
 

1 

„А1 България“ ЕАД ул. Кукуш 1 София 1309, България www.a1.bg 
 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „ПЛАТИ 

СМЕТКА, СКЛЮЧИ ИЛИ ПОДНОВИ ДОГОВОР ЗА  
ФИКСИРАНА УСЛУГА С  А1, ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 
2018 Г. В ГР. БУРГАС И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ 

СМАРТФОН А1 SMART N9“ 
1.   Име (мото) на Кампанията: 

„Плати сметка, сключи или поднови договор за фиксирана услуга с А1 през 
месец август 2018 г. в гр. Бургас и може да спечелиш смартфон А1 Smart 
N9” 

2.   Организатор на Кампанията: 

"А1 България" ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 
1309 София, ул.”Кукуш”№ 1 (наричан по-нататък „Организаторът“). 

3.  Място и период на Кампанията: 

3.1.  Кампанията се провежда в следните А1 магазини на Организатора: 

А1 Магазин Град Адрес на магазин 

А1 м-н Бургас, 
Александровска 12 

Бургас ул. „Александровска“ 12 
П.К.8000 

А1 м-н Бургас, 
Александровска 147 

Бургас ул. „Александровска“ 147 П.К. 
8001 

А1 м-н Бургас, М. Миткалото 
47 КФ 

Бургас ж.к. „Меден Рудник“, ул. 
„Отец Матей Миткалото“ 47 

А1 м-н Бургас, М. Рудник 436 Бургас ж.к. „Меден Рудник“, зона А 
бл.436 П.К.8000 

А1 м-н Бургас, Тракия 125 Бургас кв. „Славейков“, бул. 
„Тракия“ 125 П.К.8000 

А1 м-н Бургас, ТЦ Пиргос стил Бургас ул. „Александровска“ 58, 
търговски център „Пиргос 

стил“ 

А1 м-н Бургас, Янко Комитов 
6 

Бургас кв. „Славейков“, бул. „Янко 
Комитов“ 6 П.К.8005 

А1 м-н Бургас, Янко Комитов 
8 КФ 

Бургас кв. „Славейков“, бул. „Янко 
Комитов“ 8 

А1 м-н Бургас, Изгрев-
Пикадили 

Бургас ж.к. „Изгрев“ 147, ТК 
Пикадили П.К.8000 

А1 м-н Бургас, МОЛ Бургас 
Плаза 

Бургас ул. „Транспортна“, МОЛ 
Бургас Плаза П.К.8008 

А1 м-н Бургас, Сан Стефано 
129 

Бургас бул. „Сан Стефано“ 129 ет.1 
П.К.8000 
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3.2.  Периодът за участие в Кампанията е от 01.08.2018г. до 31.08.2018 
включително. 

3.3.  Освен в настоящите правила, които са достъпни на www.a1.bg., 
информация за Кампанията е налице и в информационните материали - 
листовки, които се предоставят на посетителите в горепосочените 
магазини. 

4.  Участници в Кампанията: 

4.1.1. Участник в Кампанията (наричан по-нататък „Участник“) може да бъде 
дееспособно физическо лице (което е навършило 18 години и не е 
поставено под запрещение), юридическо лице, едноличен търговец или 
друг правен субект, който: 

4.1.2.  е абонат по действащ договор за фиксирана услуга по т. 6.1.2. , който е 
сключен не по-късно от 3 (три) месеца преди началната дата на 
Кампанията; 

 
4.1.3.  няма непогасени изискуеми задължения към Организатора и достъпът до 

услугите, които ползва не е спряна през съответния период на 
Кампанията и към момента на получаване на награда; 

 
4.1.4. клиент,който сключи или поднови договор за фиксирана услуга с А1 по т. 

6.1.2.; 
 

4.1.5.  приема и се съгласява с настоящите Правила; 

4.2.   В Кампанията не могат да участват служители на Организатора, техни 
роднини по права линия или членове на техните семейства, както и 
служители на други дружества, изпратени за изпълнение на временна 
работа в Организатора, в качеството му на предприятие-ползвател на 
тези работници/служители под негово ръководство и контрол.  

5.  Награди и разпределение: 

5.1.  Наградите от Кампанията са: 

 
 Смартфон A1 Smart N9 - 5 бр. 

6.  Механизъм на участие: 

6.1.     За да се включи в тегленето на Наградите всяко лице, което отговаря на 
условията по т.5 от тези Правила, или трето лице, което плаща сметки 
за A1услуги, следва да извърши следното: 

 
6.1.1. Да посети един от посочените в т.3.1 A1 магазини с цел плащане на сметка 

по договор за A1 услуги; 
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6.1.2. Да извърши плащане на една месечна сметка за А1 ТВ или Нет (важи и за 
пакетна услуга, в която е включена една от услугите - А1 ТВ или Нет) - или 
да сключи/поднови договор за телевизия или интернет ( важи и за 
пакетна услуга, в която е включена една от услугите - А1 ТВ или Нет)  с А1 
в периода 01.08.2018 г. - 31.08.2018 г.  

6.1.3. Крайната дата, до която Участниците могат да участват в 
Кампанията, е 31.08.2018 г. 
 

7. Определяне на печелившите Участници: 

7.1.  Печелившите Участници се излъчват чрез теглене измежду всички 
Участници в Кампанията.  

7.2.  Тегленето на печелившите Участници се извършва на 10.09.2018 г. от 
Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява 
резултатите от него. 

