
ОБЩИ УСЛОВИЯ 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Организатора Ел Ес Ес Груп ООД/LSS Group LTD (наричано по-

долу Love.Match или Организатор) и Клиентите участващи в събития, обявени от Love.Match. Всеки клиент се задължава да 

прочетете внимателно и да спазва настоящите Общи условия чрез регистрацията си и/или записването си за участие в някое от 

събитията, организирани или съорганизирани от Love.Match т.е. с регистрацията за събитие, Вие се съгласявате да бъдете обвързан 

от настоящите общи условия и всички следващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. Тези общи условия 

представляват ДОГОВОР между Вас и Love Match. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията 

между Вас като клиент на събитие и Love Match. В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля, не се регистрирайте, не 

посещавайте събития, организирани от Love Match и не се абонирайте за наш бюлетин. Всички взаимоотношения между Клиенти и 

Love.Match се базират на настоящите Общи Условия в рамките на приложимото действащо българско и европейско 

законодателство. 

 

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ 

 
Чл. 2. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:  

(1) "Бързи Срещи" е услуга, която се изразява в организиране на срещи между необвързани с цел запознанство и връзка.  

Тази услуга е специално за необвързани хора, като се извършва под формата на  организирано събитие с провеждане на много на 

брой кратки срещи между необвързани участници от двата пола, в рамките на предварително определено време.  

(2) "Организатор/ ри" са представителите на Love.Match 

(3) "Съорганизатор/ри" са лица, с които Love.Match организира съвместно едно или повече събития. 

(4) "Клиент" е всяко физическо лице, което се регистрира, посети събитие организирано от Love.Match , абонира се за наш 

бюлетин и всичко друго, свързано с предоставяне на лични данни към нас под каквато и да е форма.   

Също така това е всяко лице, което е използвало услугите на Love.Match чрез регистрация, плащане или в друга изрична писмена 

форма. Като клиент, приел на настоящите Общи Условия, гарантира че: 

  е съгласен личните му данни да бъдат използвани от Love.Match в съответствие с действащото законодателство в 

Република България и съобразно изискванията на Общия Регламент за защитата на данни 2016-679; 

  е пълнолетен и необвързан и че не е в сериозни взаимоотношения с партньор; 

 при регистрирането си на сайта е предоставил коректни лични данни (име, фамилия,  телефон, имейл и др.); 

 не е осъждан ефективно за тежки криминални престъпления; 

 няма или не знае да има медицински или физиологически пречки за встъпване в обичайни партньорски 

взаимоотношения; 

 ще уведоми бързо и надлежно Организатора в случай на промяна на някое от горепосочените обстоятелства. 

При подаване на невярна информация Организаторът си запазва правото да прекрати договорните отношения с Клиента без от 

това да произтичат каквито и да е материални отговорности за него. 

(5) "Събитие" се отнася за събитие, организирано от Love.Match самостоятелно или със съорганизатори. 

(6) "Страница на събитие" е страница на домейна https://lovematch.bg/, която се отнася до дадено събитие и съдържа 

подробна информация за провеждането му, както и онлайн регистрация. 

(7) "Сайт" се отнася до сайта https://lovematch.bg , който съдържа информация за събития, регистрации и други детайли 

около провеждането им, информационни статии /блог/ и др.   

 

 



РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ 

 
Чл. 3. Регистрацията и закупуването на билети за събитията се извършва на страницата на даденото събитие на сайта. 

Регистрацията Ви е успешно завършена и е налице записване и съответно резервиране на място за събитието единствено след 

получаване на плащане, за което ще бъдете информирани по имейла. Ваша отговорност е да предоставите валиден имейл адрес, 

до който имате достъп лично Вие.  

Чл. 4. Love.Match си запазва правото да отказва регистрации по свое усмотрение. Организаторът има право да откаже 

предоставянето на заявена и заплатена услуга на клиент, във всеки един момент, без да дължи каквито и да било обяснения. В 

този случай Организаторът дължи на Клиента единствено заплатената такса за участие за събитията, които клиентът не е могъл да 

посети поради отказ от страна на Организатора. Организаторът уведомява клиента за взетото решение чрез съобщение по имейл. 

Чл. 5. При записване клиентът предоставя необходимата информация доброволно и позволява на Организатора да набира, 

обработва и съхранява необходимите лични данни, за целите на предлаганите услуги без да ги предоставя на трети лица освен 

случаите, предвидените от действащото законодателство. Клиента има право на защита на личните данни в съответствие с 

изискванията на Общия Регламент относно защитата на данни 2016/679. За повече информация относно получаването, 

обработката и съхраняването на лични данни, може да намерите в нашата Политика за защита на лични данни, публикувана на 

сайта ни. 

