
Общи условия за използване на 

сайта  govedovad.com 

Специализирания сайт по въпросите на говцевъдството 

govedovad.com предоставя на Вашето внимание Общи условие за 

използване на сайта. Защо трябва да се запознаете с тези условия. Общите 

условия имат сила на споразумение между Вас и govedovad.com, с 

което получавате правото да използвате сайта единствено за лични и 

нетърговски цели, съобразно посочените по-долу изисквания на сайта. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на страницата 

govedovad.com, ВИЕ декларирате, че сте запознат/а, приемате и се 

задължавате да спазвате настоящите Общи условия. При използването на 

страницата на сайта, Вие се задължавате да спазвате и условията на 

законодателството на Република България и приложимите международни 

закони, макар и не изрично изброени в настоящите Общи условия. 

 АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Всички права на интелектуална собственост върху материали, дизайн, 

текст, картинки, графики и друга информация и/или елементи на 

страницата са запазени и обект на закрила по действащия Закон за 

авторското право и сродните му права. 

Разрешава се цитиране на заглавие, параграф или друг вид информация 

от  АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Всички права на интелектуална собственост върху материали, дизайн, 

текст, картинки, графики и друга информация и/или елементи на 

страницата са запазени и обект на закрила по действащия Закон за 

авторското право и сродните му права. 

Разрешава се цитиране на заглавие, параграф или друг вид информация от 

govedovad.com, при условие, че това не води до вреди за 

сайта.Отговорността за достоверността на цитираната информация е за 

субекта, който я цитира. При цитиране е задължително ясно текстово 

обозначение на името „govedovad.com, придружено с 

хипервръзка/електронна препратка към страницата на govedovad.com, 

на която е публикуван целия материал, от който са копирани текстове. 

Всяко ползване, възпроизвеждане, публичен показ, промяна и т.н. на 

информация или елементи от govedovad.com несъобразено с 

настоящите Общи условия, е забранено и се преследва по предвидения 

законов ред освен в случаите на незначителен по обем информация, 
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използвана за лични цели и при условие, че това не уврежда законните 

интереси на сайта. 

При нерегламентирано ползване, копиране и др. на материали от 

govedovad.com или при друг вид нарушение на правата на 

интелектуална собственост върху тях, нарушителят дължи обезщетение на 

сайта. Отговорността за достоверността на цитираната информация е за 

субекта, който я цитира.  

 

 

отговорност 

1. Съдържание на онлайн офертата  

Целта на govedovad.com е да предоставя актуална и точна 

информация. Не може обаче да има гаранция, че предоставената 

информация ще бъде актуална, точна  и пълна. Искове за 

отговорност от govedovad.com, които се отнасят до материално 

или нематериално естество , които са били причинени от 

използването или от употребата на предоставената информация 

или от използването на неточна и непълна информация, се 

изключват. govedovad.com запазва правото си да променя 

онлайн  изцяло или частично, да допълва, да изтрива или да 

прекратява публикуваното временно или постоянно.  

  

2. Препратки и връзки  

Доколкото референтните връзки се посочват пряко или непряко, 

govedovad.com не поема отговорност за съдържанието в 

тях. Съдържанието на свързаните страници е отговорност 

единствено на техните оператори.  След уведомяване за нарушения, 

govedovad.com ще премахне тези връзки 

веднага. govedovad.com не поема никаква отговорност за 

точността на предоставената информация на свързания сайт, нито 

приема неговото съдържание или задължително споделя 

изразените там мнения. 

  

3. Авторски права 

govedovad.com се стреми да спазва авторските права на 

графиките, звуковите документи, видеорепортажите и текстовете, 

използвани във всички публикации. Да използва собствените си 

графики, звукови документи, видеопоследователности и текстове, 

или да прибягва до безплатни графики, звукови документи, видео 
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последователности и текстове.  Ако все пак има нарушение на 

авторските права, се изисква съответно известие.  govedovad.com 
ще премахне такова съдържание веднага след уведомяване за 

нарушения. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

govedovad.com запазва правото си да променя и актуализира 

настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува 

промените заедно със съобщение за тях. 

Промяната и актуализацията на Общите условия имат незабавно действие. 

За всички неуредени въпроси в настоящите Общи условия се прилагат 

разпоредбите на българското законодателство. 
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