
	
	

 

Утвърждавам: 

 

РЕКТОР НА МУ-ВАРНА 

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

за ползване на платформата за електронно обучение BLACKBOARD на 
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 

Обхват 
Чл.1. (1) Настоящите общи условия представляват договор между Медицински университет 
“Проф.д-р Параскев Иванов Стоянов“-Варна и всяко лице, което ползва услугите или запазва 
пасивно поведение след като сайтът, съдържащ електронната платформа „Blackboard" е зареден 
в браузъра. 

(2) Настоящите общи условия уреждат правата и задълженията на потребителите и 
потребителите по право на уебсайта, съдържащ електронната платформа. 

Право на ползване 

Чл.2. (1) Потребител е всяко лице, заредило интернет сайта, съдържащ електронната 
платформа  „Blackboard".  

(2) Потребители по право са: 

1. Всички студенти, докторанти, специализанти и преподаватели в Медицински университет-
Варна; 

2. Служители на МБАЛ "Света Марина"ЕАД - Варна, които участват в обучението на студенти, 
докторанти и специализанти на МУ-Варна.  

3.Лица, участващи в присъствени и виртуални курсове, предоставени за външно ползване. 



	
	

(3) Ползването на всички достъпни компоненти на платформа "Blackboard" е безплатно за 
потребителите по право по чл.2, ал.2, т.1 и т.2. 

(4) Платените курсове извън учебната програма, предложени в рамките на платформата се 
заплащат от всички потребители.  
 Чл.3. С осъществяването на достъп или ползване на ресурсите на сайта, потребителите 
заявяват, че са запознати с настоящите общи условия и ги приемат. 

Регистрация на потребителите 

Чл.4  (1) Ползването на предлаганите услуги става след предварителна регистрация и 
получаване на съответния акаунт. При регистрацията се изискват следните лични данни на 
потребителите:    

• за преподаватели: 
факултет, катедра  или УНС 
научна степен и академична длъжност 
трите имена 
служебен електронен адрес 

• за студенти: 
специалност, курс, група, фак. № 
трите имена 
ЕГН 
електронен адрес 

(2) Посочените при регистрацията лични данни трябва да са пълни и точни. 

(3) Потребителите получават собствена парола, която следва да се пази в тайна. Същите не бива 
да допускат трети лица да получат достъп до паролата. 

(4) Преподавателите могат да заявят допълнителни студенти към курсовете си извън редовните 
групи. Същите могат да бъдат включени в съответните електронни списъци с потребители. 

(5) Подадените при записването и регистрацията лични данни, както и актуалните електронни 
адреси се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Личните данни се 
използват само в обем, който е необходим за създаването, организацията или промяната на 
потребителския акаунт на съответния потребител. Предаване на данните на трети лица не се 
допуска, освен в случаите, когато това става с изричното съгласие на потребителя или 
операторът по закон е задължен да направи това. 

 



	
	

Задължения на потребителите 

Чл.5.(1)Електронната платформа следва да се ползва изключително за академични цели. 
Използването ѝ за търговски, рекламни или лични цели не е разрешено.  
(2) Всички потребители се задължават: 

1. да не нарушават правата на интелектуална собственост върху интернет сайта, съдържащ  
електронната платформа „Blackboard"; 
2. да не извършват злоумишлени действия, представляващи действия или бездействия, 
нарушаващи българското законодателство, интернет етиката, получаване на достъп до 
ресурси на платформата с чужди права и пароли, инсталация на вируси, повреждане или 
разрушаване на информационни масиви или системи, всякакви действия/бездействия, 
нанасящи вреди на други потребители/потребители по право на платформата. 

(3) Всеки потребител носи лична отговорност за инсталираните от него материали в 
електронната платформа, ако същите нарушават правата на трети лица и/или законите на 
страната, в това число, но не само Закона за авторското право и сродните му права, Закона за 
защита на конкуренцията или Закона за защита на личните данни. Забранен е обменът, 
ползването или разпространението посредством платформата  на произведения, които са обект 
на авторско право, ако не са изпълнени съответните законови изисквания. Преди поставянето 
на линкове следва да се провери законосъобразността на съдържанието им. Забранено е 
поставянето на линкове към противоречащи на закона страници и в частност такива с 
екстремистко,  подбуждащо към насилие или обидно съдържание. 

(4) Контактите между оператора (ЦЕДО) и потребителите се осъществяват чрез посочения при 
записването електронен адрес.  Потребителите носят отговорност за актуалността и 
поддържането на своя електронен адрес. 

(5) Използването на статистическите данни от платформата за контрол и оценка  извън 
академичните цели е забранено. 

(6) Всеки потребител е длъжен да спазва всички законови разпоредби и в частност тези на 
Закона за авторското право и сродните му права и на Закона за защита на личните данни. 

(7) Разпоредбите на ал.6 се отнасят и за изявления в рамките на инструментите за синхронна и 
асинхронна комуникация.  

