
ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА СОФТУЕР НА MICROSOFT  

WINDOWS 7 HOME PREMIUM 

Настоящите лицензионни условия представляват споразумение между Microsoft Corporation (или 

съответното нейно свързано лице във Вашия регион) и Вас. Прочетете ги.  Те се отнасят за по-горе 

упоменатия софтуер, включително и евентуално за носителя, на който сте го получили.  

Отпечатаните на хартия лицензионни условия, които може да придружават софтуера, заменят или 

променят всички екранни лицензионни условия. Условията важат и за всякакви:  

· актуализации;  

· допълнения;  

· интернет-базирани услуги; и 

· услуги за поддръжка  

на Microsoft за този софтуер, освен ако към по-горните има други условия. В такъв случай са 

валидни придружаващите ги условия.  

Като използвате този софтуер, Вие приемате тези услов ия. Ако не ги приемате, не 

използвайте софтуера. Върнете го на продавача, за да получите обратно платената 

сума. Ако там не можете да получите обратно парите си, се обърнете към Microsoft или 

съответното й свързано лице, обслужващо Вашата страна, за повече  информация за правилата за 

възстановяване на суми на Microsoft. Посетете www.microsoft.com/worldwide. В България можете да 

позвъните на тел. (02) 9657371 или да посетите www.microsoft.com/BULGARIA/default.mspx.  

Както е описано по-долу, използването на софтуера предполага Вашето съгласие по 

отношение на предаването на компютърни данни по време на активиране или проверка 

за целите на интернет-базираните услуги.  

Ако спазвате тези лицензионни условия, Вие имате правата по-долу за всеки получен 

лиценз. 

1. ПРЕГЛЕД. 

a. Софтуер. Софтуерът включва софтуер на настолна операционна система. Този софтуер не 

включва Windows Live. Windows Live е услуга, която се предлага от Microsoft по силата на 

друго споразумение.  

b. Лицензионен модел. Според условията в раздел 2 (b) по-долу софтуерът се лицензира за 

копие и за компютър.  Компютърът представлява физическа хардуерна система с вътрешно 

устройство за съхранение, на която може да бъде изпълняван софтуерът. Хардуерният дял 

или блейд се счита за отделен компютър. 

2. ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРА НЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.  

a. Едно копие за компютър. Освен както е указано в раздел 2 (b) по-долу, можете да 

инсталирате едно копие на софтуера на един компютър. Този компютър се нарича 

"лицензиран компютър".  

b. Семеен пакет. Ако сте “Отговарящ на условията потребител на семеен пакет”, можете да 



инсталирате едно копие на софтуера, отбелязан като “Family Pack” (Семеен пакет) на три 

компютъра във Вашия дом за използване от живеещите там хора. Тези компютри се 

наричат “лицензирани компютри” и подлежат на тези лицензионни условия. Ако не знаете 

дали сте "Отговарящ на условията потребител на семеен пакт", посетете  

go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=141399 или се свържете със свързаното лице на Microsoft 

във Вашата държава. 

c. Лицензиран компютър. Софтуерът може да се използва с максимално два процесора на 

лицензирания компютър в даден момент. Освен ако не е указано друго в настоящите 

лицензионни условия, нямате право да използвате софтуера на друг компютър.  

d. Брой потребители. Освен ако не е указано друго в настоящите лицензионни условия, 

само един потребител има право да използва софтуера в даден момент.  

e. Алтернативни версии. Софтуерът може да включва повече от една версия, напр. 

32-битова и 64-битова версии. Можете да инсталирате и използвате само една версия в 

даден момент. 

3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИЦЕНЗИОННИ ИЗИСКВА НИЯ И/ ИЛИ ПРА ВА ЗА ИЗПОЛЗВА НЕ.  

a. Обединяване. Хардуер или софтуер, който се използва за:  

· пакетиране на връзки; или 

· намаляване на броя на устройствата или потребителите с пряк достъп до софтуера  

(понякога се нарича "обединяване" или "пакетиране"), не намалява броя на необходимите 

лицензи.  

b. Компоненти на шрифтове. Докато софтуерът работи, можете да използвате шрифтовете 

му при показване и печат на съдържанието. Имате право само:  

· да вграждате шрифтове в съдържанието според ограниченията за вграждане в самите 

шрифтове; и 

· временно да ги изтегляте в принтер или друго устройство за печат с цел отпечатване 

на конкретно съдържание.  

c. Икони, изображения и звуци. Докато софтуерът работи, можете да използвате, но без 

да споделяте, иконите, изображенията, звуците и мултимедията в него.  Примерните 

изображения, звуци и мултимедия, предоставени със софтуера, са единствено за Ваша 

лична употреба с нетърговска цел.  

d. Използване с технологии за виртуализиране. Вместо да използвате софтуера 

директно на лицензирания компютър, можете да инсталирате и използвате софтуера само 

в една виртуална (или емулирана по друг начин) хардуерна система на лицензирания 

компютър. Когато се използва във виртуална среда, съдържанието, защите ното с 

технология за управление на цифрови права, BitLocker или каквато и да е технология за 

