
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ 

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до уебсайта 

www.su-suvorovo.bg и за използването му ("Условията"). Използването на информация, достъпна 

без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.  

 

Във връзка с предоставяните Услуги www.su-suvorovo.bg обработва лични данни съгласно 

Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете на 

сайта. Политиката е неразделна част от тези Условия. 

 

Дата на последна актуализация: 01 ноември 2019 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

1.Информация 

 

1.1. СУ „Никола Й. Вапцаров“- гр. Суворово  („www.su-suvorovo.bg“/„Ние“/„Нас“) с адрес на 

управление: България, област Варна, гр.Суворово, бул."Възраждане 11", ЕИК 000082944 

предоставя чрез сайта www.su-suvorovo.bg и мобилните версии и приложения (“Сайта”) на 
физически лица – крайни потребители ( „Вие“) информация на информационното общество 
(„Информация“). Информацията включва възможности за преглед и в частност може да послужи 
за поръчка чрез раздел „Профил на купувача“, и др. 
 
1.2. За да достъпвате и ползвате информацията, Вие гарантирате, че сте  дееспособен да вземете 
решение за ползване на информацията по разумен и законосъобразен начин. www.su-
suvorovo.bg не носи отговорност в случай на ползване на информацията от лице, което не 
отговаря на посочените ограничения за дееспособност. 
 
1.3. Във връзка с предоставяне на Услуги и/или поръчки чрез раздел „Профил на купувача“ е 
необходима комуникация между Вас и www.su-suvorovo.bg посредством електронна поща. 
Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от 
www.su-suvorovo.bg в електронна форма. 
 
2. Ползване на съдържанието в Сайта 
 
 
2.1. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или 
разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или 
несъвместими с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на 
www.su-suvorovo.bg и/или на съответните трети лица. 
 
2.2. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни 
приложения и компютърни системи на www.su-suvorovo.bg или на потребителите на Сайта чрез 
недобросъвестни действия. 
 
3. Създаване и съхраняване на файлове и др. информация 
 
3.1. Вие гарантирате, че използвате съдържанието, което съхранявате или изпращате на други 
лица свързано с предоставена от Сайта информация, както и че то не противоречи на тези 
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Условия или на закона. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които 
произтекат от това за трети лица и/или www.su-suvorovo.bg . 
 
3.2. Информацията по т. 3.1., която съхранявате и/или изпращате на други лица не може да 
съдържа: 
(а) рекламно съдържание; 
(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, 
включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.; 
(в) съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, 
клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в 
неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена 
от закона тайна. 
 
4. Заличаване на информация за Вас, която сте предоставили чрез сайта: 
 
4.1. Информацията може да бъде унищожена/изтрита в следните случаи: 
(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това, като 
се спазват зискванията и сроковете залегнали в ЗЗЛД; 
(б) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени 
в Сайта или в закона; 
(в) в други случаи, по преценка на www.su-suvorovo.bg; 
(г) при постъпило искане от компетентен държавен орган; 
 
4.2. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на ЗЗЛД за период до 1 /една/ 
година се съхраняват: 

 С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след 
настъпване на условия по т.4.1., за период от 1 /една/ година. Виж раздел “Срок на 
съхранение”. 

 Поради това че изпращането на информация представлява изпращане на електронно 
изявление от Ваша страна, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог 
на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 
/една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя и 
идентификация на получателя. 

Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите 

могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните 

държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд 

в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на 

възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от 

компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените 

срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички 

инстанции. 

 

4.3. При заличаване на информация съгласно предвидените в т. 4.1 случаи, www.su-suvorovo.bg 

не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди.  

 

5. Промени 
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5.1. www.su-suvorovo.bg си запазва правото да добавя ново съдържание и информация, да 

променя или премахва съществуващи съдържание и информация, без да е необходимо 

предварително предупреждение. 

 

5.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на 

ново  или промяна на съдържание и информация, включително при законодателни промени. 

При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани. 

 

 

6. Други 

 

6.1. www.su-suvorovo.bg не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на: 

(а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите; 

(б) изтриване или блокиране на съдържание в съответствие с настоящите Условия. 

 

6.2. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма 

да влече недействителност на други клаузи. 

 

6.3. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България. 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА 

САЙТА Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на 

личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от 

Условията за ползване от физически лица – крайни потребители („Условията“). В случай че не 

сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, 

промените ще бъдат публикувани тук. 

 

Дата на последна актуализация: 01 ноември 2019 
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