
 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ модул за WEB клиенти  на Географска информационна система на 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструстура” 

 

        I.   ОСНОВНИ ТЕРМИНИ     

1. WEB - ГИС на ДППИ – модул от Географска информационна система на Държавно 

предприятие „Пристанищна инфраструстура”, съдържащ информация за пристанищната 

инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт на РБългария, предоставени за 

управление на предприятието.  

2. ИНТЕРНЕТ - глобална информационна мрежа и инфраструктура за свързване на компютри и 

компютърни мрежи. 

3. УСЛУГИ WEB на ГИС на ДППИ – извършваните по Интернет в резултат на регламентиран 

достъп до WEB на ГИС на ДП ПИ  

4.  ДОСТАВЧИК – ДП „Пристанищна инфраструктура” 

5. КЛИЕНТ - всяко физическо или юридическо лице, което се регистрира за ползването на 

услугите чрез WEB на ГИС на ДП ПИ 

6.  ИНТЕРНЕТ БРАУЗЪР – софтуер за визуализация на интернет страници.  

    II.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ    

1. Тези Общи Условия са задължителни за всички Клиенти, които използват модул за WEB 

клиенти  на ДППИ и уреждат отношенията между Доставчика и Клиентите. 

2. Настоящите Общи Условия се прилагат освен, ако не е договорено друго в индивидуален 

договор, сключен между Доставчика и конкретен клиент. В случай на противоречие между Общите 

Условия и отделен (единичен) Договор, подписан с Клиента, предимство имат условията на 

отделния Договор. 

3. Доставчикът има право да променя едностранно тези Общи условия, за което следва да 

уведоми Клиентите чрез началната Интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструстура” с 

адрес:  http://bgports.bg. Друго специално уведомяване за извършените промени на регистрираните 

Клиенти не е необходимо. 

        III.    РЕГИСТРИРАНЕ И ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

1. За използването на услугите, предоставяни чрез WEB на ГИС е необходимо да се извърши 

регистрация на клиента, чрез която Клиентът получава потребителско име и парола 

за идентификация в WEB - ГИС на ДППИ.  

2. При извършване на регистрация Клиентът е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и 

пълна информация за себе си. 

3. Клиентът е длъжен да уведомява Доставчика при всяка промяна на  ДАННИТЕ подадени при 

регистрацията с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. 

 



 

 

 

 

4. При предоставянето на невярна, неточна, неактуална или непълна информация от страна на 

Клиента, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие информацията за Клиента и да му откаже 

по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ. 

5. Приемайки настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ Клиентът изрично се съгласява предоставените от 

него ДАННИ да бъдат обработвани и съхранявани от Доставчика. 

6. Клиентът е задължен да държи в тайна определените при регистрацията му 

ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички действия и последици, които са 

извършени с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА. 

7.  Клиентът се съгласява да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано 

използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО МУ ИМЕ и ПАРОЛА, както и за всяко друго нарушаване на 

сигурността.  

8. Ако Клиентът констатира проблем при използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СИ ИМЕ И 

ПАРОЛАТА, както и с достъпа и ползването на услугите, следва да се обърне към оторизиран 

служител на Доставчика.   

9. Доставчикът се задължава да не предоставя на трети лица информация относно 

потребителските имена, пароли и друга персонална информация за Клиентите освен, ако не следва 

друго по силата на нормативна разпоредба. 

10. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради 

неспазване на разпоредбите на точки 6, 7 и 8 от настоящия раздел. 

11. Регистрацията на Клиент може да се извърши на място при Доставчика или чрез e-mail 

адрес: office@bgports.bg.  

12. За регистриране чрез e-mail адрес: office@bgports.bg, Клиентът: 

12.1. Приема настоящите общи условия; 

12.2. Попълва задължителните полета за данни в заявлението - декларация за регистрация; 

12.3. Получава съобщение на посочения в данните по регистрацията e-mail адрес за 

регистрацията и възможността за ползване на услуги.  