Чл.  6.  Клиентът има право по всяко време да поиска от Организатора заличаване на неговата регистрация, в случай че има такава, 

на сайта, както и правото „да бъде забравен”, съобразно приетата ни Политика за защита на лични данни, публикувана на сайта ни 

и действащото българско и европейско законодателство. 

Чл.  7. Основен начин за комуникация във връзка с провеждането на събитията са имейл съобщения до клиентите, но би могло 

това да се случи и по телефона. По имейл ще бъдат изпращани указания във връзка със записване и посещение на събитие, 

уведомления за евентуални промени в датата, мястото и часа на провеждането му, както и допитвания за обратна връзка относно 

събитието. 

Чл.  8.  Love.Match си запазва правото да променя датата, часа и мястото на всяко събитие, като своевременно ще публикува за 

това съобщение на страницата на събитието и/или в социалните мрежи. Ще бъдат положени разумни усилия да бъдат уведомени 

клиентите по имейл или друг начин при промяна на датата, часа или мястото на събитието, за което са се регистрирали. Все пак 

препоръчваме като най-сигурен начин проверка на страницата на събитието ден преди датата на провеждането му. 

Чл.  9.  Местата се резервират според реда на постъпване на плащанията в административната система на Организатора. В случай, 

че Клиентът е заплатил, след като местата вече са запълнени, сумата му се възстановява или чрез изпращане на код за безплатно 

участие в следващо събитие, или чрез възстановяването ѝ по банков път, като разходите по обратния трансфер на сумата (банкови 

такси и комисионни) са за сметка на Клиента. 

 

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.  10.  Цената на всяко едно събитие е упомената в информацията за него на страницата на събитието на сайта. Цената винаги е 

крайна, в български лева и се отнася за участие за един човек, освен ако не е упоменато друго.  

Дължимата такса за събитие се заплаща чрез посочените в страницата на събитието начини. Всички банкови такси, дължими 

при плащане чрез банков превод или директен дебит са за сметка на Клиента. 

Организаторът си запазва правото да предлага допълнителни или индивидуални отстъпки на отделни клиенти. 

 

 

 

 

 

 



ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЕ 

 
Чл.  11.  При регистрация за събитие клиентът декларира, че предоставената от него информация е точна и вярна и се 

съгласява преди допускане до събитие да му бъде изискан документ за самоличност, който да доказва неговото име, 

възраст и пол.  Клиентът декларира, че отговаря на всички условия за участие в съответното събитие. В случай на попълване 

на неверни данни в регистрационната форма или непредставяне на документ за самоличност за установяването им, 

Организаторът има право да откаже достъп на Клиента до събитието без да му дължи каквито и да е неустойки или 

възстановяване на заплатената предварително сума. 

 

Чл.  12.  По време на събитията: 

(1) Клиентът участва в събитията на Организатора изцяло на свой риск и носи отговорност за поведението и постъпките си 

по време на събитието, както и след това; 

(2) Клиентът се задължава да проявява разбиране и да спомага за поддържане на добрия тон с грижата на добър 

събеседник по време на срещата; 

(3) Клиентът се задължава да уважава, както и да не обижда, дискриминира или проявява друг тип агресия към останалите 

участници в събитието по какъвто и да е било начин в т.ч. на база пол, възраст, раса, етнос, религиозни и/или политически 

убеждения и сексуална ориентация; 

(4) Клиентът няма право да извършва рекламна дейност, освен ако не е уведомил предварително и не е получил писменото 

разрешение от Организатора; 

(5) Клиентът носи изцяло имуществена отговорност, в случай че нанесе каквито и да е материални щети по време на 

събитието. Длъжен е да се съобрази с условията на провеждане и да не възпрепятства провеждането на събитието; 

(6) Клиентът да уведомява незабавно Организатора за всеки случай на извършено или открито нарушение; 

(7) Е забранено аудио и видео заснемане, както и правене на снимки от страна на Клиентите, както и публикуването им в 

социалните мрежи и Интернет; 

(8) Е забранено използването на наркотици и упойващи вещества. Не се допускат лица под въздействието на наркотици и 

упойващи вещества; 

(9)  Са Забранени всякакви действия, които биха се изтълкували от закона като криминални деяния; 

(10) Организаторът си запазва правото да прекрати по всяко време участието в събитието на Клиента при грубо нарушаване 

на неговите задължения по смисъла на настоящите Общи условия. 

