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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ПЛАТФОРМА TRADEFY 

С регистрацията си на платформата/сайта ТRADEFY  и подписване на настоящото 
Приложение № 10, вие придобивате качеството на ПОЛЗВАТЕЛ и се съгласявате със 
следните правила и условия за ползване (наричани по-долу „ОБЩИ УСЛОВИЯ”). 
Действащото съдържание на общите условия, което е в сила към всеки един момент, се 
намира на страницата на ТRADEFY. Също така вие се считате обвързани от всякакви 
публикувани на сайта нови правила и условия, когато те влязат в сила съобразно 
предвидените за това срокове и условия. Ние си запазваме правото по свое собствено 
усмотрение във всеки един момент да променяме, допълваме, премахваме части от 
общите условия. 

TRADEFY  

ТRADEFY е отворена платформа и портал за пазаруване и електронна търговия. В 

платформата има пространство за публикуване на обяви, в т.ч. рекламни обявления, 

насочени към КЛИЕНТИ, чат пространство, търговски услуги. В платформата всеки 

ПОЛЗВАТЕЛ има право да въвежда (регистрира) и след изпълнение на другите 

условия за това, да активира стока/и, продукт/и и/или услуги (наричани за краткост 

ПРОДУКТ/И) с цел тяхната продажба на неограничен кръг трети лица – 

ПОТРЕБИТЕЛИ на търговската платформа TRADEFY. 

Платформата е собственост и се управлява от КРИЛИЯ ООД  с адрес на управление; 

Стара Планина 17 

Гр. Крън, пощенски код 6140 

Община Казанлък 

Област Стара Загора 

Представлявана от Илия Пенчев 

Наричана за краткост -  (АДМИНИСТРАТОР) 

 

Платформата осигурява достъп за търговци и/или физически лица, които въвеждат  

(регистрират) свои стоки, услуги и продукти, съобразно правилата, установени от 

TRADEFY. Всяко лице, което се регистрира в платформата и/или въведе (регистрира) 

свой продукт, стока  и/или услуга с цел нейната продажба, придобива качеството 

ПОЛЗВАТЕЛ. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ не са потребители по смисъла на Закона за защита на 

потребителите и другите действащи нормативни актове, регулиращи правата на 

потребителите. Потребители на сайта/платформата са физически и/или юридически 

лица, които НЕ предлагат свои продукти и/или услуги за продажба.  
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ОБЩИ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ  

С регистрацията си на платформата  TRADEFY в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ и/или 

въвеждане  (регистриране) на продукт/и, стока/и  и/или услуга/и, реклама, образи, 

описания на продукт или услуга, Вие се съгласявате да бъдете правно обвързан и да 

спазвате настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Ако нарушите или не се съобразявате с 

настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ в който и да е момент, ние като АДМИНИСТРАТОР имаме 

право да ограничим Вашия достъп до сайта и платформата или до коя да е услуга, 

предоставяна на нея.  

АДМИНИСТРАТОРЪТ има право във всеки един момент да променя обхвата, 

съдържанието и условията на ползване на платформата в т.ч., но не изчерпателно: 1. 

времето, в което достъпът до платформата е възможен; 2. ограничаване на обема на 

използване на възможностите, които платформата предоставя 3. прекратяване за 

определено време или завинаги на ползването на платформата от страна на 

ПОЛЗВАТЕЛ без предизвестие и без да е необходимо мотивиране на решението за 

това. 

Като ПОЛЗВАТЕЛ Вие се съгласявате, че служители на АДМИНИСТРАТОРА могат по 

всяко време да проверяват съдържанието на информацията и/или данните, които 

публикувате на платформата, Вашето лично пространство в платформата, историята 

на достъпа Ви до платформата, а също и да дават задължителни указания за 

премахване на данни, информация и съдържание, които АДМИНИСТРАТОРЪТ счита за 

неприемливо и/или нарушаващо тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.  