(8) Учебните курсове и електронните материали по правило не се изтриват от ЦЕДО, освен по 
изрична молба на преподавателите. Съдържанието на електронните дневници се изтрива преди 
началото на всяка учебна година при инсталирането на новите потребители (студенти). Затова 
преподавателите следва след приключване на семестъра (учебната година) самостоятелно да 
архивират електронния дневник. При необходимост това може да се прави и от ЦЕДО.  



	
	

Нерегламентирано ползване 

Чл.6 (1) Потребителят е длъжен да не допуска под никаква форма нерегламентирано ползване 
на платформата по смисъла на чл.6, ал.2.  Той е длъжен да работи изключително с 
потребителските данни за идентификация, които са му разрешени. Забранено е 
преотстъпването на потребителски идентификатори и пароли. Потребителят е длъжен да вземе 
мерки за предотвратяване на достъпа до платформата на трети лица, които нямат съответните 
права.  

(2) Налице е нерегламентирано ползване в случаите, когато чрез електронната платформа 

1. неправомерно се променят, изтриват,  разместват или повреждат данни, 
2. се разпространяват материали на забранени от закона организации или противозаконни 
такива, в частност расистки съдържания и идеи, 
3. се разпространяват порнографски материали, 
4. се извършват престъпления срещу личното достойнство, в частност се разпространяват 
обидни и клеветнически материали, 
5. се нарушават други законови разпоредби (напр. НК, Закона за защита на детето, Закона за 
авторското право и сродните му права, Закона за защита на личните данни и др.), 
правилниците на МУ-Варна и Общите условия за ползване на електронната платформа.  
6. се уврежда доброто име на МУ-Варна или ползването противоречи на неговите интереси.   

(3) Медицински университет Варна си запазва правото да прави проверки на инсталираните 
учебни материали и курсове. Материали или съдържание, които нарушават ал.1 и ал.2 може да 
се отстранява от оператора (ЦЕДО) без предварително предупреждение.   

Отнемане на права за ползване 

Чл.7 (1) ЦЕДО може да отнеме временно или за постоянно правата за ползване на електронната 
платформа на потребители, които нарушават настоящите Общи условия за ползване. 
Отнемането на правото за ползване се предшества от искане за прекратяване на нарушението и 
от писмено становище или устно изслушване на потребителя, като същият се уведомява за 
възможността за отнемане на правата. 

(2) Отстранените потребители могат отново да получат достъп, ако са налице гаранции, че в 
бъдеще няма да се допуска подобно неправомерно ползване. 

(3) Алинеи 1 и 2 важат и в случаите, когато ЦЕДО разполага с основателни  подозрения за 
систематично подкопаване на вътрешните мерки за сигурност (напр. злоупотреба с електронни 
адреси, инфилтриране на вредни компоненти като вируси, червеи, троянци и др.). 



	
	

(4) Прекратява се достъпа до учебната електронна платформа на всички студенти, докторанти и 
специализанти, които са завършили курса на обучение и са получили съответната 
образователно-квалификационна степен. Това се отнася и за преподавателите, които са 
прекратили трудово-правните си взаимоотношения с МУ-Варна.   

(5) Медицински университет Варна си запазва правото, по административни съображения да 
отнема правата за ползване на потребители, които не са влизали в системата през последните 12 
месеца.   

Отговорност 

Чл.8 (1) При виновно нарушение от страна на потребителите на законовите задължения или на 
регламентираните в Общите условия за ползване правила потребителят носи отговорност 
съгласно съответните разпоредби. 

(2) ЦЕДО не може да гарантира постоянното наличие на онлайн-връзка. ЦЕДО полага усилия 
да предотврати временните прекъсвания и присъщите на системата технически смущения в 
интернет-връзката, но все пак не може да поеме гаранция и в този аспект.  

(3) МУ-Варна не носи отговорност за щети, които са причинени в резултат на свалянето на 
материали или софтуер и други трансакции от сайта, съдържащ електронната платформа 
„Blackboard" към техническите средства на потребителя. 

Потребителски права 

Чл.9 (1) С регистрацията потребителят получава обикновено, неподлежащо на преотстъпване 
потребителско право в електронната платформа. 

(2) Медицински университет Варна притежава всички административни, авторски, вещни и 
други права. Това се отнася и за случаите, когато потребителят законно променя данни или ги 
свързва със собствени програми или бази данни.  При промени или връзки от този характер или 
на необходими за ползването копия на програми потребителят следва да инсталира знак за 
авторските права на Медицински университет Варна. 

(3) Авторските права на потребителя върху изготвените от него материали и съдържания 
остават негова собственост. 

(4) Предоставеното на потребителя пространство в платформата трябва да се използва 
изключително за съхранение на създадените съдържания.  

 

 



	
	

Промяна на условията за ползване 

Чл.10 (1) Медицински университет си запазва правото в бъдеще да променя и допълва тези 
условия за ползване.  

(2) ЦЕДО има право в отделни случаи да взема решения, които  конкретизират или разширяват 
тази Общи условия. 

(3) Промените се публикуват в Blackboard с линк към интернет-страницата, на която 
заинтересованите лица могат да се запознаят с тях. 
 


