

9. Като обект на сроковете и условията на това СПОРАЗУМЕНИЕ и на установени със закон, 
регулаторни или други ограничения, наложени от законодателството или от интересите на трети 
страни, МАТЕРИАЛЪТ може да се използва от Потребителя по всякакъв законов начин за целите на 
фундаментални научни изследвания, за обучение или качествен контрол или други некомерсиални 
цели. 

10. Нищо в това СПОРАЗУМЕНИЕ не дава на Потребителя каквито и да било права върху 
някакви патенти, интелектуална собственост, или други права спрямо МАТЕРИАЛА. 

11. Ако Потребителят желае да използва МАТЕРИАЛА за комерсиални цели, негова 
отговорност е преди тази употреба, и в случай, че страната на произход на МАТЕРИАЛА е страна 
подписала Конвенцията за биологичното разнообразие, да договори добросъвестно, най-малко със 
съответните власти в страната на произход на МАТЕРИАЛА, посочена в документацията на НБПМКК 
условията на споделените ползи, в съответствие с Конвенцията за биологичното разнообразие. 

12. Потребителят приема да оповестява по съответен начин страната на произход на 
МАТЕРИАЛА във всички публикации, отнасящи се до него съгласно Конвенцията за биологичното 
разнообразие, и се задължава в своите трудове да цитира номера му в НБПМКК. 
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