шифроване на целия том на дисковото устройство, може да не е така защитено, както 

защитеното съдържание, което не е във виртуална среда. Трябва да съблюдавате всички 

местни и международни закони, отнасящи се за такова защитено съдържание.  

e. Връзки на устройства. Имате право да разрешите на максимум 20 други устройства 



достъп до инсталирания на лицензирания компютър софтуер за използване само на 

файлови, печатни, интернет (вкл. споделяне) и телефонни услуги.  

f. Технологии за отдалечен достъп. Имате право на отдалечен достъп и да използвате 

инсталирания на лицензирания компютър софтуер от друг компютър с помощта на 

технологии за отдалечена помощ, както следва: Под "сесия" се разбира непрякото и пряко 

взаимодействие със софтуера посредством комбинация от периферни устройства за 

въвеждане, извеждане и показване.  

g. Разширител на мултимедийния център. Имате право на пет сесии на Разширител на 

мултимедийния център (или друг софтуер или устройства, предлагащи подобна 

функционалност или предназначение) едновременно на показване на потребителския 

интерфейс на софтуера или на съдържанието на други дисплеи или устройства.  

h. Справочник за електронно програмиране. Ако софтуерът включва достъп до 

справочника за електронно програмиране, който съдържа персонализирани телевизионни 

списъци, за него важи отделно споразумение.  Ако не приемате условията на 

споразумението, можете да продължите да използвате софтуера, но няма да можете да 

използвате справочника за електронно програмиране.  Услугата може да включва рекламни 

материали и сродни данни, които се получават и съхраняват от софтуера. Услугата не е 

налична във всички региони. Консултирайте се с информацията към софтуера за 

инструкции за достъп до споразумението за справочника.  

i. Сродна мултимедийна информация. Ако поискате сродна мултимедийна информация 

при възпроизвеждане, предоставените данни може да не са на Вашия език.  Някои страни и 

региони имат закони и наредби, които може да ограничават или забраняват възможността 

за достъп до определени типове съдържание.  

j. Използване на мултимедийния център по света. Мултимедийният център не е 

предназначен за употреба във всяка страна. Например, въпреки че информацията за 

мултимедийния център може да се отнася за определени функции (като справочника за 

електронно програмиране) или да предоставя информация как се настройва телевизионен 

тунер, тези функции може да не работят във Вашата страна. Вж. информацията към 

мултимедийния център за списък с функциите, които може да не работят във Вашата 

страна. 

4. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО А КТИВИРА НЕ.  

Активирането обвързва използването на софтуера с определен компютър. При активиране 

софтуерът изпраща на Microsoft информация за софтуера и компютъра. Тази информация 

включва версията, езика и продуктовия ключ на софтуера, IP адреса на компютъра и 

информация за хардуера на компютъра. За повече информация посетете 

go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104609. Като използвате софтуера, Вие се съгласявате с 

предаването на тези данни. При правилно лицензиране имате право да използвате версията на 

софтуера, инсталирана по време на инсталационния процес, в рамките на позволения период 

за активиране. Освен ако софтуерът не бъде активиран, нямате право да го 

използвате след изтичане на позволения период за активиране. Това е с цел 

предотвратяване на нелицензирана употреба. Нямате право да избягвате или 

заобикаляте активирането. Ако компютърът е свързан към интернет, софтуерът може 

автоматично да се свърже с Microsoft за активиране. Можете също така да активирате 

софтуера ръчно по интернет или по телефона. В такъв случай може да се наложи да заплатите 

интернет или телефонни такси. Някои промени в компютърните компоненти или софтуера 

може да изискват да активирате софтуера отново.  Софтуерът ще Ви напомня да го 



активирате, докато не го направите.  

5. ПРОВЕРКА НА ВАЛИДНОСТТА.  

a. Проверката на валидността определя дали софтуерът е активиран и дали е правилно 

лицензиран. Също така се проверява за неоторизирани промени по функциите на софтуера 

за проверка на валидността, лицензиране или активиране.  Проверката на валидността 

може също да провери за определен злонамерен или неоторизиран софтуер, свързан с 

такива неоторизирани промени. Ако проверката на валидността потвърди правилното 

лицензиране, можете да продължите да използвате софтуера, определени негови функции 

или да получавате допълнителни привилегии. Нямате право да заобикаляте 

проверката на валидността. Това е с цел предотвратяване на нелицензирана употреба 

на софтуера. За повече информация посетете go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610. 

b. Софтуерът периодично ще изпълнява проверка на валидността на софтуера.  Тази проверка 

може да бъде инициирана от самия софтуер или от Microsoft. За разрешаване на функцията 

за активиране и проверките на валидността софтуерът може периодично да изисква 

актуализации или допълнителни изтегляния на функциите на софтуера за проверка на 

валидността, лицензиране или активиране. Актуализациите или изтеглянията се изискват 

за правилното функциониране на софтуера, като те може да се изтеглят и инсталират, без 

да бъдете информирани. По време на или след проверка на валидността, софтуерът може 

да изпрати на Microsoft информация за софтуера, компютъра и резултатите от проверката.  

