
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА 
VELINGRADVODA.BG/PRIZIV 

/Общи условия/ 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. https://velingradvoda.bg/priziv (Сайтът) се управлява от ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ 

ЕООД, ЕИК 110558022, седалище и адрес на управление: с. Казачево, П.К.5548, 
Област Ловеч, България  

1.2. Сигурността и правилното и законово използване и функциониране на Сайта са 
от изключително значение за „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД. 

1.3. Достъпът до и използването на сайта от Ваша страна се подчинява на 
настоящите Общи условия за ползване и всички приложими закони и 
разпоредби. Като осъществявате достъп до и използвате сайта, Вие приемате 
тези условия за ползване без ограничения и резерви. 

1.4. Ако не сте съгласни с тези Общи условия за използване, моля, прекратете 
незабавно използването на сайта. 

1.5. С настоящите Общи условия бихме искали да Ви информираме какви са 
правилата за използването на Сайта. Използването на нашия сайт включва 
достъп, сърфиране, добавяне или актуализиране на съдържание. 

1.6. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване, преди 
да започнете да използвате нашия сайт. Препоръчваме Ви също да се 
запознаете и с нашата Политика за поверителност и Политиката за използване 
на “бисквитки” 
 

II. ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ УСЛОВИЯ. 
2.1. Настоящите Общи условия за ползване на сайта се позовават на следните 

допълнителни условия, които също се прилагат към използването на нашия 
сайт от Ваша страна: 

● Политика за поверителност, която определя условията, при които обработваме 
личните данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте. 

● Нашата Политика за използване на “бисквитки”, която дава информация за 
“бисквитките” на нашия сайт. Използвайки нашия Сайт, вие се съгласявате да 
използвате “бисквитките” на нашия Сайт. 

III. ПРОМЕНИ В ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ. 
3.1. Ние си запазваме правото да променяме периодично настоящите Условия за 

ползване, без предварително уведомление, като ги публикуваме на нашия Сайт. 
Моля, проверявайте периодично тази страница и обръщайте внимание на 
промените, които правим, тъй като те са обвързващи за Вас и важни за 
използването на Сайта. 

3.2. Можем да актуализираме периодично нашия сайт и да променяме 
съдържанието му по всяко време. Моля, обърнете внимание, че съдържанието 
на нашия Сайт може да е остаряло в даден момент и ние не сме задължени да го 
актуализираме. 

3.3. Полагаме всички усилия, за да представяме на сайта точна и актуална 
информация. Въпреки това, Тимбарк България не може да гарантира и да 



поема ангажименти по отношение на точността, верността и надеждността на 
съдържащата се в Сайта информация. Тимбарк България не поема отговорност 
за никакви пропуски и грешки в съдържанието на сайта.  
 

IV. ДОСТЪП ДО НАШИЯ САЙТ. БЕЗОПАСНОСТ. 
4.1. Нашият Сайт се предоставя безплатно. 
4.2. Не бихме могли да Ви гарантираме, че сайтът ни или съдържанието му винаги 

ще бъде достъпно без прекъсвания или грешки.  
4.3. Достъпът до нашия сайт е разрешен на временен принцип. Можем да 

преустановим, оттеглим, прекратим или променим, изцяло или частично, 
Сайта ни, без предизвестие. Тимбарк България не носи отговорност в случай, че 
по някаква причина Сайтът ни не е достъпен в даден момент или за определен 
период. 

4.4. Въпреки всички взети защитни мерки, Тимбарк България не може да гарантира 
изцяло, че съдържанието на Сайта не би могло да бъде заразено с вируси, 
злонамерен софтуери или друг код, който има заразни или разрушителни 
свойства.  

4.5. Вие носите отговорност за прилагането на достатъчно процедури и проверки за 
сигурност (включително антивирусни програми), за да задоволите Вашите 
специфични изисквания за безопасност и надеждност на входящите и 
изходящите данни. 

4.6. Тимбарк България не носи отговорност за лицата, които имат достъп до Сайта 
ни, чрез Вашата интернет връзка, да бъдат запознати с тези условия на 
ползване и други приложими условия и да ги спазват. 

