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Условия на кампанията “Дигитална солидарност“ 

Инициатива „А1 дарява по 1,00 лв. за всяко онлайн 

плащане през Моят А1“ 

 

Организатор: 

 Организатор е „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 

1309 София, ул. „Кукуш”№ 1 („A1 ” или „Организаторът”). 

 

Цел 

 Кампанията „Дигитална отговорност“ („Кампанията“) има за цел да насърчи 

абонатите на А1 да останат по домовете си и да не поемат излишни рискове от 

разпространение на COVID-19. 

 Инициативата „А1 дарява по 1,00 лв. за всяко онлайн плащане, през Моят А1 на 

Министерството на здравеопазването за борбата с COVID-19“ („Инициативата“) е 

част от Кампанията и има за цел да подпомогне медиците в България в борбата срещу 

COVID-19. 

 

Период и обхват 

 Периодът на Инициативата е 24.03 – 30.04.2020 г. или до достигане на общата сума 

на дарението, посочена по-долу. 

 Инициативата се провежда на територията на България чрез портала Моят А1, 

който е достъпен през страницата на А1 (www.a1.bg) или приложението Моят A1  

 

Условия 

 Участници в Инициативата могат да бъдат всички дееспособни физически и 

юридически лица, които: 

- са абонати по действащ договор за услуги с А1;  

- са свалили и ползват мобилното приложение „Mоят A1” или са направили 

регистрация в уеб портала „Mоят A1” на www.a1.bg; и 

- са направили онлайн плащане през мобилното приложение или уеб портала „Mоят 

A1”. 

 В Инициативата не могат да участват потребители на предплатени услуги, както и 

абонати на услугите „Bob“. 

 За всяко онлайн плащане на сума, дължима по една или няколко месечни фактури, 

издадени от А1 по договор за услуги (не се включват фактури за плащане на закупени 

устройства и сметки за обезщетения и неустойки), А1 ще дарява 1,00 лв. на 

Министерство на здравеопазването за борбата с COVID-19. Няма значение броят на 

фактурите, които се плащат. 

http://www.a1.bg/
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 Общата сума на дарената сума от Инициативата няма да надвишава 200 000лв. 

 Информация за Кампанията и Инициативата може да бъде получена, както на сайта 

www.a1.bg, така и на телефонен номер *88 или 088 123.  

 А1 България има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия както 

и по всяко време да прекрати Инициативата и/или Кампанията. Измененията и 

допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет 

страницата www.a1.bg. 

 

Настоящите Условия влизат в сила от 24.03.2020 г.  
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