Тази информация включва, например, версията и продуктовия ключ на софтуера, 

направените неоторизирани промени по функциите на софтуера за проверка на 

валидността, лицензиране или активиране, открития злонамерен или неоторизиран 

софтуер, както и IP адреса на компютъра. Microsoft не използва информацията с цел да Ви 

идентифицира или да се свърже с Вас. Като използвате софтуера, Вие се съгласявате с 

предаването на тези данни. За повече информация за проверката на валидността, както и 

за това каква информация се изпраща по време на или след извършване на  проверка, 

посетете  go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611.  

c. Ако след проверка на валидността бъде установено, че софтуерът е фалшив, неправилно 

лицензиран или е неоригинален продукт на Windows, или включва неоторизирани промени, 

това ще се отрази на функциите и работата на софтуера, като например:  

Microsoft може да: 

· поправи софтуера, премахне, постави в карантина или забрани неоторизираните 

промени, които може да влияят на правилната употреба на софтуера, включително 

заобикаляне на функциите на софтуера за активиране или проверка на валидността; 

или 

· провери и премахне злонамерения или неоторизиран софтуер, който е свързан с такива 

неоторизирани промени; или 

· съобщи за това, че софтуерът е неправилно лицензиран или че не е оригинален 

продукт на Windows. 

Вие може да: 

· получите напомняния да лицензирате копието на софтуера; или  

· се наложи да следвате инструкциите на Microsoft, за да бъдете лицензирани да 



използвате софтуера и да го активирате отново.  

Вие не може да:  

· използвате или да продължите да използвате софтуера или част от неговите функции; 

или 

· получавате определени актуализации или надстройки от Microsoft.  

d. Актуализации или надстройки за софтуера могат да се получават само от Microsoft или от 

оторизирани източници.  За повече информация за получаването на актуализации от 

оторизирани източници посетете go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612.  

6. ПОТЕНЦИАЛНО НЕЖЕЛА Н СОФТУЕР. Ако е включен, Windows Defender търси в компютъра 

за шпиониращ, рекламен или друг потенциално нежелан софтуер. Ако открие такъв софтуер, 

програмата ще ви попита дали искате да го игнорирате, забраните (под карантина) или 

премахнете. Всеки потенциално нежелан софтуер с оценка на опасност "висока" или "много 

висока" автоматично се премахва след сканиране, освен ако не промените  настройката по 

подразбиране.  Премахването или забраняването на потенциално нежелан софтуер може да 

доведе до:  

· спирането на работата на друг софтуер на компютъра; или  

· нарушаване на лиценза за използване на друг софтуер на компютъра.  

Като използвате този софтуер, е възможно да се премахне или забрани софтуер, който не е 

потенциално нежелан.  

7. ИНТЕРНЕТ-БАЗИРА НИ УСЛУГИ.  Microsoft предоставя интернет-базирани услуги към 

софтуера. Те могат да бъдат променени или отменени по всяко време.  

а.  Съгласие за интернет-базирани услуги. Функциите на софтуера, описани по-долу и в 

Декларацията за поверителност на Windows 7, се свързват по интернет с Microsoft или с 

компютърните системи на съответния доставчик на услуги. В някои случаи няма да 

получите съобщение при свързването на тези функции.  В някои случаи можете да 

изключите тези функции или да не ги използвате. За повече информация относно тези 

функции вж. Декларацията за поверителност на Windows 7 на адрес 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604. Като използвате тези функции, Вие се 

съгласявате с изпращането на тези данни. Microsoft не използва информацията с цел 

да Ви идентифицира или да се свърже с Вас.  

Компютърни данни. Функциите по-долу използват интернет протоколи, които изпращат 

компютърни данни до съответните системи, като например Вашия IP адрес, типа на 

операционната система, браузъра, името и версията, която използвате, както и езиковия 

код на компютъра, на който е инсталиран софтуерът. Microsoft използва тези данни, за да 

Ви предостави интернет-базираните услуги. 

· Plug and Play и разширения Plug and Play. Можете да свързвате нов хардуер към 

компютъра директно или чрез мрежа. На компютъра може да не са инсталирани 

драйверите, необходими за комуникацията с този хардуер. В такъв случай, функцията за 

актуализиране на софтуера може да изтегли съответния драйвер от Microsoft и да го 

инсталира на компютъра. Тази функция за актуализиране може да се изключи от 

администратор.  



· Windows Update. С оглед на правилното функциониране на услугата Windows Update в 

софтуера (ако я използвате), периодично ще се изискват актуализации или изтегляния за 

услугата Windows Update, които ще се изтеглят и инсталират, без да бъдете 

информирани.  

· Функции за уеб съдържание. Функциите в софтуера могат да извличат сродно 

съдържание от Microsoft и да Ви го предоставят.  Примерни функции могат да бъдат 

графични колекции, шаблони, онлайн обучение, онлайн помощ и помощ за 

приложения. Имате възможност да не използвате тези функции за уеб съдържание.  

