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Правила за участие в Кампанията “Тествай A1 Xplore 

Music в рамките на музикалното събитие MTV Presents 

Varna Beach на 12 август 2018 г.” 
 

 

1. Място и период за участие: 

1.1. Кампания “Тествай A1 Xplore Music в рамките на музикалното събитие MTV Presents Varna Beach на 12 

август 2018 г.“ (наричана за краткост по-долу „Кампанията“) се провежда на 12.08.2018 г. в специално 

обособени Промо зони на А1 в гр. Варна, Южен плаж, където участниците в събитието „MTV Presents 

Varna Beach“ и потребители на А1 ще могат да се запознаят и инсталират мобилното приложение „A1 

Xplore Music“ на свое крайно устройство, както и ще получат ваучер за 1000 МВ мобилен интернет, в 

който са описани условията за тестване на A1 Xplore Music. Бонусът от 1000 МВ мобилен интернет е с 

валидност 30 дни от датата на активирането му. При активиране на ваучера в периода от 3 до 31 

август 2018 г. потребителят има право на промоционално безплатно ползване на услугата A1 Xplore 

Music за 3 /три/ или 12 /дванадесет/ месеца в зависимост от тарифния си план, с изключение на 

предплатените услуги на А1. При активиране на бонуса от ваучера за 1000 МВ мобилен интернет, 

потребител на А1 ще може да участва в тестването на A1 Xplore Music. За целите на теста периодично 

потребителят получава от А1 запитвания/анкети относно мнението му за услугата чрез СМС, 

обаждане, е-мейл и/или чатбот. 

1.2. Периодът за участие в Кампанията е на 12.08.2018 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч. или до изчерпване на 

отпечатаните рекламни флаери (скреч карти) или до изчерпване на предоставяните ваучери за 1000 

МВ мобилен интернет. 

1.3. Услугата „A1 Xplore Music“ се предоставя от А1, като Общите условия за услугата и Условията за 

поверителност на услугата са публикувани на интернет адрес: www.xploremusic.net/bg, и всеки участник 

в настоящата Кампания се съгласява с тях. 

 

2. Организатор: 

2.1. „А1 България” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. ”Кукуш” № 1 („А1“ или 

„Организаторът“).  

 

3. Участници: 

 

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо, което не е поставено под 

запрещение, или юридическо лице със седалище в Република България, което в Периода на кампанията: 

3.1.1.  Е участник в музикалното събитие MTV Presents Varna Beach на 12 август 2018 г., гр. Варна, 

Южен плаж. 

3.1.2.  Е абонат по действащ договор за мобилна услуга на А1. 

3.1.3.  Е получил ваучер за 1000 МВ мобилен интернет и е активирал бонуса от ваучера. Бонусът е с 

валидност 30 дни от датата на активирането му. 
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3.1.4.  В периода на провеждане на Кампанията и в определените за целта Промо зони на А1 покаже 

на служителите на А1, че е инсталирал успешно на свое крайно устройство мобилното 

приложение за музика на А1 – „A1 Xplore Music“ и бонусът от ваучера за 1000 МВ мобилен интернет.  

3.1.5.  Участниците в Кампанията гарантират, че всяка подадена от тях информация е вярна, 

актуална и пълна. 

3.1.6. В Кампанията нямат право да участват служители на „А1 България“ ЕАД, както и служители на 

други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в горепосочените, в качеството 

им на предприятие-ползвател на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, 

както и членове на техните семейства. 

 

4. Механизъм на участие: 

 

4.1. Участие в Кампанията се реализира на мястото и в периода по т. 1 от тези Правила, и от участник, 

отговарящ на условията по т. 3 по-горе, при следните условия: 

4.1.1.  Всеки потребител по действащ договор за мобилна услуга на А1, който инсталира успешно 

мобилното приложение „A1 Xplore Music“ на А1, и активира бонуса от ваучера за 1000 МВ мобилен 

интернет. Инсталирането и активирането на услугата „A1 Xplore Music“ се извършва на крайно 

устройство на потребителя съгласно Общите условия за услугата, публикувани на адрес: 

https://www.xploremusic.net/bg. 

4.1.2.  Рекламните флаери (скреч карти), които се раздават на потребителите, имащи право да 

участват в Кампанията, съдържат една от описаните по-долу в т. 5 награди.  

4.1.3. Всеки потребител, който отговаря на условията по т. 3 по-горе има право да получи по един 

ваучер за 1000 МВ мобилен интернет, като след инсталиране на услугата, и активиране на бонуса 

от ваучера, има право да получи един флаер (скреч карта). 

 

5. Награди: 

5.1 Наградите, които ще бъде раздадени чрез флаер (скреч карта) са, както следва: 

5.1.1. Samsung Galaxy A8 – 1 бр. 

            5.1.2.  Слушалки -  10 бр. 

            5.1.3.  Колонки –  3  бр. 

5.1.4. Рекламна раница – 1000 бр. 

5.1.5. Рекламен обемен стикер – 5000 бр. 

5.1.6. Тениска с персонализирано емоджи на Самсунг – 100 бр. 

 

 

 

6. Предоставяне на наградите: 

6.1. Спечелилият участник в Кампанията има право да получи наградата, посочена в печелившия флаер 

(скреч карта). 

6.2. Получаването на наградите по т. 5.1.1, т. 5.1.2 и т. 5.1.3 се удостоверява с приемо-предавателен 

протокол, подписан от печелившия участник и от служител на Организатора, както и се предоставя 

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 – три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване, постоянен адрес, 

телефон за контакт, е-мейл.  

6.3. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност. 

 

7. Права и отговорности: 
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7.1. Организаторът не отговаря: 

 в случай, че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради 

невъзможност победителят и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи 

наградата или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния 

победител и/или негов представител/пълномощник; и 

 при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от 

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

обстоятелства. 

7.2. 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. 

7.3. Организаторът не отговаря в случай на загуба или повреда на получения от потребителя флаер, което 

да доведе до невъзможност за получаване на спечелената от него награда. 

7.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията. При всякакви злоупотреби, както и при 

съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния 

Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява 

дисквалификацията. 

7.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да 

удостовери с представяне на лична карта, в случай че е спечелил наградата в Кампанията. 

 

8. Допълнителни разпоредби: 

 

8.1. С участието си в Кампанията участниците приемат настоящите Правила и се задължават да ги 

спазват. 

8.2. Обработването на личните данни на участниците в Кампанията, посочени в т. 6.2. 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://www.a1.bg/zashtita-

lichni-danni . Личните данните по т. 6.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите, описани в т. 5 от настоящите 

Правила. 

8.5. Деклариране на наградите по Закона за данъците върху доходите на физически лица: 

8.6. 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. 

8.7. Физическото лице, получило предметна награда, има ангажимент за деклариране на дохода и плащане на 

данък общ доход (ДОД) за своя сметка. 
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8.8. 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. 

8.9. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила, като настоящите 

Правила и промените им се публикуват на https://www.xploremusic.net/bg и www.a1.bg. 

8.10. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на адрес: https://www.xploremusic.net/bg и 

www.a1.bg, в рекламните брошури, във ваучерите за 1000 МВ мобилен интернет, както и на място в 

Промо зоните на Кампанията от служители на А1. 

  

9. Настоящите Правила влизат в сила на 12.08.2018 г.  
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