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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ. 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ  

 

Дефиниции 

1. СПОРАЗУМЕНИЕ: Документ, който се състои от две 
неразделни части: ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ за 
предоставяне и ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ. 

2. ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Формуляр, в който се 
отразява съществена и минимална информация, 
отговаряща на административни, законови, технически и 
научни изисквания за разпространяването на 
МАТЕРИАЛА. ФОРМУЛЯРЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ и 
ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА за предоставяне са 
съставни части на СПОРАЗУМЕНИЕТО. 

3. СТРАНИ на СПОРАЗУМЕНИЕТО: КОЛЕКЦИЯ и 
ПОТРЕБИТЕЛ.  

4. КОЛЕКЦИЯ: Център за микробиологични ресурси, който 
предоставя МАТЕРИАЛА – Национална банка за 
промишлени микроорганизми и клетъчни култури 
(НБПМКК). 

5. ПОТРЕБИТЕЛ: Страната, която заявява МАТЕРИАЛА. 
Това е КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ, но може да бъде и 
ПОСРЕДНИК.  

6. КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ: Организация, работеща с 
предоставения МАТЕРИАЛ. 

7. ПОСРЕДНИК: Трето лице, правещо поръчка от името на 
КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ, но което не участва в 
ИЗПОЛЗВАНЕТО на МАТЕРИАЛА, нито в някакво 
манипулиране с МАТЕРИАЛА. 

8. МАТЕРИАЛ: Биологичен материал, първоначално 
предоставен на КОЛЕКЦИЯТА от ДЕПОЗИТОРА, както и 
негови пасажи. МАТЕРИАЛЪТ не включва 
МОДИФИКАЦИИ. 

9. ДЕПОЗИТОР: Физическо или юридическо лице, което 
предоставя оригинален МАТЕРИАЛ на КОЛЕКЦИЯТА и 
като такова е регистрирано в базата данни на 
КОЛЕКЦИЯТА и/или е включено в Споразумението за 
приемане на депозит на микробиологичен материал. 

10. МОДИФИКАЦИИ: Други материали, произведени от 
ПОТРЕБИТЕЛЯ с помощта на МАТЕРИАЛА, които 
притежават нови свойства. Те не са оригинален 
МАТЕРИАЛ, пасажи или немодифицирани производни. 
МОДИФИКАЦИИТЕ включват рекомбинантни ДНК 
клонове, без да се ограничават само до тях. 

11. ИЗПОЛЗВАНЕ: Провеждане на научни изследвания и 
разработки върху генетичния и/или биохимичния състав 
на МАТЕРИАЛА, включително чрез прилагане на 
биотехнологични методи. 

12. НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ: ИЗПОЛЗВАНЕ на МАТЕРИАЛА за 
цели, включващи, но не ограничени до таксономия, 
фундаментални научни изследвания, образование или 
качествен контрол, независимо от правния/търговския 
статут на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

13. ТЪРГОВСКА ЦЕЛ: ИЗПОЛЗВАНЕ на МАТЕРИАЛА с цел 
печалба. 

14. ДЪРЖАВА НА ПРОИЗХОД: Държавата, където съгласно 
информацията на КОЛЕКЦИЯТА, оригиналният 
МАТЕРИАЛ е бил изолиран in-situ от природно 
местообитание или от оригинален неприроден източник. 

15. ПРОТОКОЛ ОТ НАГОЯ за достъп до генетични ресурси и 
справедливо и равноправно разпределения на ползите, 
произтичащи от тяхното използване (Nagoya Protocol on 

Access and Benefit Sharing, ABS): Допълнително 
споразумение към Конвенцията за биологично 
разнообразие. 

16. ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Prior 
informed consent, PIC) И/ИЛИ ВЗАИМНО ПРИЕТИ 
УСЛОВИЯ (Mutually agreed terms, MAT): Документи, 
издавани от Национален компетентен орган на 
предоставящата държава, под формата на разреши-
телно или негов еквивалент. Това може да бъде също 
международно признат сертификат за съответствие 
(International recognized certificate of compliance, IRCC), 
който е вид PIC/MAT и може да се намери в т. нар. 
клирингова къща – Интернет платформа за обмен на 
информация за достъпа и споделяне на ползите от 
използването на генетичните ресурси (The Access and 
Benefit-sharing Clearing-House, ABS Clearing-House). В 
резултат на това се създава уникален иденти-
фикационен код, удостоверяващ легитимния произход 
на генетичните ресурси (https://absch.cbd.int/).  