· Цифрови сертификати. Софтуерът използва цифрови сертификати. Тези цифрови 

сертификати потвърждават самоличността на интернет потребителите, като изпращат 

шифрована информация по стандарта X.509. Те също така могат да се използват за 

цифрово подписване на файлове или макроси с цел проверката на целостта и 

произхода на съдържанието на файла. Софтуерът извлича сертификатите и 

актуализира списъците с невалидните сертификати при наличие на връзка към 

интернет. 

· Автоматично актуализиране на главния списък. Функцията за автоматична 

актуализация на главния списък актуализира списъка с доверените органи за издаване 

на сертификати. Функцията за автоматична актуализация на главния списък може да се 

изключи. 

· Управление на цифровите права на мултимедия на Windows . Собствениците на 

съдържание използват технология за управление на цифровите права за мултимедия 

на Windows (WMDRM), за да защитят интелектуалната си собственост, вкл. авторските 

права. Този софтуер, както и софтуерът на трети лица, използва WMDRM, за да 

възпроизвежда и копират съдържанието, защитено от WMDRM. Ако софтуерът не успее 

да предпази съдържанието, собствениците на съдържание могат да се обърнат към 

Microsoft да премахне възможността на софтуера да използва WMDRM за 

възпроизвеждане и копиране на защитено съдържание. Премахването на тази 

възможност не се отразява на останалото съдържание. При изтеглянето на лицензи за 

защитено съдържание Вие приемате, че Microsoft може да включи списък с премахнати 

възможности, заедно с лицензите. Собствениците на съдържание могат да Ви помолят 

да надстроите WMDRM  за достъп до съдържанието им. Софтуерът на Microsoft, 

включващ WMDRM, ще поиска Вашето съгласие преди надстройка. Ако откажете 

надстройката, няма да имате достъп до съдържание, което я изисква. WMDRM 

функциите с достъп до интернет могат да се изключат. Когато тези функции са 

изключени, възпроизвеждането на съдържание, за което съществува валиден лиценз, 

отново ще бъде възможно.  

· Windows Media Player. Когато се използва Windows Media Player, той проверява в 

Microsoft следното:  

· наличните онлайн услуги за музика във Вашия регион; и 

· нови версии на плейъра.  

За повече информация посетете go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104605.  

· Премахване на злонамерен софтуер. Ако по време на инсталиране на софтуера 

изберете „Получаване на важните за инсталирането актуализации”, софтуерът може да 

проверява дали има злонамерен софтуер в компютъра и да го премахва. Ако софтуерът 



се изпълнява, той ще премахне злонамерения софтуер, който е изброен и се 

актуализира на адрес www.support.microsoft.com/?kbid=890830. По време на проверка 

до Microsoft ще се изпрати отчет със специфична информация за открития злонамерен 

софтуер, информация за грешки, както и други данни за компютъра. Тези данни се 

използват, за да подобрят софтуера, както и други продукти и услуги на Microsoft.  Няма 

да се използва информация от тези съобщения с цел личното Ви идентифициране.  

Можете да забраните функцията за съобщаване на софтуера, като изпълните 

инструкциите на адрес www.support.microsoft.com/?kbid=890830. За повече информация 

вж. декларацията за поверителност на инструмента на Windows за премахване на 

злонамерен софтуер на адрес go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=113995.  

· Индикация за мрежа. Тази функция определя дали дадена система е свързана към 

мрежа чрез пасивно следене на мрежовия трафик или чрез активни DNS или HTTP 

заявки. Заявката изпраща само обикновени TCP/IP или DNS данни за маршрутизиране.  

Функцията за активни заявки може да се изключи чрез промяна на настройка в 

системния регистър.  

· Услуга за време на Windows. Тази функция синхронизира часа с този на 

time.windows.com веднъж седмично с цел сверяване на компютърния часовник.  

Функцията може да се изключи или източникът за сверяване на часа да се промени от 

"Дата и час" в контролния панел. Връзката използва стандартен NTP протокол.  

· Услуга за пренос (Teredo) чрез преобразуване на IPv6 мрежови адреси (NAT). Тази 

функция осигурява преход към IPv6 на съществуващи домашни устройства на интернет 

шлюзове. IPv6 е интернет протокол от следващо поколение. Той спомага за 

осъществяването на връзка от една точка до друга, която често е необходима за 

приложения, работещи в мрежа от равнопоставени компютри. За тази цел при всяко 

стартиране на софтуера, Teredo клиентът ще се опитва да открие публична Teredo 

интернет услуга. Това става с изпращане на заявка по интернет. Тази заявка изпраща 

само стандартна DNS (услуга за имена на домейни в интернет) информация с цел 

определяне на това дали Вашият компютър е свързан към интернет и откриване на 

публична Teredo услуга. Ако:  

· използвате приложение, което се свързва чрез IPv6;  

· сте конфигурирали Вашата защитна стена винаги да разрешава връзка по IPv6,  

стандартната IP (интернет протокол) информация ще се изпраща по подразбиране към 

Teredo услугата в Microsoft на редовни интервали от време. Няма да се изпраща 

никаква друга информация към Microsoft. Можете да промените тази настройка по 

подразбиране, за да използвате сървъри, които не са на Microsoft. Можете също да 

изключите тази функция с помощта на помощна програма за команден ред, наречена 

"netsh". 

