
 
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 

ПроФайър Консулт 
 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ПроФайър 
Консулт” ЕООД, наричано по-долу "ПроФайър Консулт”, от една страна, и Потребителите 
на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга. 

 
„ПроФайър Консулт” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на 

Република България с ЕИК 204612250 със седалище и адрес на управление: гр. 
Търговище, ул. "Пайсий"№17, имейл адрес: pfc.ltd@yahoo.com, телефон: 0894472551 
  

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта 
. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва 
условията, описани по-долу.  
 
 Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ПроФайър 
Консулт”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни. 
 

Сайтът на дружеството е www.profire-bg.comи всички негови подстраници. 
 
 
 УСЛУГИ 

Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно 
дейността на „ПроФайър Консулт“, както и относно сертификати и разрешителни, които 
дружеството притежава. 

Чл. 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят 
запитвания до „ПроФайър Консулт“ и да започват преговори за сключване на договор. 

Чл. 3. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да получат 
консултация относно начините за получаване на услугите, предлагани на сайта. 

Чл. 4. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната 
форма.  

Чл. 5. Единствените задължителни полета в контактната форма са името на 
Потребителя, неговия имейл и телефон за връзка. Данните се събират, за да може 
„ПроФайър Консулт“ да отговори на отправеното запитване. 

Чл. 6. „ПроФайър Консулт“ изтрива личните данни на Потребителя след 
изтичане на 6 месечен срок от събирането им.  
 
 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 
Чл. 7. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, 

разположени на уебсайта на „ПроФайър Консулт” (включително наличните бази данни), 
са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на 
„ПроФайър Консулт” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на 
ползване на „ПроФайър Консулт”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на 
действащото законодателство. 

Чл. 8. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, 
както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху 
ресурсите на „ПроФайър Консулт”, „ПроФайър Консулт” има правото да претендира 
обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер. 

Чл. 9. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да 
възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг 
начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ПроФайър Консулт”. 
 



Чл. 10.  „ПроФайър Консулт” се задължава да полага дължимата грижа да осигури 
възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. 

Чл. 11.  „ПроФайър Консулт” си запазва правото да преустанови достъпа до 
предоставените услуги. „ПроФайър Консулт” има право, но не и задължение, по своя 
преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.  
 

 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 
Чл. 12. „ПроФайър Консулт” се задължава да уведоми Потребителите за всяко 

изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това 
обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес. 

Чл. 13. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има 
право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или 
неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ПроФайър 
Консулт” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член. 

Чл. 14. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора 
по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от 
Потребителя без възражения. 

 
ПРИЛОЖИМО ПРАВО 
Чл. 15. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат 

разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 
 



 
 
ОРГАН РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА  
Органиът, регулиращ дейността на „ПроФайър Консулт“ е Комисия за защита на личните 
данни (КЗЛД), със следните координати: 
 
 

За КЗЛД:  
• Уебсайт: https://www.cpdp.bg/  
• тел: 02/91-53-518 
• email: kzld@cpdp.bg 
• адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

 



 
 

Политика за „бисквитки“ 
Използване на „бисквитки“ 
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се 
съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, 
лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в 
Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, 
когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично 
приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да 
улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как 
функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет. 
Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт? 
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на 
ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация 
за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, 
т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради 
което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на 
личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в 
обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни 
позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и 
ползваното съдържание. 
Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт? 
 
Сесийни „бисквитки“ 
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват 
информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено 
информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки или услуги сте добавили в 
количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена 
информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и 
се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия 
браузър. 
Постоянни "бисквитки" 
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като 
например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви 
страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през 
този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим 
подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме 
съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според 
конкретното им предназначение. 
"Бисквитки" на трета страна 
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други 
сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на 
партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на 
съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези 
уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, 
като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това 
Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на 
уебсайтовете на съответните трети страни. 
Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт? 
Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за 
целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да 
изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по 
отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. 



Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе 
неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето 
потребителско преживяване на него. 
Изключване или блокиране на „бисквитки“ 
Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от 
настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на 
всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, 
неговата ефективност и достъпването на определена информация. 
 