Като ПОЛЗВАТЕЛ вие разбирате и се съгласявате, че /платформата предоставя достъп 

и на други ПОЛЗВАТЕЛИ. Вие гарантирате, че достъпът на други ПОЛЗВАТЕЛИ до 

платформата не може по никакъв начин да бъде ограничаван, осуетяван или 

затрудняван от Ваши действия и/или бездействия и Вие се задължавате по никакъв 

начин да не засягате и да не нарушавате правата на други ПОЛЗВАТЕЛИ и на 

АДМИНИСТРАТОРА в т.ч. техни права върху патенти, търговски марки, марки за 

услуги, географски означения за произход и др. под.  

Като ПОЛЗВАТЕЛ вие разбирате и се съгласявате, че с въвеждането на продукт, стока 

или услуга на платформата TRADEFY вие сключвате комисионен договор ПРИ ОБЩИ 

УСЛОВИЯ за продажбата на този продукт, стока или услуга. Условията на 

комисионния договор можете да видите ТУК.  

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

АДМИНИСТРАТОРЪТ на платформата TRADEFY e регистриран по Закона за защита на 

личните данни Удостоверение номер 302363 и събира, съхранява и използва 

информация и данни, предоставени от Вас при спазване на ЗЗЛД . 
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ И АДМИНИСТРАТОРА 

Всеки регистриран ПОЛЗВАТЕЛ има право: 

- да въвежда (регистрира) в платформата продукт/и, стока/и  и/или услуги, които 

желае да продава 

- да ползва пространството за чат; 

- да участва във форуми на платформата;  

- на лично пространство, където да получава електронни съобщения, кратки 

съобщения, лични съобщения, потвърждения за сключени договори, отчети и др. 

под.  

- да получава лични съобщения в обособеното за това лично пространство от други 

ПОЛЗВАТЕЛИ, от ПОТРЕБИТЕЛИ ,от свои съдоговорители  и от 

АДМИНИСТРАТОРА; 

- на достъп до всички услуги, предлагани от платформата – съществуващи в 

момента и такива, които в бъдеще ще бъдат предлагани; 

ПОЛЗВАТЕЛЯТ признава и се съгласява, че носи отговорност за каквото и да е 

съдържание, информация и/или данни, публикувани от него, независимо дали се 

разпространяват публично или се считат от ПОЛЗВАТЕЛЯ за частно/лично 

съобщение. Това означава, че всеки ПОЛЗВАТЕЛ отговаря за всяко съдържание, 

реклама, описание, чат съобщение, лично съобщение, независимо къде на 

платформата е публикувано.  

Чрез въвеждането/качването/публикуването   на каквото и да е съдържание и/или 

информация на платформатаTRADEFY, ПОЛЗВАТЕЛЯТ предоставя на 

АДМИНИСТРАТОРА, неговите служители и подизпълнители  неограничено, 

безвъзмездно, неотменимо , неизключително право да използва, възпроизвежда, 

представя, разпространява, превежда, промотира и – ако е необходимо – променя 

съдържанието/информацията във всякаква форма, навсякъде и за всякакви цели.  

АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да копира, използва части от 

съдържанието/информацията, превежда съдържанието/информацията и да я 

използва за създаване на вторични информационни продукти. ПОЛЗВАТЕЛЯТ 

гарантира, че има пълни права върху съдържанието и/или информацията и нейното 

публично използване и/или оповестяване няма по никакъв начин да наруши и/или 

засегне права на трети лица. Правата на АДМИНИСТРАТОРА по предходните 

изречения се разпростират както върху част от съдържанието/информацията, така и 

върху тях в цялост. 

АДМИНИСТРАТОРЪТ не контролира, не отговаря и не може да бъде държан отговорен 

за публикуваните и въведени/регистрирани на платформата информация и данни в 
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това число за тяхната точност, достоверност, истинност, качество или пълнота. 

АДМИНИСТРЪТОРЪТ също така не носи отговорност за грешки и/или неточности при 

описание на продукт/и, стока/и  и/или услуги, тяхната цена, тяхното качество, 

особените свойства, които ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел за тях. АДМИНИСТРАТОРЪТ не 

отговаря за вреди – преки или косвени, които могат да възникнат в резултат на 

ползване на информация, съдържание, описание или други данни, налични на 

платформата, освен за тези, които лично или чрез свои служители е публикувал. 