 

Чл.  13.  Условия за безопасност: 

(1) В интерес на безопасността и комфорта на всички посетители и участници, всяко събитие на Love.Match е обект на строги 

мерки за сигурност. Всяко лице, което желае да посети събитие на Love.Match се съгласява, че спрямо него могат да бъдат 

извършвани проверки за сигурност, включващи, без да е изчерпателно, проверка от организаторите на събитието и/или сканиране 

с технически средства на дрехи, чанти и други предмети, по преценка на организаторите, преди да влизане в залата или района на 

събитието. 

(2) Следните артикули не могат при никакви обстоятелства да бъдат внасяни на мястото на провеждането на събития на 

Love.Match: взривни вещества или материали, пиротехнически средства, огнестрелни оръжия, снаряди и др. подобни; остри 

предмети, напр. ножове, ножици, алкохол; всякакви други предмети, които по наше мнение представляват риск за здравето и 

безопасността на другите клиенти по какъвто и да е начин. 

(3) Love.Match си запазва правото да недопусне или да изиска да напуснат събитие клиентите, чието поведение е 

неприемливо (по преценка на организаторите) и/или представлява заплаха за здравето и сигурността на останалите клиенти в 

събитието. 

(4) Love.Match си запазва правото да въвежда допълнителни рестрикции за определени събития. Преди да се регистрирате, 

трябва да проверите описанието на събитието за подробности относно всички допълнителни условия или ограничения. 

Вие се съгласявате, че ще спазвате всички такива условия или ограничения. 

 

 



 

 

ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ 
Чл.  14. До 7 дни преди събитието Клиентът има право да откаже заплатена поръчка при условие, че надлежно уведоми 

организатора по имейла в този срок, като в такъв случай връщаме сумата на посочена банкова сметка или я заменяме с билет за 

следващо събитие според желанието на Клиента. След този срок сумата не се възстановява. 

Чл.   15.   До 2 дни преди събитието Клиентът има право да прехвърли вече заплатена регистрация на посочено от него/нея лице от 

същия пол, при условие, че лицето отговаря на изискванията и се регистрира за събитието в този срок, който да участва вместо 

него.  

Чл.  16. При неявяване на Клиента в определения ден и час без предупреждение или в случай на закъснение за събитието 

заплатената сума не подлежи на възстановяване. Възстановяване на заплатени суми е възможно само и единствено след 

уведомяване на организатора по имейл, но не по-късно от 7 дни преди събитието. 

Чл.   17.  В случаите, когато участието на клиента  в събитието е прекратено поради неизпълнение на настоящите Общи Условия от 

страна на клиента, платената такса за събитието не се възстановява. 

Чл.  18. Организаторът не носи отговорност, ако форсмажорни обстоятелства, като природни бедствия и катаклизми, военни 

действия, стачки, прекратяване на електрозахранване и други направят невъзможно протичането на събитието. В такъв случай 

отговорността на Организатора се изчерпва с възстановяване на платената сума за събитието или заменяне с билет за следващо 

събитие според желанието на Клиента, надлежно заявено с имейл до Организатора. 

Чл.   19.  Събитията Бързи срещи се провеждат при минимална заетост на заявените за събитието брой места - 50%. При отмяна на 

събитие от страна на Организатора, поради недостатъчно събрани участници, последният се задължава да уведоми за това 

участниците в срок до 24 часа преди събитието и да възстанови на Клиента платената такса за събитието. Ако Клиентът желае, 

таксата бива запазена за участие в следващо събитие за неговата възрастова група. 

Чл.  20. В случай че Организаторът не успее да събере поне 50% от заявените за събитието брой места от единия пол, той се 

задължава да компенсира всички участници от другия пол като по желанието на клиента възстанови 100 % от платената такса или 

безплатно участие в следващо събитие. За да получи компенсацията клиента трябва да я заяви с имейл до Организатора не по 

късно от 30 дни от провеждане на събитието. 

Чл.   21.  В случай, че Клиентът не хареса нито един от участниците може еднократно да се възползва от едно безплатно участие в 

следващо събитие. За да получи компенсацията клиента трябва да я заяви с имейл до Организатора не по късно от 30 дни от 

провеждане на събитието. 

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 
 

Чл.   22.  Клиентът участва в събитията на Организатора изцяло на свой риск и носи отговорност за поведението и постъпките си по 

време на събитието, както и след това. Организаторът си запазва всяко право да претендира за обезщетение,в случай на умишлено 

или неумишлено повреждане от страна на Клиент на обзавеждане, съоръжения и други, които са част от помещението, както и при 

саботиране на събитие. 