· Ускорители. Когато щракнете върху даден ускорител в Internet Explorer или поставите 

мишката върху него, до доставчика на услуги може да се изпрати някое от следните 

неща: 

· заглавието и пълният уеб или URL адрес на текущата уеб страница;  

· стандартни компютърни данни; и 

· съдържанието което сте избрали.  



Ако използвате ускорител, предоставен от Microsoft, използването на изпратените 

данни подлежи на ограниченията в онлайн декларацията за поверителност на Microsoft.  

Тази декларация се намира на адрес go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Ако 

използвате ускорител, предоставен от трета страна, използването на изпратените 

данни ще подлежи на ограниченията според практиките за поверителност на тази 

трета страна.  

· Услуга за търсене на предположения. В Internet Explorer, когато въвеждате заявка за 

търсене в полето за незабавно търсене или като въвеждате въпросителен знак (?) 

преди търсената дума в адресната лента, ще виждате предложения за търсене, докато 

пишете (ако това се поддържа от използвания от Вас доставчик на търсене).  Всичко, 

което въвеждате в полето за незабавно търсене или в адресната лента, когато 

поставите въпросителен знак (?) преди търсената дума, се изпраща до доставчика на 

търсене, докато пишете. Също така, когато натиснете клавиша Enter или щракнете 

върху бутона „Търси”, текстът в полето за незабавно търсене или в адресната лента се 

изпраща до доставчика на търсене.  Ако използвате доставчик на търсене на Microsoft, 

използването на изпратените данни подлежи на ограниченията в онлайн декларацията 

за поверителност на Microsoft. Тази декларация се намира на адрес 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Ако използвате доставчик на търсене-трета 

страна, използването на изпратените данни ще подлежи на ограниченията според 

практиките за поверителност на тази трета страна. По всяко време можете да 

изключите предложенията за търсене.  За целта използвайте опцията за управление на 

добавки под бутона „Инструменти” в Internet Explorer. За повече информация за 

услугата за предложения за търсене посетете go.microsoft.com/fwlink/?l inkid=128106. 

· Съгласие за актуализиране на инфрачервения приемо-предавател. Софтуерът може да 

съдържа технология за осигуряване на правилната работа на приемо-предавателя на 

инфрачервени лъчи, който придружава някои продукти за мултимедийния център.  Вие 

се съгласявате, че софтуерът може да актуализира фърмуера на устройството.  

· Онлайн промоции на мултимедийния център. Ако използвате функциите на софтуера за 

мултимедиен център за достъп до интернет-базирано съдържание или други 

интернет-базирани услуги, тези услуги може да получават следната информация от 

софтуера, с цел да Ви позволят да получавате, приемате и използвате определени 

промоционални оферти:  

· някои компютърни данни, като например Вашия IP адрес, типа на операционната 

система и браузъра, които използвате, името и версията на използвания от Вас 

софтуер; 

· търсеното съдържание; и 

· езиковия код на компютъра, на който е инсталиран софтуерът.  

Използването на функциите на мултимедийния център от Ваша страна за свързване 

с тези услуги представлява съгласие от Ваша страна за събирането и използването 

на тази информация.  

b. Използване на информацията. Microsoft може да използва информацията за 

компютъра, за ускорителите, за предложенията за търсене, отчетите за грешки и отчетите 

за злонамерен софтуер с цел подобряване на софтуера и услугите. Може също така да ги 

споделяме с други (например със софтуерни или хардуерни доставчици). Те могат да 

използват информацията с цел подобряване на работата на техните продукти със софтуера 



на Microsoft.  

c. Неправилна употреба на интернет-базираните услуги. Нямате право да използвате 

тези услуги по начин, който може да им навреди или да наруши използването им от трети 

лица. Тези услуги не могат да се използват за получаване на неоторизиран достъп до 

услуга, данни, акаунт или мрежа, по какъвто и да е начин.  

8. ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА. Софтуерът се лицензира, а не се продава. Това споразумение Ви 

предоставя само някои права за ползване на функциите, включени в софтуера, за който 

придобивате лиценз. Microsoft си запазва всички останали права.  Освен ако не притежавате 

допълнителни права според съответното законодателство, независимо от това ограничение, 

имате право да използвате софтуера само според изричните условия в настоящето 

споразумение. Същевременно трябва да съблюдавате техническите ограничения в софтуера, 

които Ви позволяват да го използвате по определени начини. Нямате право да:  

· заобикаляте техническите ограничения на софтуера; 

· подлагате на обратно конструиране, декомпилиране или деасемблиране на софтуера, 

освен и изключително в случаите, когато това е изрично разрешено от съответните закони, 

въпреки това ограничение;  

· използвате компонентите на софтуера за изпълнение на приложения, които не работят със 

софтуера;  

· правите повече копия на софтуера, отколкото е разрешено според това споразумение или 

от съответните закони, въпреки това ограничение; 

· публикувате софтуера, за да се копира от други;  

· го отдавате, давате под наем или назаем; или  

· използвате софтуера за комерсиални услуги за хостинг на софтуер.  