Всеки ПОЛЗВАТЕЛ разбира, че чрез използването на платформата до него може да 

достигне непълна, обидна и /или съмнителна информация и се съгласява, че не може 

да търси отговорност от АДМИНИСТРАТОРА за това. Независимо от това 

АДМИНИСТРАТОРЪТ ще положи усилия да ограничи и елиминира наличието на 

подобна информация и данни на сайта/платформата. 

Всеки ПОЛЗВАТЕЛ се задължава: 

- да не  въвежда/ регистрира ПРОДУКТ, които попадат в списъка на забранените от 

АДМИНИСТРАТОРА продукти; списъкът се намира на търговската платформа 

TRADEFY и е публично достъпен; 

- да не придава на регистриран ПРОДУКТ или услуга свойства, които продуктът или 

услугата не притежава; 

- да предоставя на платформата пълна, достоверна и точна информация  за 

ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ , които същият предлага за продажба  КАТО 

МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ВКЛЮЧВА: 

*Описанието на всеки продукт, в това число неговото изображение; 

*Количеството 

*Качеството 

*Условията и сроковете за евентуално връщане на продукта и кой поема разноските, 

свързани с връщането в рамките на посочените в настоящия договор срокове и 

условия за това; 

*Условията и сроковете за замяна и/или подмяна на продукта и кой поема 

разноските, свързани със замяната и/или подмяната в рамките на посочените в 

настоящия договор срокове и условия за това; 

*Цената на продукта; 

*Местата на предаване, до които ползвателят се съгласява да доставя ПРОДУКТА, 

съобразно това на кои търговски платформи е регистриран продуктът.  

*Гаранционното обслужване при възникнал дефект, което ПОЛЗВАТЕЛЯТ се 

задължава да предостави на купувач на негов ПРОДУКТ 
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*Стойност на сделката – в „стойност на сделката“ се включват крайната цена на 

продукта с включен ДДС,  разходите за опаковка в т.ч. допълнителна такава, ако се 

предлага, разходи за доставка до мястото на предаване, разходи, свързани с плащания 

от клиента, разходи за връщане , когато такива са дължими. Стойността на сделката е 

сумата, която клиентът – купувач заплаща за закупения продукт или продукти. 

ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително включва в информацията за ПРОДУКТА и разходите за 

неговата доставка до всяко място на предаване в рамките на обхвата на договора. 

- Да активира (направи видими за неограничен кръг трети лица – потенциални 

купувачи) въведените продукти само след тяхното одобрение от 

АДМИНИСТРАТОРА; да заплаща на АДМИНИСТРАТОРА дължимото 

възнаграждение за ползване на платформата и на други допълнителни услуги, в 

случай, че ги е заявил;  

Всеки ПОЛЗВАТЕЛ гарантира: 

- Че ПРОДУКТИТЕ или услугите, предназначени за продажба и въведени в 

търговската платформа TRADЕFY  съществуват, притежават описаните качества, 

са налични в посоченото количество, тяхното съществуване, производство, 

предлагане, реклама, разпространение и продажба не противоречат на законите 

на държавите в обхвата на договора, както и че ПРОДУКТИТЕ отговарят на 

стандартите за безопасност; 

- Че притежава правото да предлага всеки и всички ПРОДУКТИ и/или услуги за 

продажба, както и че в момента на продажбата е в състояние да изпълни 

задължението за тяхната опаковка и доставка (лично или чрез трето лице) в 

съответното количество, което е обявил, както и със съответното качество и 

опаковка; 

- Че е в състояние да предостави цялата необходима съпътстваща документация за 

продаден ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ; 

- Че всеки и всички ПРОДУКТИ са с платени мита, такси и други данъци и налози, 

които могат да бъдат изисквани от държавите, попадащи в обхвата на договора и 

че за купувача няма да възникнат допълнителни задължения за заплащане на 

горните или подобни задължения; в случай, че независимо от това възникнат 

подобни задължения, те ще бъдат изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ; 

- Че ползвателят има права върху Запазената марка, ако такава е обявена. 