Чл.   23.  Клиентът се задължава да не предявява каквито и да е претенции към Организатора, свързани с претърпени от клиента 

вреди или пропуснати ползи, които по пряк или косвен начин могат да се свържат с участието му в дейности, свързани с услугата. 

Към дейностите, свързани с тази услугата, се включва и общуването с други хора, които по пряк или косвен начин са свързани с 

нея. 

Чл.   24.  Клиентът се задължава да обезщети, предпазва и, по искане на Организатора, да защити Организатора срещу всякакви 

искове и отговорности, възникнали от или отнасящи се до претенции на трето лице срещу Организатора, произтичащи от виновно 

действие или бездействие на Клиента. 

Чл. 25. Организаторът не поемат отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитието. 

Организаторът не носи отговорност за индиректни или следващи загуби, следствие на участието на Клиента в събитието. 

Организаторът не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците. 

Чл. 26.  Максималната отговорност на Организатора към Клиента, не може да надхвърля действително платената сума от Клиента 

за събитието. 



ПОВЕДЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ИНТЕРНЕТ  
 

Чл. 27. Клиентът се задължава да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани с разпространението на 

информация. Клиентът е изцяло отговорен за своите действия, включително в случаите когато използва достъп до интернет. 

Чл. 28.  Клиентът е длъжен да се съобразява със законови ограничения при пренос, съхранение, обработване и представяне и/ или 

предоставяне на информация. Клиентът е длъжен да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани със 

защита на обекти на интелектуална и/или индустриална собственост. Копирането, разпространението или свалянето на защитени с 

авторски права музика и/или филми и/или други обекти, защитени с авторско без съответен лиценз е забранено. 

Чл. 29. Забранява се качването на следните видове коментари на новини и материали: 

 противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, 

обществените норми и морал; 

 съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица; 

 които имат рекламна цел, освен с писмено разрешение от Организатора; 

 чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или 

международни актове, по които Република България е страна; 

 представляващи търговска или служебна тайна или конфиденциална информация; 

 които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен с изричното писмено съгласие на титуляра 

на това право; 

 нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица. 

Чл. 30. При изказване на мнение в Интернет сайта и страниците на Организатора в социалните медии потребителят се съгласява 

мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано, като за това Организаторът не дължи възнаграждение на 

автора. 

Чл.31.  Организаторът има право да изтрива публикувани от потребителите материали. 

Чл.32.  Не може да се ползва информация (текст и образ) от Интернет сайта и страниците на Организатора в социалните медии без 

неговото изрично писмено позволение или без надлежно позоваване/препратка. 

Чл.33.  Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Организаторът не носи отговорност и не влияе 

върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или 

поддръжка. 

 

ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
Чл.34.  Love.Match си запазва правото да не допуска, да не позволява и напълно да забранява заснемането под всякаква форма на 

събитията, независимо къде се провеждат. Това би могло да се случи единствено на частни партита и събития, на които гостите са 

лично поканени и съответно уведомени за това според съответния законов ред. 

Ние гарантираме, че за нас сигурността на Вашите лични данни е от изключителна важност и че при събирането, обработването и 

съхраняването на лични данни се подчиняваме на множество закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат 

извършвани тези действия и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Нашата политика за защита на 

личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица 

във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. 

Тя е приложима за личните данни на клиентите – физически лица, също както и за служителите така и за партньорите ни. 

За повече информация, за да се запознаете с Политиката ни за поверителност и защита на лични данни, публикувана на сайта ни. 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.35.  Сайтът използва бисквитки, за да установи някои предпочитания на своите Потребители, като например, но не само, език, 

страна, където се намира, и други. 

Чл.36.  Тези общи условия се прилагат при  взаимоотношенията между Организатора и Клиентите. Организаторът си запазва 

правото да откаже резервация по негово усмотрение и без санкции за такъв отказ. Тези Общи Условия са в съответствие с 

действащото българско законодателство и тяхното изпълнение е под юрисдикцията на компетентното българско съдилище.  

Чл.37.  Тези общи условия се прилагат при  взаимоотношенията между Организатора и Клиентите. Организаторът си запазва 

правото да откаже резервация по негово усмотрение и без санкции за такъв отказ. Тези Общи Условия са в съответствие с 

действащото българско законодателство и тяхното изпълнение е под юрисдикцията на компетентното българско съдилище.  

Чл.38.  Организаторът има право по всяко време едностранно да променя тези Общи Условия, като съответната промяна влиза в 

сила от публикуването на изменените Общи Условия на сайта. Клиентите проверяват сами за промени в Общите Условия на сайта. 

 

 

 