17. ЛЕГИТИМЕН ОБМЕН: Трансфер на МАТЕРИАЛА между 
научни работници в една и съща лаборатория или между 
партньори от различни институции, работещи по 
съвместен проект с нетърговска цел. Това също включва 
трансфер на МАТЕРИАЛ с цел депозит между микробни 
колекции (центрове за биологични ресурси, BRC), 
предлагащи публични услуги. ЛЕГИТИМНИЯТ ОБМЕН 
може да бъде осъществен, при условие че следващото 
разпространяване от колекцията/BRC-получател се 
осъществява при условия, еквивалентни и съвместими с 
тези на колекцията-доставчик. 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ се прилага при 
използването, обработката, разпространението на всеки 
депозиран МАТЕРИАЛ, отпуснат от НБПМКК и 
предоставен на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

1.2. НБПМКК приема ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА на 
СПОРАЗУМЕНИЕТО, когато потвърждава предо-
ставянето на МАТЕРИАЛА след заявление на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 
2. ТРАНСФЕР НА МАТЕРИАЛА 

2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че цялата информация, 
предоставена на НБПМКК или ПОСРЕДНИКА във 
връзка със заявения МАТЕРИАЛ е точна, пълна и в 
съответствие с приложимите закони и наредби. 

2.2. НБПМКК ще подготви и опакова МАТЕРИАЛА, след 
което ще предостави/изпрати МАТЕРИАЛА на адреса, 
посочен от КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ, в съответствие с 
приложимите закони и наредби. НБПМКК ще уведоми 
ПОСРЕДНИКА за предоставянето/изпращането.  

2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира, че МАТЕРИАЛ, обозначен 
като рискова група 2, може да причини заболяване у 
човека и че МОДИФИКАЦИИ или друг МАТЕРИАЛ, 
необозначени като такива, могат при определени 
условия също да причинят заболяване.  

2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всяко манипулиране 
или друга дейност, предприети в неговата лаборатория 
с МАТЕРИАЛА, ще бъдат извършени в съответствие с 
приложимите закони и наредби. 

https://absch.cbd.int/
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2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че в неговата лаборатория: 
(а) достъпът до МАТЕРИАЛА ще бъде ограничен само 
до персонал, способен и квалифициран да работи 
безопасно с дадения МАТЕРИАЛ; (б) ще се работи с 
максимално внимание, взимайки предвид специфичните 
характеристики на МАТЕРИАЛА, като го поддържа и 
използва с подходящи предпазни средства, за да сведе 
до минимум всички възможни рискове за лица, 
имущество и околна среда, както и за да го предпази от 
кражба или злоупотреба с него. 

2.6. Освен ако не е уговорено друго с НБПМКК (в писмен 
вид), ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да продава, 
разпространява или размножава за дистрибуция, 
отдава по наем или с други думи не може да предоставя 
МАТЕРИАЛА на когото и да било, с изключение на 
случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ осъществява 
ЛЕГИТИМЕН ОБМЕН (съгласно дефинициите по-горе). 

 
3. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ НАГОЯ (ПН) И 
КОНВЕНЦИЯТА ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ (КБР)  

3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да упражнява надлежен 
контрол съгласно КБР и ПН в съответствие с 
националното, регионално и международно право, по-
специално съгласно Регламент на ЕС 511/2014. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да използва МАТЕРИАЛА по 
законен, безопасен, етичен и постоянен начин, и 
съгласно заложените в КБР принципи. Нищо в това 
СПОРАЗУМЕНИЕ не трябва да се тълкува като 
променящо или засягащо правата и задълженията на 
страните по КБР. 

3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва PIC, MAT и/или 
IRCC, и всяко друго условие, при което МАТЕРИАЛЪТ е 
бил първоначално придобит и ще се свърже с 
компетентния орган в ДЪРЖАВАТА НА ПРОИЗХОД, 
преди всякакви дейности, които биха могли да 
противоречат на съществуващите PIC и MAT или други 
условия. 

3.3. Всички копия от документацията за МАТЕРИАЛА, 
отнасящи се до ABS са част от СПОРАЗУМЕНИЕТО. Те 
могат да включват разрешително за събиране на проби, 
MAT, PIC, разрешение за износ, разрешение за внос, 
IRCC или други документи и ще бъдат предоставени от 
НБПМКК, ако има такива. Обаче, липсата на 
документация не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от 
спазване на задълженията за търсене на документи, 
свързани с достъпа и споделянето на ползите. 