- Че е правоспособен, дееспособен и притежава съответната представителна власт и 

правомощия да сключи настоящия договор както и договор за продажба на 

продукт/и или услуги; 
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- Че с предлагането на ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ или услуги не се нарушават 

императивни норми на закона или законите, които са в сила в обхвата на действие 

на договора, както и права на трети лица; 

- Че обявената стойност на сделката  няма да бъде манипулирана по никакъв начин, 

както и че същата е крайна цена за ПРОДУКТА  или ПРОДУКТИТЕ,  включваща 

неговата опаковка и  доставка до мястото на предаване; ; 

- Че не предлага подправени, фалшиви или крадени ПРОДУКТ/И 

- Че описанието на ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ е достатъчно изчерпателно и точно, че 

не са укрити съществени обстоятелства или информация, която може да повлияе 

на купувача при вземането на решение за сключване на договор, нито на ПРОДУКТ 

или ПРОДУКТИ са придадени качества или свойства, които не отговарят на 

истината; 

- Че ще уважи всяко искане за връщане, подмяна и/или замяна, направено при 

условията и в сроковете, обявени от него и съобразени с условията на настоящия 

договор. 

Всеки ПОЛЗВАТЕЛ се съгласява със следните правила за ползване на платформата: 

- забранява се качването, публикуването на каквото и да е съдържание и 

информация, с които се нарушават императивни правни норми;  

- забранява се качването, регистрирането, публикуването и разпространението на 

каквото и да е съдържание и информация, която може да се възприема като 

обидна, заплашителна, вулгарна, насаждаща омраза, расова, полова и етническа 

нетърпимост или дискриминация; 

- забранява се качването, регистрирането, публикуването на каквото и да е 

съдържание и информация, накърняваща правата на малцинствата; 

- забранява се качването, публикуването и разпространението на невярна, непълна 

и неточна информация в т.ч. но неограничено  данни за ПОЛЗВАТЕЛЯ на 

платформата, информация за него, информация за ПРОДУКТ/И и/или услуги, 

предлагани от ПОЛЗВАТЕЛ,  

- забранява се качването, публикуването и разпространението на информация, 

която ПОЛЗВАТЕЛ няма право да разпространява по силата на закона, на договор 

или друго равнозначно съглашение; 

- забранява се качването, регистрирането, публикуването и разпространението на 

информация, която може да бъде третирана като „spam” , „junk” или която може да 

възпрепятства или затрудни ползването на платформата от други ползватели или 

потребители по какъвто и да било начин; 
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- забранява се качването, публикуването и разпространението на информация, 

която може да наруши авторски, патентни и други равнозначни права на трети 

лица; 

- забранява се качването, публикуването и разпространението на информация, 

данни и материали, които съдържат вируси, други потенциално вредни 

компютърни кодове, файлове или програми, които са предназначени или могат да 

увредят, унищожат, ограничат или повредят софтуерни продукти, хардуер или 

друго оборудване за пренос на данни и информация; 

- забранява се намесата по какъвто и да е начин в правата на АДМИНИСТРАТОРА  и 

неговите компетенции по отношение администрирането на сайта; 

- забранява се използването на груби, нецензурни и неприемливи фрази в 

общуването с други ПОЛЗВАТЕЛИ, ПОТРЕБИТЕЛИ  и АДМИНИСТРАТОРА в т.ч. при 

изпращане на електронна поща, кратки съобщения в чата или във форумите. 

- Забранява се всеки опит за манипулация на съдържанието на платформата. 

- Забранява се събирането и съхранението на лични данни на други ПОЛЗВАТЕЛИ 

и/или ПОТРЕБИТЕЛИ 

Всеки ПОЛЗВАТЕЛ се съгласява и гарантира, че по никакъв начин с поведението си 

няма да допусне нарушаването на международни и/или местни закони или 

подзаконови разпоредби, а в случай на такова нарушение – ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи пълна 

отговорност за своите действия и/или бездействия и за последиците от тях.  

Всеки ПОЛЗВАТЕЛ има право да участва във форумите, на /платформата, при условие 

че спазва правилата за това. 

Всички комуникации във форумите са публични. Всеки ПОЛЗВАТЕЛ носи отговорност 

за съдържанието, което публикува във форумите.  АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва 

правото по всяко време да изтрива, без предизвестие и без да сочи мотиви за това, по 

свое собствено усмотрение всяка публикация във всеки от форумите. 

АДМИНИСТРАТОРЪТ не може да бъде държан отговорен за информация и/или 

съдържание, което ПОТРЕБИТЕЛ или ПОЛЗВАТЕЛ счита за обидно или недостоверно.  