7.3.   След определяне на всеки печеливш Участник,  Комисията  на 
Организатора изтегля още 2 (двама) резервни печеливши Участници за 
съответната награда. Всеки от резервните печеливши Участници може 
да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде 
открит и/или да получи наградата в установения срок. 

7.4.  След изтегляне на печелившите Участници се извършва проверка дали 
отговарят на поставените в настоящите Правила условия, както и 
проверка, целяща да потвърди действителността на направеното 
плащане. В случай, че даден печеливш Участник не отговаря на условията 
за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред 
резервен печеливш Участник, който отговаря на условията. 

7.5.  Наградата се получава от печеливш Участник, който отговаря на 
условията на настоящите Правила и който е спазил механизма за участие, 
описан в тези Правила.  

7.6     Всеки Участник има право да спечели само една Награда. 

 

8.  Получаване на наградите: 

8.1. След определяне на печелившия Участник по реда на предходната точка, 
служител на Организатора уведомява съответния печеливш Участник 
чрез телефонно обаждане на номера за контакт, предоставен от 
клиента, до 20.09.2018 г. 

8.2.  В телефонния разговор по предходната точка печелившият Участник 
получава информация относно наградата и реда за получаването ѝ, в това 
число за А1 магазина, в който може да получи наградата си.  Информация 
ще бъде публикувана и на интернет страницата: www.a1.bg. 

8.3. В случай че съответният печеливш Участник не може да бъде намерен по 
описания ред, той губи право да получи Наградата и за печеливш се счита 
съответният по ред резервен печеливш Участник, който се уведомява по 
същия начин. 
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8.4. Имената на печелившите Участници се обявяват на интернет 
страницата: www.a1.bg.  

8.5. Наградите могат да бъдат получени от печелившите Участници в 
съответните А1 магазини в 30-дневен срок от уведомяването им по 
горепосочения ред. 

8.6. Преди получаване на Награда печелившият Участник следва да се 
идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или 
лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се 
получава от пълномощник на Абоната, който се счита за Участник. 
Абонатите – юридически лица се представляват от лицата, които са 
регистрирани като представляващи или техни пълномощници. 

8.7.   При получаване на наградата печелившият Участник подписва приемо-
предавателен протокол и получава служебна бележка по образец, 
съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за доходите на 
физическите лица, надлежно издадена от Организатора. За целите на 
идентифициране на страната, при подписване на приемо-предавателния 
протокол за печелившия участник – физическо лице се събират и следните 
лични данни – трите имена, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване, 
постоянен адрес, телефон за контакт и е-мейл. 

8.8.       Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им равностойност. 

8.9.    Ако в срок в срока по т. 8.5. не са раздадени всички награди, не се 
организира ново разпределение. 

9. Допълнителни разпоредби: 

9.1. Организаторът не отговаря: 
9.1.1. в случай че дадена награда не може да бъде предоставена поради 

неспазване на условията, посочени в тези Правила, поради неверни или 
неактуални данни, предоставени от съответния Участник, поради 
невъзможност печелившият Участник и/или негов пълномощник да получи 
Наградата си по описания ред или не осигури получаване на наградата в 
определените срокове или поради други технически и/или юридически 
пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов 
пълномощник;  

 
9.1.2.  при невъзможност дадена награда да бъде предоставена и/или използвана 

поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или 
законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; 

 
9.1.3.  при непредоставяне на награда поради отказ на съответният Участник 

да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите 
документи. 
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9.2.    Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по 
всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които 
възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – 
злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни 
обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В 
тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на 
участниците. 

9.3.    Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията. При 
всякакви злоупотреби, както и при съмнения за извършване на такива, 
Организаторът има право да отстрани съответния Участник, като в 
този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява 
отстраняването от участие в Кампанията. 

9.4.   Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите, 
описани в т. 5.1. от настоящите Правила.  

9.5.   Обработването на личните данни на участниците в Кампанията, 
посочени в и т. 8.7. от тези правила се извършва в съответствие с 
изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за 
защита на личните данни на Организатора, публикувана в интернет на 
адрес: https://a1.bg-zashtita-lichni-danni . Личните данните по т. 8.7. се 
използват от администратора А1 България ЕАД за целите на 
организиране и провеждане на кампанията – включително за 
идентификация на участниците и установяване на обратна връзка със 
спечелилия участник за получаване на наградата. Данните се обработват 
от Организатора за тези цели в периода на Кампанията и за срок от 6 
(шест) седмици след датата на изтеглянето на победителите. Данните 
могат да се съхраняват от  администратора и за други цели, предвидени 
в действащото законодателство и Политиката за защита на личните 
данни на А1 България ЕАД. Печелившият участник и негови 
представители/пълномощници предоставят на Организатора 
доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на 
награда лични данни на Организатора за целите на Кампанията. 

9.6.    Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 във връзка с параграф 1, т. 62 от Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 
01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 30,00 лева са облагаем 
доход за физическото лице, което ги получава. 

9.7.  Физическото лице, получило предметна награда, има ангажимент за 
деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка. 

9.8.  Заплащането на данък общ доход (ДОД), дължим от получателя на 
предметната награда и подаването на годишната данъчна декларация по 
отношение получената предметна награда се извършва в сроковете и по 
реда, регламентирани в ЗДДФЛ. 

9.9.  Организаторът имат право по всяко време да изменя и допълва 
настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от 
датата на публикуването им на интернет страницата www.a1.bg. 

Настоящите Правила влизат в сила от 01.08.2018 г. 

https://a1.bg-zashtita-lichni-danni/