 
4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛА 

4.1. НБПМКК предоставя ограничено право на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ за ИЗПОЛЗВАНЕ на МАТЕРИАЛА по 
всякакъв законен начин с нетърговска цел. 
МАТЕРИАЛЪТ може да се трансферира за 
ИЗПОЛЗВАНЕ само в рамките на настоящите ПРАВИЛА 
И УСЛОВИЯ. 

4.2. ИЗПОЛЗВАНЕТО на МАТЕРИАЛА с ТЪРГОВСКА ЦЕЛ 
изисква разрешение от НБПМКК и може да бъде обект 
на допълнително споразумение в зависимост от 
произхода на МАТЕРИАЛА.  

4.3. ИЗПОЛЗВАНЕТО на МАТЕРИАЛ, попадащ в обхвата на 
КБР или ПН, може да подлежи на допълнителни 
ограничения. Те ще бъдат посочени в документите 
PIC/MAT, придружаващи МАТЕРИАЛА, и ще бъдат 
изпратени от НБПМКК (вж. Раздел 3.). 

 

4.4. Използването на МАТЕРИАЛА може да бъде предмет на 
права на трета страна, например, но не само, права на 

интелектуална собственост, разрешение на 
компетентния орган или правителството на ДЪРЖАВАТА 
НА ПРОИЗХОД. 

4.5. Никакви изразени или подразбиращи се права върху 
МАТЕРИАЛА не са предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, 
включително по отношение на патенти, заявки за 
патенти, търговски тайни или други права на 
собственост, като например разрешение за ползване от 
компетентния орган или правителството на 
ДЪРЖАВАТА НА ПРОИЗХОД.  

4.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да цитира НБПМКК във 
всички публикации, отнасящи се до МАТЕРИАЛА, 
включително регистрационния номер на щама, както и 
СТРАНАТА НА ПРОИЗХОД на МАТЕРИАЛА, като вземе 
предвид приложимите национални и международни 
закони за прилагане на ПН към КБР. 

 
5. ОТГОВОРНОСТ 

5.1. НБПМКК не носи отговорност, освен в случаите, когато 
вредите или загубите са причинени от умишлени 
действия или груба небрежност. 

5.2. НБПМКК не поема отговорност за загубата на 
жизнеспособност на биологичния МАТЕРИАЛ или други 
неблагоприятни ефекти при транспортиране или 
забавяне. 

5.3. Всяка допълнителна отговорност на НБПМКК, особено 
за щети, причинени от неправилно използване на 
МАТЕРИАЛА или за повреди, поради форсмажорни 
обстоятелства, се изключва. 

 
6. ГАРАНЦИЯ 

6.1. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен от качеството 
на получения МАТЕРИАЛ, той ще бъде заменен 
безплатно от НБПМКК, при условие че ПОТРЕБИТЕЛЯТ 
е подал обоснована жалба до НБПМКК в рамките на 30 
дни след получаване на МАТЕРИАЛА и че претенцията 
е основателна, съгласно правилата на НБПМКК. Всяка 
по-късна дата след посочената в документацията за 
изпращане на МАТЕРИАЛА, не се зачита при гаранция. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да получи пълно възста-
новяване на сумата, ако НБПМКК не успее да 
предостави надеждна подмяна на трансферирания 
МАТЕРИАЛ. 

6.2. Отказ от гаранции. Освен изрично предвиденото в това 
СПОРАЗУМЕНИЕ и в рамките на обхвата на Системата 
за управление на качеството на НБПМКК, няма други 
гаранции от НБПМКК по отношение на МАТЕРИАЛА. 

 
7. ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ. ПРАВОМОЩИЯ 

7.1 Всички споразумения за прехвърляне на материал 
между НБПМКК и ПОТРЕБИТЕЛЯ и настоящите 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ се уреждат и тълкуват в 
съответствие с националното законодателство, освен 
ако не е посочено друго в PIC/MAT (виж Раздел 3). 

7.2 В случай на спор, произтичащ от СПОРАЗУМЕНИЕТО за 
предоставяне на микробиологичен материал, страните 
се стремят да го разрешат по взаимно съгласие. Ако 
страните не успеят да уредят спора по взаимно 
съгласие в срок от четири (4) седмици, след като спорът 
е бил повдигнат от една от страните в писмена форма, 
спорът може да бъде отнесен до компетентните 
съдебни институции, които имат изключителни 
правомощия. 

 

 

 

 

София 1756, бул. “Св. Климент Охридски” № 49, сграда 3 
тел. (02) 872 08 65, (02) 426 62 83; факс (02) 872 08 65;  

e-mail: info@nbimcc.org, nbimcc@nbimcc.org; web: www.nbimcc.org 
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