9. ТЕСТВА НЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА MICROSOFT .NET FRAMEWORK. Софтуерът 

включва един или повече компонента на .NET Framework (".NET компоненти").  Можете да 

извършвате вътрешни тестове на производителността на тези компоненти.  Имате право да 

разпространявате резултатите от тези тестове, при условие че изпълнявате условията, указани 

на адрес go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Независимо от споразуменията Ви с Microsoft, 

ако разпространите резултатите от тестовете, Microsoft има правото да разпространи 

резултатите от тестовете на Вашите продукти спрямо приложимия .NET компонента, при 

условие че съблюдава условията, изложени на адрес go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.  

10. АРХИВНО КОПИЕ.  

a. Носител. Ако придобивате софтуера на диск или на друг носител, имате право да 

направите едно архивно копие на носителя. Можете да го използвате само с цел 

преинсталиране на софтуера на лицензирания компютър.  

b. Изтегляне по електронен път. Ако сте закупили и изтеглили софтуера онлайн, имате 

право да направите едно копие на софтуера на диск или на друг носител, за да 

инсталирате софтуера на даден компютър. Можете също така да го използвате с цел 

преинсталиране на софтуера на лицензирания компютър.  



11. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Всяко лице с валиден достъп до компютъра или вътрешната мрежа може да 

копира и използва документацията за вътрешни справочни цели.  

12. СОФТУЕР, КОЙТО НЕ СЕ ПРЕПРОДА ВА. Нямате право да продавате софтуер, обозначен с 

"NFR" или "Not for Resale" (Забранен за препродажба).  

13. АКАДЕМИЧЕН СОФТУЕР. Трябва да сте “Отговарящ на условията потребител от сферата на 

образованието”, за да използвате софтуер, отбелязан като “Academic Edition” (Академично 

издание) или “AE.” Ако не знаете дали сте Отговарящ на условията потребител от сферата на 

образованието, посетете www.microsoft.com/education или се свържете със свързаното лице на 

Microsoft, отговарящо за Вашата страна.  

14. ГЕОГРАФСКИ ОГРА НИЧЕНИЯ. Ако за софтуера е отбелязано, че се изисква активиране в 

определен географски регион, тогава можете да активирате софтуера само в географския 

регион, указан на опаковката на софтуера.  Не можете да активирате софтуера извън този 

регион. За повече информация относно географските ограничения посетете 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397.  

15. НАДСТРОЙКИ.  За да използвате софтуер за надстройка, първо трябва да имате лиценз за 

него, която съответства на надстройката. При надстройка това споразумение замества 

споразумението за версията на софтуера, от която се надстройва. След надстройка софтуерът, 

от който сте надстроили, не може да се използва повече.  

16. ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ЛИЦЕНЗ.  

a. Оригинално доказателство за лиценз. Ако сте получили софтуера на диск или друг 

носител, Вашето доказателство за лиценз е оригиналният етикет на сертификата за 

автентичност на Microsoft с придружаващия оригинален продуктов ключ, както и 

доказателството за Вашата покупка. Ако сте закупили и изтеглили софтуера онлайн, Вашето 

доказателство за лиценз е оригиналният продуктов ключ Microsoft за софтуера, който сте 

получили при покупката, както и доказателството за Вашата покупка от упълномощен 

електронен доставчик на оригинален софтуер на Microsoft. Доказателството за покупка може 

да подлежи на проверка на валидността според документите за продажби на съответния 

продавач. 

b. Лиценз за надстройка Windows Anytime. Ако сте надстройвате софтуера с помощта на 

услугата за надстройка Windows Anytime, Вашето доказателство за лиценз е 

доказателството за лиценз за софтуера, от който сте извършили надстройката, 

продуктовият ключ за услугата за надстройка Windows Anytime, както и доказателството за 

Вашата покупка. Доказателството за покупка може да подлежи на проверка на валидността 

според документите за продажби на съответния продавач.  

c. За да идентифицирате оригиналния софтуер на Microsoft, посетете www.howtotell.com.  

17. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУГ КОМПЮТЪР. 

a. Софтуер, различен от надстройката Windows Anyt ime. Имате право да прехвърляте 

софтуера и да го инсталирате на друг компютър за Ваша употреба. Този компютър се 

нарича „лицензиран компютър”.  Нямате право да правите това с цел споделяне на 

лицензи между компютрите.  

b. Софтуер за надстройка на Windows Anyt ime. Имате право да прехвърляте 

софтуера и да го инсталирате на друг компютър, но само при условие че лицензионните 



условия на софтуера, от който сте извършили надстройката, позволява това.  Този 

компютър се нарича „лицензиран компютър”.  Нямате право да правите това с цел 

споделяне на лицензи между компютрите.  

18. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТРЕТО ЛИЦЕ.  

a. Софтуер, различен от надстройката Windows Anytime. Първият потребител на софтуера 

има право еднократно да прехвърли софтуера и това споразумение, като прехвърли 

оригиналния носители, сертификата за автентичност, продуктовия ключ и доказателството за 

покупка директно на трето лице. Първият потребител трябва да премахне софтуера от 

компютъра, преди да го прехвърли. Първият потребител няма право да запазва копия на 

софтуера. 

b. Софтуер за надстройка на Windows Anytime. Софтуерът може да се прехвърли на 

трето лице само заедно с лицензирания компютър. Нямате право да съхранявате копия на 

софтуера или на по-стара негова версия. 

c. Други изисквания. Преди разрешено прехвърляне, другото лице трябва да приеме това 

споразумение, което се отнася за прехвърлянето и използването на софтуера.   

19. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВИЗУАЛНИЯ СТА НДАРТ H.264/AVC, ВИДЕОСТА НДАРТА VC-1, 

ВИЗУАЛНИЯ СТА НДАРТ MPEG-4 И ВИДЕОСТА НДАРТА MPEG-2. Този софтуер включва 

H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 част 2 и технологията за визуално компресиране MPEG-2. MPEG LA, 

L.L.C. предоставя следната бележка:  

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СПОРЕД ПАТЕНТНИ ЛИЦЕНЗИ ЗА AVC, VC-1, ВИЗУАЛНИЯ 

СТАНДАРТ MPEG-4 ЧАСТ 2 И MPEG-2 ВИДЕО ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ СТРАНА 

НА ПОТРЕБИТЕЛ С ЦЕЛ: (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ 

СТАНДАРТИ („ВИДЕО СТАНДАРТИ”) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC, VC-1, MPEG-4 ЧАСТ 2 И 

MPEG-2 ВИДЕО, КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО 

ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕО, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ПРЕДОСТАВЯ ТАКОВА ВИДЕО.  НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ 

ЛИЦЕНЗ И НЕ СЕ ПРЕДПОЛАГА ТАКЪВ ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА.  ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВЖ. WWW.MPEGLA.COM.  

20. ПРОГРАМИ НА ТРЕТИ ЛИЦА. Софтуерът съдържа програми на трети лица. Лицензионните 

условия към тези програми се отнасят за Вас. 

21. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС. Софтуерът е предмет на законите и наредбите за износ на САЩ. 

Трябва да се съобразявате с националните и международните закони за износ, приложими за 

софтуера. Тези закони включват ограничения по отношение на местоназначенията, крайните 

потребители и крайната употреба. За допълнителна информация вж. 

www.microsoft.com/exporting.  

22. УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА. Microsoft предоставя услуги за поддръжка за софтуера, както е 

описано на адрес www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Ако използвате 

софтуер, който не е правилно лицензиран, нямате право да получавате услуги за поддръжка.  

23. ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.  Настоящето споразумение (вкл. гаранцията по-долу), 

допълнителните условия (вкл. всички печатни лицензионни условия, които придружават 

софтуера и може да променят или заменят част от или всички тези условия), както и условията 

за допълнения, актуализации, интернет-базирани услуги и услуги за поддръжка, които 

използвате, представляват цялото споразумение за софтуера и услугите за поддръжка.  



24. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН.  

a. САЩ. Ако сте получили софтуера в САЩ, тълкуването на това споразумение се подчинява 

на законите на щата Вашингтон, които се прилагат при евентуални искове за нарушаването 

му, независимо дали има конфликт на правни принципи. Всички останали искове, 

включително исковете за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция и 

нарушения, се подчиняват на законите на щата, в който живеете.  

b. Извън САЩ. Ако сте получили софтуера в друга държава, се прилагат законите на тази 

държава. 

25. ПРАВЕН ЕФЕКТ. В това споразумение са описани някои юридически права.  Вие можете да 

имате други права според законите на Вашия щат или държава. Можете да имате права по 

отношение на страната, от която сте получили софтуера. Това споразумение не променя 

правата Ви според законите на Вашия щат или държава, ако това не се допуска от тези закони.  

26. ОГРАНИЧА ВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЩЕТИ. Можете да 

възстановявате от Microsoft и доставчиците му само преки щети до стойността, 

заплатена за софтуера. Нямате право да възстановите други щети, включително 

закономерни, пропуснати ползи, специални, непреки или случайни.  

Това ограничение се отнася до:  

· всички въпроси, свързани със софтуера, услугите и съдържанието (включително кода) на 

интернет сайтовете или програмите на трети лица; и  

· претенции за нарушения по договора или гаранцията или условията в тях, обективна 

отговорност, небрежност или друго закононарушение в рамките на позволеното от 

съответното законодателство.  

