
 

Общи условия 
 

1. Общи разпоредби 
 1.1. Настоящият документ съдържа общите условия на договора за използване 
на услуги и съдържание, предлагани чрез уебсайта на Народно читалище “Тротоара 
2020”, достъпен на адрес http://www.trotoara.com, и урежда отношенията между 
Народно читалище “Тротоара 2020 и всеки потребител на услугите или съдържанието, 
достъпни чрез горепосочения сайт. 
 

1.2. Договорът се счита обвързващ за страните от момента, в който 
потребителят се е запознал със съдържанието на настоящите общи условия и ги е 
приел. 

1.3. Уебсайтът на НЧ “Тротоара 2020”, достъпен на адрес  
http://www.trotoara.com, предоставя актуална информация за дейностите, отчетите и 
т.н. на НЧ “Тротоара 2020”, дава възможност на потребителите да направят дарение 
онлайн и на членовете на НЧ “Тротоара 2020” да плащат електронно членски внос на 
адрес http://www.trotoara.com/donate. 
 

1.4. Уебсайтът - http://www.trotoara.com,  е собственост на Народно читалище 
“Тротоара 2020” с ЕИК: 206335801, седалище и адрес на управление - България, 
област: София (столица), община: Столична, населено място: гр. София, п.к. 1000 
р-н Възраждане, ул. Братя Миладинови № 26, Телефон за връзка: +359893774010 
Адрес на електронна поща: info@trotoara.com. 
 

1.5. НЧ “Тротоара 2020” запазва правото си да прави промени в настоящите 
условия без предварително анонсиране. 
 

1.6. За въпросите, неуредени в настоящите Общи условия, всички спорове 
между страните ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато 
споразумение, спорът се отнася за решаване по законовия ред на Българското 
законодателство. 
 

1.7. Настоящите условия са в сила от момента на публикуването им в уебсайта 
на НЧ “Тротоара 2020” - http://www.trotoara.com. 

2. Понятия 
2.1. За прилагането и тълкуването на настоящите общи условия, използваните 
понятия ще се употребяват със следното значение: 
 

2.1.1. “Читалище” е организация с нестопанска цел(читалище) и 
притежател на уебсайта http://www.trotoara.com с ЕИК: 206335801, 
седалище и адрес на управление - България, област: София (столица), 
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община: Столична, населено място: гр. София, п.к. 1000, р-н 
Възраждане, ул. Братя Миладинови № 26, телефон за връзка: 
+359893774010, адрес на електронна поща: info@trotoara.com. 
 
2.1.2. “Потребител”- всяко лице, което под каквато и да е форма 
използва информационните услуги или съдържанието, предоставяни от 
уебсайта, администриран от НЧ “Тротоара 2020”. 
 
2.1.3. “Дарител” - всяко физическо или юридическо лице, заявило 
желание да дари средства на НЧ “Тротоара 2020”. 
 
2.1.4. “Член” - всяко лице, което членува и е част от Общото събрание 
на НЧ “Тротоара 2020”. 
 
2.1.5. “Уебсайт” - уебсайт разработен, ръководен и администриран от 
НЧ “Тротоара 2020” и достъпен на адрес http://www.trotoara.com, чрез 
който на потребителя се предоставят различни услуги и съдържание, 
които са предмет на настоящите общи условия. 
 

2.2.  В приложимите случаи думи, употребени в единствено число, следва да се 
разбират в смисъл, включващ множествено число, и обратно. 

 

3. Членски внос и дарение 
3.1. Уебсайтът на Читалището предоставя услуга за електронно плащане на 
членски внос за Членовете и възможност за електронно даряване на средства 
на адрес http://www.trotoara.com/donate. 
 
3.2. Стойността на членския внос е 15(петнадесет) български лева и се плаща 
ежегодно от Членовете. 
 
3.3. Дарителят избира и посочва стойността на дарението. 
 
3.4. Информация за услугата: 
 

1. Дарителят/Членът избира опция “Членски внос” или “Дарение” на адрес 
http://www.trotoara.com/donate, въвежда стойност(спрямо горепосочените 
3.2. и 3.3.), трите си имена и имейл адрес, декларира, че е запознат и се 
съгласява с Общите условия. 

2. След като данните са попълнени и е избрана опция “Плати”, същия 
автоматично е пренасочен към платежния сървър на ePay.bg, a ePay.bg 
препраща Дарителя/Члена към сайта на БОРИКА за плащане с 
кредитни карти. 