4.7. Нашият Сайт е насочен към хората, находящи се на територията на Република 
България. Ние не гарантираме, че съдържанието, налично на или чрез нашия 
Сайт, е подходящо или налично извън границите на Република България.  

4.8. Нямате право да качвате вируси или злонамерен код, нито да правите каквото и 
да е, което би могло да деактивира, пренатовари или наруши правилната работа 
или външния вид на Сайта. 

4.9. Нямате право да осъществявате достъп до или да събирате данни от Сайта, 
използвайки автоматизирани средства (без нашето предварително 
разрешение), или да се опитвате да осъществявате достъп до данни, за които 
нямате разрешение за достъп. 

4.10. Имаме правото да премахнем или блокираме съдържание, което нарушава тези 
правила. Също така можем да премахнем или ограничим достъпа до 
съдържанието, услугите или качената от Вас информация, ако преценим, че 
това е разумно необходимо, за да се предотвратят или смекчат неблагоприятни 
юридически последици или регулаторни санкции. 
 

V. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И СОБСТВЕНОСТ НА 
СЪДЪРЖАНИЕТО. ОГРАНИЧЕНИЯ. 

5.1. Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не само целият текст и 
всички изображения („съдържанието“), са собственост и защитени с авторски 
права на Тимбарк България ЕООД или други лица, като всички права са 
запазени, освен ако не е посочено друго. Всяко съдържание, представляващо 
търговска марка, лого или марка за услуги, се явява също регистрирана или 
нерегистрирана търговска марка на Тимбарк България ЕООД или други лица. 
Строго се забранява използването от Ваша страна на каквото и да е съдържание 



по начин, различен от предвидения в тези условия за ползване, без писмено 
разрешение от собственика на съдържанието.  

5.2. В случай че използвате съдържание, обект на наши права на интелектуална 
собственост, което е предоставено на разположение в Сайта (например текстове, 
изображения, дизайни, видеоклипове, предоставени от нас, които Вие добавяте 
към съдържание, което създавате или споделяте в Сайта), ние запазваме всички 
права на интелектуална собственост върху това съдържание. Можете да 
използвате наши обекти на авторско право или търговски марки, единствено и 
само, ако получите изрично писмено разрешение от нас. 

5.3. Ако отпечатате, копирате или изтеглите някоя част от нашия Сайт, в нарушение 
на настоящите Условия за ползване, Вашето право да използвате нашия сайт 
ще бъде ограничено незабавно и ще потърсим защита на правата си с цялата 
строгост на закона. 
 
VI. ЛИНКОВЕ/ВРЪЗКИ/ КЪМ ТОЗИ И ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ. 

6.1. Периодично можем да предоставяме линкове /връзки/, които ще Ви позволят 
да влизате в уеб сайтовете на трети страни, директно от нашия Сайт. Такива 
сайтове не са под наш контрол и, освен ако не е посочено друго, ние нямаме 
никакво отношение към съдържанието на същите.  

6.2. Когато последвате предоставения линк/връзка/, Вие напускате контролираната 
от нас зона, поради което Тимбарк България не носи отговорност за каквито и 
да било проблеми, възникнали във връзка с използването от трети страни на 
вашите данни, съдържанието на нашите сайтове или продуктите или услугите 
предлагани от тези сайтове. 

6.3. Тимбарк България запазва правото си, да забрани всяка връзка, налична в друг 
интернет сайт с материали или информация на нашия сайт. 
 

 
VII. ДОСТЪПНОСТ И КОНТАКТИ. 

 
7.1. Непрекъснато се стремим да подобряваме нивото на достъпност на Сайтa. 
7.2. В случай, че откриете неактуално съдържание, използвайте съществуващите 

начини за докладване на нередност и/или предлагане на редакции. 
7.3. Ако откриете нещо, което се нуждае от подобрение, или имате затруднения при 

използването на този Сайт, моля, уведомете ни със съобщение до 
priziv@velingradvoda.bg.  

 

 

 

 

 

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СА ВАЛИДНИ, СЧИТАНО ОТ 01.09.2022 г. 
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