Ограничението е валидно, дори ако:  

· поправката, замяната или възстановяването на сумата за софтуера не Ви компенсира 

напълно за загубите; или 

· Microsoft е знаела или е трябвало да знае за възможността от такива щети.  

В някои щати изключването или ограничаването на отговорността за случайни и закономерни 

щети не е разрешено и затова гореизложеното може да не се отнася за Вас. То може да не се 

отнася за Вас и защото страната Ви може да не разрешава изключването или ограничаването 

на отговорността за случайни, последващи или други щети.  



*******************************************************************  

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 

A. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ. Ако следвате инструкциите и софтуерът е правилно лицензиран, 

софтуерът ще работи изправно, както е описано в материалите от Microsoft, които сте 

получили в или към софтуера.  

B. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ПОЛУЧАТЕЛ НА ГАРАНЦИЯТА. СРОК НА ПОДРАЗБИРА ЩИТ Е СЕ 

ГАРАНЦИИ. Ограничената гаранция важ и за софтуера в срок от една година от 

получаването му от първия потребител. Ако получите допълнения, актуализации 

или замяна на софтуера през тази година, за тях ще важи оставащият според 

гаранцията срок или 30 дни – което е по-дълго. Ако първият потребител прехвърли 

софтуера, остатъкът от гаранцията също се прехвърля на получателя.  

В степента, разрешена от закона, всички непреки или подразбиращи се гаранции 

важат само в рамките на срока на ограничената гаранция.  В някои щати ограниченията 

за продължителността на гаранцията не са разрешени, съответно тези ограничения може да не 

се отнасят за Вас. Те също така може да не се отнасят за Вас, защото в някои страни 

ограниченията за продължителността на подразбиращите се га ранции или условия не са 

разрешени.  

C. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА. Тази гаранция не се отнася за проблеми вследствие на Ваши 

действия (или бездействия), действията на други или събития извън разумния контрол на 

Microsoft. 

D. КОМПЕНСА ЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА. Microsoft ще поправи или замени 

софтуера безплатно. Ако Microsoft не може да го поправи или замени, ще 

възстанови сумата по касовата бележка, която сте получили при покупката на 

софтуера. Тя ще поправи или замени допълненията, актуализациите и софтуера за 

замяна безплатно. Ако не може да ги поправи или замени, ще възстанови 

платената за тях сума, ако има такава. За да Ви се възстанови сумата, трябва да 

деинсталирате софтуера и да върнете него и носителите/допълнителните 

материали на Microsoft с доказателство за покупката. Това са единствените 

компенсации при нарушение на ограничената гаранция.  

E. ПРА ВА ТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НЕ СА ЗАСЕГНА ТИ.  Може да имате допълнителни 

потребителски права според местните закони, които не могат да се променят в 

това споразумение. 

F. ГАРАНЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ.  За гаранционно обслужване Ви трябва доказателство за 

покупката.  

1. САЩ и Канада. За гаранционно обслужване или информация за това как да Ви се 

възстанови сумата за софтуера, получен в САЩ и Канада, се свържете с Microsoft:  

· (800) MICROSOFT;  

· Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; 

или 

· посетете  www.microsoft.com/info/nareturns.htm.  



2. Европа, Близкия Изток и Африка. Ако сте получили софтуера в Европа, Близкия Изток 

или Африка, ограничената гаранция се обслужва от Microsoft Ireland Operations Limited. За 

да отправите претенции според тази гаранция, трябва да се свържете или с  

· Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, 

Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ирландия, или със  

· свързаното лице на Microsoft във Вашата страна (вж. www.microsoft.com/worldwide). В 

България можете да позвъните на тел. (02) 9657371 или да посетите 

www.microsoft.com/BULGARIA/default.mspx. 

3. Извън САЩ, Канада, Европа, Близкия изток и Африка. Ако сте получили софтуера 

извън САЩ, Канада, Европа, Близкия изток и Африка, се свържете с филиала на Microsoft 

във Вашата страна (вж. www.microsoft.com/worldwide).  

G. БЕЗ ДРУГИ ГАРАНЦИИ. Ограничената гаранция е единствената директна гаранция от 

Microsoft. Microsoft не предоставя други изрични гаранции, ангаж именти и условия.  

Когато е позволено от местното законодателство, Microsoft изключва мълчаливите 

гаранции за продаваемост, годност за определена цел и за не нарушение. Ако според 

местните закони имате подразбиращи се гаранции или условия, въпреки това изключение, 

компенсациите Ви са описани в клаузата "Компенсации за нарушение на гаранцията" по-горе, в 

рамките на разрешеното от местното законодателство.  

H. ОГРАНИЧА ВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЩЕТИ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА 

ГАРАНЦИЯТА. Клаузата за Ограничаване и изключване на отговорността за щетите 

по-горе се отнася за нарушения на тази ограничена гаранция.  

Тази гаранция Ви дава определени права, като може да имате допълнителни права 

в зависимост от щата. Може да имате допълнителни права, които са различни 

според страната.  

!!!!EULAID!!!! 