АДМИНИСТРАТОРЪТ има право по всяко време, без предупреждение и без 

предизвестие, както и без да посочва причина за това, да ограничи правото и 

възможността на ПОЛЗВАТЕЛ  да ползва възможностите на платформата; да участва 

във форумите; да изпраща съобщения или да участва в чат; да регистрира свои 

продукти или услуги за продажба на платформата/сайта. 

АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва правото да следи дискусии и комуникация във 

форумите за спазване на правилата за поведение и поетите по силата на настоящите 

общи условия задължения за участие на платформата. В същото време 

АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието на форумите и чатовете. 
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АДМИНИСТРАТОРЪТ може, но не е задължен да изпраща на ПОЛЗВАТЕЛ лично 

съобщение в личното му пространство на платформата, с което го уведомява за 

нарушение от негова страна на поетите задължения по настоящите общи условия. 

АДМИНИСТРАТОРЪТ в качеството си на собственик на платформата не носи 

отговорност за повреди и сривове в непрекъснатата работа на платформата.  

АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за вредите (напр. но неизчерпателно за 

пропуснати ползи), които ПОЛЗВАТЕЛ е претърпял от повреда и/или срив на 

платформата. АДМИНИСТРАТОРЪТ ще положи всички разумни усилия да осигури 

непрекъснатата и безпрепятствена работа на платформата. 

АДМИНИСТРАТОРЪТ не гарантира, че други сайтове и/или информация, както и 

други услуги, които са достъпни посредством платформата TRADEFY са надеждни, 

нито гарантира, че те съдържат вярна, пълна и достоверна информация. Всякакво 

използване на информация, получена посредством използването на платформата 

TRADEFY  или намираща се на платформата, е на риск и отговорност на ПОЛЗВАТЕЛЯ 

като в случай на настъпване на вреди в резултат на използването на такава 

информация, съдържание и/или данни, те са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ и 

АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за тях. 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА. 

Регистрацията на платформата и нейното последващо използване са възмездни. 

Цената, която всеки ПОЛЗВАТЕЛ заплаща на АДМИНИСТРАТОРА за достъпа и 

използването на платформата е в размер на 40 ЕВРО (четиридесет евро) на месец. 

Върху тази сума се начислява ДДС. 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО за използване на платформата се заплаща в срок до 10-то 

число на месеца, следващ месеца, през който е била използвана платформата. 

Възнаграждението се заплаща по банков път в левова равностойност по посочена от 

АДМИНИСТРАТОРА банкова сметка, освен в случаите, когато е налице прихващане на 

взаимни вземания и задължения или незабавно инкасо. 

АДМИНИСТРАТОРЪТ издава фактура на ПОЛЗВАТЕЛЯ в срок до 5то число на месеца, 

следващ месеца на ползване на платформата. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ. 

АДМИНИСТРАТОРЪТ може да предоставя на регистриран ПОЛЗВАТЕЛ допълнителни 

услуги, свързани с използването на платформата. Допълнителните услуги се заявяват 

изрично от ПОЛЗВАТЕЛЯ. За допълнителните услуги се дължи отделно 

възнаграждение, което е посочено в приложението, отнасящо се до допълнителната 

услуга. В съответното приложение се съдържат общите условия  за ползването им. 
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ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА 

Всеки регистриран ПОЛЗВАТЕЛ приема и изрично се съгласява, че 

АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за преки или косвени вреди (в т.ч. случайни 

вреди), които ПОЛЗВАТЕЛЯТ  претърпява, ако същите се дължат на:  

- Невъзможност да се използва платформата за определен период от време; 

- Използването на недостоверна, неточна или съмнителна информация и данни, 

качени/регистрирани или публикувани от други ПОЛЗВАТЕЛИ или потребители 

на платформата 

- Неоторизиран достъп до личното пространство на ПОЛЗВАТЕЛЯ , независимо от 

това дали в резултат от този достъп има промяна в информацията или данните 

или съдържанието качено или публикувано от ПОЛЗВАТЕЛЯ 

- Изявления, съобщения или поведение, несъвместимо с описаните в тези общи 

условия правила за поведение от страна на трети лица 

- Неоторизирано използване на парола за достъп до личното пространство и/или 

до платформата  

Независимо от горното, ако АДМИНИСТРАТОРЪТ бъде признат за отговорен за 

претърпени от ПОЛЗВАТЕЛ вреди, то размерът на дължимото обезщетение не може 

да надхвърля платените до момента от ПОЛЗВАТЕЛЯ суми.  