3. Картодържателя въвежда данните на своята карта. 
4. Ако транзакцията е успешна ePay.bg визуализира на картодържателя 

електронна разписка. 
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5. Ако транзакцията е неуспешна ePay.bg визуализира съобщение, че 
транзакцията е неуспешна. 
 

3.5. Читалището дава възможност за заплащане на членски внос и дарение по 
следните начини: 
 

1. Мобилно - плащане чрез мобилното приложение на ePay.bg mobile. 
 

2. С банкова карта - чрез профил в ePay.bg или директно с банкова карта. 
 

3. В брой на каса на ePay.bg с предоставен код за плащане от ePay.bg. 
 

4. На банкомат - от менюто на банкомата Дарителят/Членът избира опция 
“Други услуги”, след което опция “B-pay”, въвежда кода на 
Читалището(изписан в платежния сървър на ePay.bg като “КОД НА 
ТЪРГОВЕЦА”, предоставен от ePay.bg, въвежда предоставения от 
ePay.bg “КОД ЗА ПЛАЩАНЕ”, потвърждава плащането. 

 
5. С банков превод(интернет банкиране или банков клон) - Дарителят 

попълва електронна форма, предоставена от ePay.bg, с която 
Дарителят/Членът изпраща платежно нареждане от Интернет 
банкиране или лично в банков клон. 
 

3.6. Преди избор “плати” (http://www.trotoara.com/donate) Дарителят/Членът 
задължително декларира, че е прочел и се съгласява с настоящите Общи 
условия. 
 
3.7. Читалището се задължава да предостави електронна разписка за 
извършена транзакция на Дарителя/Члена, която включва: 
 

1. Адрес на интернет страницата на Читалището 
2. Търговско наименование и данни на Читалището 
3. Име на картодъжателя 
4. Дата на транзакцията 
5. Сума на транзакцията във валута на плащане 
6. Описание на заявената услуга 
7. Ограничения в условия за отказ 
8. Обръщение към картодържателя да отпечата и задържи копие от 

разписката за бъдещи справки 
 
3.8. Читалището не предвижда възможност за отказ на Дарителя, 
прекратяване или връщане на дарените средства. 

4. Ограничения, права и отговорности на страните 
 
4.1. Ограничения 
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4.1.1. Потребителите нямат право да извършват действия, които 
нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да 
извършват преднамерени действия, които биха могли да навредят на 
Читалището или трети лица. 

 
4.1.2. Потребителите нямат право да разпространяват чрез Уебсайта 
обекти на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена 
промяна на гражданския и обществен ред, порнография, неправомерно 
придобита информация или такава, която накърнява имуществени или 
неимуществени права или интереси на трети лица. 
 
 4.1.3. Потребителите нямат право да се възползват от ресурсите на 
Уебсайта под фалшива самоличност. 
 
4.1.4. Потребителите нямат право да записват или изтеглят 
съдържание от Уебсайта без разрешение от Читалището. 
 

4.2. Права 
 

4.2.1. Потребителите могат свободно да се възползват от 
ресурсите(услуги и информация) на Уебсайта с изключение на 
ограниченията, описани по-горе. 
 
4.2.2.  Читалището има право да променя и актуализира информацията 
в Уебсайта без предварително анонсиране. 
 

4.3. Отговорности 
 

4.3.1. Читалището не носи отговорност за възможни инцидентни 
пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в 
Уебсайта. 
 
4.3.2. Читалището не носи отговорност за последиците, в т.ч. 
евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с 
достъпа или използването на Уебсайта. 
 
4.3.3. Читалището не носи отговорност за валидността и същността на 
информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки. 
 
4.3.4. Читалището не носи отговорност за евентуално причинени вреди 
на Посетителя при ползването на услугите в Уебсайта. Читалището не 
гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна 
www.trotoara.com. 
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4.3.5. С приемане на настоящите общи условия Потребителят заявява, 
че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов 
риск и отговорност. 
 
4.3.6. Читалището не отговаря за претърпените имуществени или 
неимуществени вреди, включително пропуснатите от Потребителя или 
от трети лица ползи, причинени вследствие на разваляне на договора 
поради неспазване от страна на Потребителя на изискванията на 
настоящите общи условия, неспазване на разпоредбите на действащото 
законодателство или поради изпълнението на разпореждания на 
компетентни държавни органи. 
 
4.3.7. С приемане на настоящите общи условия Потребителят заявява, 
че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов 
риск и отговорност. 

5. Защита на лични данни  
линк 

 
 

 
 


