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УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

„GUARDIAN”  

Дата: 01.06.2022 

Моля, запознайте се с този документ внимателно и преди да използвате 

информационната система „Guardian”. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящите Условия регулират достъпа до информационната система „Guardian” 

(Системата), предоставяна като уеб услуга или чрез мобилно приложение „Guardian”. 

2. В настоящите Условия за ползване са употребени термини със следното съдържание: 

2.1. Доставчик – „Анди Мониторинг“ ООД; 

2.2. Посетител – всяко лице, което използва е инсталирало мобилното приложение 

и/или разглежда уебсайта, системата, независимо дали е регистрирано като 

Потребител или не.  

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА  
3. За да използвате информационната система „Guardian”, е необходимо 

едновременното изпълнение на следните условия: 

3.1. Да осигурите устройство и интернет връзка, които Ви позволяват използването 

на Системата; 

3.2. Да имате инсталиран браузър, за да използвате Системата като уеб услуга; 

3.3. Да инсталирате мобилното приложение, ако ще използвате Системата чрез 

мобилно устройство (работещо с операционни системи Android и iOS). 

Приложението може да бъде свалено безплатно от Google Play и App Store.  

3.4. Да имате електронна поща; 

3.5. Да създадете свой профил в Системата, ако имате право на такъв. 

4. За да използвате Системата, трябва да сте навършили 18 години. С осъществяването 

на достъп до Системата, декларирате, че сте навършили посочената възраст. 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА 

5. Информационната система „Guardian” дава възможност за свободно  използване на 

следните услуги: 

5.1. Разглеждане на уебсайта; 

5.2. Инсталиране на мобилното приложение. 
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6. За клиентите на „Анди мониторинг“ ООД, които са страна по договор с “Анди 

Мониторинг“ ООД за мониторинг на система за видеопериметрово наблюдение, на 

сигнално-охранителна техника или и на двете, са достъпни поне следните услуги: 

6.1. Регистриране и актуализиране на профил в Системата; 

6.2. Използване на функционалностите на Системата. 

7. Услугите по т.6 се предоставят съгласно Условия за използване на информационна 

система „GUARDIAN”, които са част от индивидуалния договор с клиента. 

8. Предоставяме посочените услуги на езиците, на които е достъпна информационната 

система. 

АВТОРСКИ ПРАВА 

9.  Всички права на интелектуална собственост върху информационната система 

Guardian” принадлежат в пълен обем на „Анди Мониторинг“ ООД. 

10. Посетителят има право да използва Системата само за целите на използването на 

посочените услуги. Посетителят няма право да превежда, копира, преработва или 

внася други изменения в софтуера на Системата, както и да извършва каквито и да 

било други нарушения на правата на интелектуална собственост върху тях. 

11. Нарушителят носи гражданскоправна, административнонаказателна и наказателна 

отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. 

ДРУГИ 

12. Системата „Guardian” е собственост на „Анди Мониторинг“ ООД, с ЕИК: 205637387, 

със седалище и адрес на управление: с. Труд, община Марица, област Пловдив, ул. 

„Карловско шосе“ № 16Б. 

13. Данните за контакт с „Анди Мониторинг“ ООД, включват: 

13.1. Адрес за кореспонденция: с. Труд, община Марица, област Пловдив, ул. 

„Карловско шосе“ № 16Б  

13.2. Тел.: 0700 45 035  

13.3.  Електронна поща: contact@andimonitoring.com  

 