13. За всяка промяна, имаща значение за правата на Клиента да ползва услуги чрез WEB - 

ГИС на ДППИ, той получава съобщение на посочения в данните по регистрацията e-mail или на 

посочения актуален такъв. При промяна на посочения e-mail адрес в регистрацият или по-късна 

актуализация на същия, за които Доставчикът не е уведомен, изпращането на съобщения до 

последния известен адрес се счита за доставено. 

        IV.   ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ, РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ТЯХ   

1. Услугите, които могат да се ползват от клиентите чрез WEB на ГИС са за: 

- Клон – ТП „Пристанище Варна”; 

- Клон – ТП „Пристанище Бургас”; 

- Клон – ТП „Пристанище Русе”; 

- Клон – ТП „Пристанище Лом”; 

 

 



 

 

 

 

2. Клиентът може да избере услуги от един или повече  клона.  

3. Услугите в WEB - ГИС на ДП ПИ се извършват чрез визуализиране на данните на екрана на 

Клиента, чрез предоставяне на възможност за разпечатване на данните на хартиен носител . 

4. Данните, получени при ползване на услугите чрез WEB - ГИС на ДП ПИ, се предоставят на 

Клиента само за собствени нужди. Клиентите нямат право да използват получените данни с 

търговска цел и/или като част от собствени услуги, включващи предоставяне на тези данни на трети 

лица. 

          V.    ДОГОВОР   

1. От момента на регистрацията на Клиента и предоставянето му на достъп до услугите в 

WEB - ГИС на ДП ПИ се счита, че между страните /Клиент и Доставчик/ съществува правно валиден 

договор, сключен в съответствие с изискванията на тези Общи условия. Изрична писмена форма за 

наличието на този договор не е необходима. 

2. Доставчикът има право да прекрати едностранно Договора, без предварително известие, 

в случай че:  

а) с акт на компетентните държавни органи се забрани предоставянето на достъп до 

определен вид данни, съдържащи се в WEB - ГИС на ДП ПИ; 

б) бъдат променени с нормативен акт императивно клаузи и условия, предмет на 

настоящите Общи Условия;  

в) Клиентът използва данните и услугите в нарушение на българското законодателство, 

приложимите норми или нормите на морала.  

3. Клиентът по всяко време може да прекрати договора си с Доставчика, като за целта 

уведомява Доставчика и регистрацията му в системата се деактивира.  

        VI.   ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТ 

1. Посочената за нуждите на регистрацията информацията се записва, като Доставчикът не 

носи отговорност за невярна и грешно подадена информация, както и в случаите, когато  Клиентът 

не е уведомил своевременно Доставчика за промяна в посочените данни. 

2. Доставчикът не носи отговорност в случай, че Клиентът не се е запознал с Общите условия 

преди използване на услуги в WEB - ГИС на ДП ПИ 

3.  Доставчикът не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, 

осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от 

Клиента или на средствата за доставка на Интернет връзката му. 

4. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, възникнали 

за трети лица поради неспазване на разпоредбите на настоящите Общи условия.  

5. Доставчикът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, 

невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на 

Клиента. 

 



 

 

 

 

6. Доставчикът не носи отговорност при невъзможност за използването на услугите поради 

технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др. 

              VII.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

1. Доставчикът  има следните права: 

1.1. да изпраща на своите регистрирани Клиенти автоматични електронни съобщения, 

свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на съществуващи 

услуги. 

1.2. да променя Потребителското име и Паролата на Клиент, когато технологични или 

структурни промени в информационната система налагат това, като уведоми Клиента 

предварително с писмено предизвестие или чрез изпращане на съобщение на посочения при 

регистрацията е-mail адрес  в срок от 3 (три) календарни дни преди промяната; 

2. Доставчикът  има следните задължения: 

2.1. да предоставя достъп до услугите на всички регистрирани Клиенти при условия на 

общодостъпност и спазване на настоящите общи условия;         

3. Клиентът има право: 

3.1. да ползва услугите в обхвата и по начина, определени в тези Общи Условия. 

4. Клиентът е длъжен преди използване услугите чрез WEB - ГИС на ДП ПИ да приеме 

настоящите Общи условия и да ги спазва при всяко използване, както и да спазва всички други 

условия, съдържащи се в законодателството на Република България, дори и да не са упоменати в 

настоящите Общи условия. 

             

 

 

 

 

 