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

АДМИНИСТРАТОРЪТ има право по всяко време да прави изменения в настоящите 

общи условия. Измененията се публикуват на платформата. Съобщение за това, че е 

налице изменение на общите условия и датата на влизането им в сила при липса на 

възражение се публикува в личното пространство за съобщения на ПОЛЗВАТЕЛЯ на 

търговската платформа TRADEFY. Новите условия влизат в сила 11 дни след датата на 

публикуването им, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не възрази. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е съгласен с 

новите условия, той може писмено да заяви това на АДМИНИСТРАТОРА до изтичането 

на 10 – дневния период от публикуването им. В този случай правото на достъп на 

ПОЛЗВАТЕЛЯ до платформата  се прекратява на 11 тия ден от публикуването на 

новите условия. В този случай ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да деактивира всички 

свои продукти от платформата в рамките на 10 дневния срок от публикуването на 

новите условия до влизането им в сила. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не възрази в рамките на 

10  –дневния срок се счита, че той приема новите условия и същите влизат в сила в 

отношенията между страните от първия ден ,следващ 10 -тия ден от датата на 

публикуването на новите условия.  

АДМИНИСТРАТОРЪТ има право по свое усмотрение във всеки един момент: да 

ограничи за известно време достъпа на ПОЛЗВАТЕЛ до всички или до част от 

възможностите за използване на платформата; да отнеме завинаги достъпа на 
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ПОЛЗВАТЕЛЯ до платформата/сайта както и да изтрие цялaта намираща се на сайта 

информация за ПОЛЗВАТЕЛЯ и/или за негови продукти и/или услуги; да контролира 

съдържанието на информацията , данните и материалите качвани или публикувани 

от ПОЛЗВАТЕЛЯ на платформата/сайта и да не допуска публикуването на част от 

съдържание или информация по свое усмотрение, без да сочи причина за това. 

ПОЛЗВАТЕЛЯТ може във всеки един момент да се откаже от използването на 

платформата като се дерегистрира. При дерегистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да 

изтрие цялата качена/регистрирана и публикувана от него информация и данни за 

продуктите и услугите, които ПОЛЗВАТЕЛЯТ предлага за продажба през 

платформата/сайта в т.ч. като деактивира всички свои продукти от платформата. 

Докато продукт/и или услуги на ПОЛЗВАТЕЛЯ се предлагат на платформата/сайта, се 

счита, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е обвързан от настоящите общи условия.  

ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

Българското материално право се прилага към настоящите общи условия, които имат 

силата на договор между страните. 

Стълкновителните разпоредби на българското право не се прилагат. 

СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ 

Всеки спор, възникнал във връзка със сключването, изпълнението, неизпълнението и 

прекратяването на договореностите по това Приложение между страните (отчитайки 

че тези общи условия имат силата на договор след приемането им от страна на 

ПОЛЗВАТЕЛЯ), се решава в дух на добра воля и с цел намиране на приемливо 

решение. В случай, че такова решение не бъде намерено в срок от 30 дни от 

възникването на спора, всяка от страните има право да го отнесе за разглеждане и 

решаване от АС при БТПП въз основа на неговия Правилник за разглеждане и 

решаване на дела, основани на арбитражни споразумения. Решението е задължително 

за страните. Разноските се поемат и са за сметка на загубилата делото страна. 

С натискане на бутона „ПРИЕМАМ“  лицето  потвърждава, че е прочело всички 
клаузи на договора, в това число приложенията и препратките към него, че 
същите са му ясни, че в резултат на натискане на бутона „ПРИЕМАМ“ ще придобие 
качеството ПОЛЗВАТЕЛ  и че сключва този договор при общи условия по 
собствена воля, без да е в крайна нужда или при условията на заплашване, както и 
че притежава способността и представителната власт да обвързва лицето  (в 
случаите на юридическо лице), а също и не е ограничено запретено (в случаите на 
физическо лице).   
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