
ОБЩИ УСЛОВИЯ  
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТA „DOLNILOZENETS.BG“  

 
Настоящите общи условия уреждат реда и условията за ползване на интернет сайта 

„dolnilozenets.bg“ („Сайта“) и взаимоотношенията между сдружение с нестопанска цел „СДРУЖЕНИЕ 
АКТИВНИ В ДОЛНИ ЛОЗЕНЕЦ“, ЕИК: 206674091, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. 
„Хан Крум“ № 3, ет. 2 („Сдружението“), от една страна, и посетителите на Сайта, от друга страна. 
Посетители са всички лица, достъпващи Сайта чрез директно въвеждане на електронния му адрес, 
използване на препратка от или по какъвто и да е друг начин („Посетители“). 

 
1. Тези общи условия обвързват всички лица, които достъпват и използват Сайта. При 

използване на Сайта Посетителите се задължават да спазват настоящите общи условия, както и 
приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки 
един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Сайта, Посетителите се съгласяват и изцяло 
приемат и се задължават да спазват настоящите общи условия. Ако не сте съгласни с общите условия, 
моля, преустановете използването незабавно и да напуснете Сайта. 

 
2. Сдружението си запазва правото едностранно, по всяко време и без предварително 

предизвестие, да променя общите условия и съдържанието/организацията на Сайта. Съгласието и 
обвързването с общите условия на Сайта се отнася не само към текущата конфигурация на Сайта, но и 
към всички промени в него, които могат да бъдат осъществени под формата на допълнения, 
изменения, подобрения или въвеждането на нови страници, категории, менюта, подменюта и 
всякакви други функционалности. 

 
3. Забранено е материали, снимки, лога, изображения, информация, статии, новини, 

съдържание и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, 
показвани, раздавани или използвани по какъвто и да е друг начин, с каквато и да било цел от 
Посетителите, различна от използването на Сайта. Нарушителите подлежат на санкции съгласно 
разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските 
означения, както и могат да бъдат обект на наказателна отговорност. Посетителите имат право 
единствено да свалят предоставените на Сайта примерни образци на документи, обозначени като 
такива – за лично и некомерсиално използване. Всяко друго използване може да става само с 
изричното писмено съгласие на Сдружението и/или съответния друг правоносител. 

 
4. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани 

единствено и само за удобство на Посетителите. При употреба на такава препратка Посетителите не 
използват услуга, предоставена от Сдружението и по отношение на използването на препратката 
извън сайта, общите условия не се прилагат. Сдружението не упражнява контрол върху 
горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по 
отношение на информацията и/или съдържание им. Посещението на посочените сайтове и всички 
рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Посетителите и Сдружението не носи 
каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Посетителите. 

 
5. Информацията на Сайта може да бъде остаряла или непълна към определени моменти. 

Сдружението полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и винаги точна и 



актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност. Информацията на Сайта не е 
изчерпателна по отношение на темите, които касае.  

 
6. Сдружението не гарантира непрекъсваемия, навременния и свободния от грешки достъп 

до Сайта, доколкото това е извън контрола и възможностите на Сдружението. Сдружението не носи 
отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или 
за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин 
посредством Сайта. Сдружението не носи отговорност за евентуално наличие на „вируси“ или други 
вредоносни последици от използването на Сайта.  

 
7. Ако Сайтът предоставя възможност за публикуване на отзиви, коментари и други подобни, 

това се прави при съблюдаване на условията по настоящата точка от общите условия. Публикациите 
следва да са написани на български език, на кирилица и да съдържат единствено обективното мнение 
на автора, основаващо се на преките му впечатления относно коментираната тема. Няма да бъдат 
допускани за публикуване публикации (неизчерпателно): които нямат връзка с темата, относно която 
са публикувани; в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му 
впечатления; които съдържат нецензурен език; с обидно, клеветническо, дискриминационно или 
нетолерантно съдържание, в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, 
произход, религия; които съдържат рекламни послания; които уронват престижа и доброто име на 
когото и да било; чието съдържание е неуместно или нарушава или създава опасност от нарушаване 
на законни права и интереси. Публикациите са с представеното от автора съдържание, без 
редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение - Сдружението не 
носи отговорност за съдържанието на публикациите. Сдружението си запазва правото по еднолична 
преценка, освободено от всякаква отговорност, без да е необходимо да се обосновава, да не 
публикува която и да е публикация, без значение от съдържанието й. 

 
8. Относно съдържанието на всички реклами, доколкото такива фигурират или може да 

фигурират на Сайта, както и обектите на авторско право и търговските марки, които те касаят, 
отговорност носят единствено съответните рекламодатели. 

 
9. В случай на възникнали спорове от или във връзка с общите условия страните се задължават 

да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че 
страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от 
компетентния български съд в гр. София. 

 
Настоящите общи условия са приети на 11.12.2021 г. 


