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Печеливши от  „Плати сметката си в магазин на 

Мтел(А1) и участвай в томбола за телевизор или 

таблет“ 

Три имена Спечелили Адрес на магазина за получаване на наградата 

Венцислав Станиславов Войнов Печели Телевизор София, ул. Тодорини кукли 20, П.К 1517 

Любомир Георгиев Илиев Печели Таблет София, ул. Тодорини кукли 20, П.К 1517 

Антон Александров Бъчваров Печели Телевизор Петрич, ул. Цар Борис III 11 П.К.2850 

Маргарита Здравкова Грешкова Печели Таблет Петрич, ул. Цар Борис III 11 П.К.2850 

Валентина Павлова Ковальова Печели Телевизор София,ул.Лайош Кошут 33 П.К.1606 

Владимир Валентинов Ветов Печели Таблет София,ул.Лайош Кошут 33 П.К.1606 

Костадин Георгиев Спасев Печели Телевизор Банско,пл.Никола Вапцаров 6 ПК 2770 

Стефан Атанасов Атанасов Печели Таблет Банско,пл.Никола Вапцаров 6 ПК 2770 

Евгения  Николова Вълканова Печели Телевизор Варна,бул. Чаталджа 35 ПК 9000 

Мариан Минков Маринов Печели Таблет Варна,бул. Чаталджа 35 ПК 9000 

Калина Иванова Връблянска Печели Телевизор София,ъгъла на бул.Възкресение и бул.Вардар П.К.1330 

Юлиян Ботьов Рашков Печели Таблет София,ъгъла на бул.Възкресение и бул.Вардар П.К.1330 

Съби Щерев Тодоров Печели Телевизор бул. Цар Освободител бл. 34, вх. Г, обект 7, ПК 8801 

Апостол  Бориславов Константинов Печели Таблет бул. Цар Освободител бл. 34, вх. Г, обект 7, ПК 8801 

Мирослав Валентинов Дончев Печели Телевизор София,бул.Ал.Стамболийски 101 П.К. 1301 

Виктория Николаева Петрова Печели Таблет София,бул.Ал.Стамболийски 101 П.К. 1301 

Диана Йорданова Иванова Печели Телевизор София,бул.Ситняково 48 П.К.1111 

Соня Иванова Дончева Печели Таблет София,бул.Ситняково 48 П.К.1111 

Милена  Илиева Атанасова Печели Телевизор Стара Загора,бул. Цар Симеон Велики 55 П.К.6000 

Христо Николаев Димитров Печели Таблет Стара Загора,бул. Цар Симеон Велики 55 П.К.6000 

Жори Илиев Ангелов Печели Телевизор Пловдив,ул.Перушица 8 П.К.4002 

Димитър Атанасов Атанасов Печели Таблет Пловдив,ул.Перушица 8 П.К.4002 

Теменужка Асенова Костадинова Печели Телевизор София,жк.Младост 3, бл.301 П.К.1712 

Валери Димитров Петров Печели Таблет София,жк.Младост 3, бл.301 П.К.1712 

Петър Кирчев Петров Печели Телевизор София,жк.Овча купел, бул.Монтевидео 63 П.К.1632 
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Марияна Антонова Иванова Печели Таблет София,жк.Овча купел, бул.Монтевидео 63 П.К.1632 

Милен Беров Йовчев Печели Телевизор София, жк. Стрелбище, ул. Твърдишки проход 27 

Емилия Петрова Петрова Печели Таблет София, жк. Стрелбище, ул. Твърдишки проход 27 

Мариян Вълчев Маринов Печели Телевизор Добрич, ул. Независимост 2 П.К.9300 

Венета Йонкова Василева Печели Таблет Добрич, ул. Независимост 2 П.К.9300 
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Правила за участие в кампанията 

„Плати blizoo услугите си в Мтел магазин и спечели 

телевизор или таблет“ 
(Версия с изменения във връзка с промяна в Търговския регистър на фирменото наименование от "Мобилтел" 

ЕАД на "А1 България" ЕАД в сила от 18.05.2018 г. и във връзка с влизане в сила на Общ регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) на 25.05.2018 г.) 

 

1.  Име (мото) на Кампанията: 

„Плати blizoo услугите си в Мтел магазин и спечели телевизор или таблет” 

Във връзка с промяната на фирменото наименование на Организатора, след 18.05.2018 г. "Мтел магазин" 

означава "А1 магазин". 

2.  Организатор на Кампанията: 

"А1 България" ЕАД (предишно “Мобилтел” ЕАД), ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 

София, ул.”Кукуш”№ 1 (наричан по-нататък „Организаторът“). 

 

3. Цел на Кампанията: 

Информиране на потребителите относно закриване на определени blizoo магазини и насочването им към Мтел 

магазини (А1 магазин) на Организатора. 

 

4. Място и период на Кампанията: 

4.1. Кампанията се провежда в следните blizoo и Мтел магазините (А1 магазин) на Организатора: 

 

blizoo магазин Aдрес на магазина 
Мтел магазин (А1 

магазин) 
Адрес на магазина 

Близу м-н Стара 

Загора,  Симеон 

Велики 85 

гр. Стара Загора, бул. 

„Цар Симеон Велики“ 

№ 85 

Мтел м-н Стара 

Загора,  Симеон 

Велики 55 

гр. Стара Загора, бул. „Цар 

Симеон Велики“ № 55  

Близу м-н София, 

Красна Поляна 

гр. София, ул. 

„Суходолска“ № 3 до Т 

Маркет 

Мтел м-н София, 

Красна поляна 

гр. София, ъгъла на бул. 

„Възкресение“ и бул. 

„Вардар“  

Близу м-н София, 

Монтевидео 

гр. София, кв. Овча 

Купел, бул. 

„Монтевидео“ № 63 

Мтел м-н София, 

Овча купел 

гр. София, жк. Овча купел, 

бул. „Монтевидео“ № 63 



 

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

Близу м-н София, 

Скобелев 

гр. София, бул. 

„Генерал Скобелев“ № 

54  

Мтел м-н София, 

Лайош Кошут 33 

гр. София, ул. „Лайош 

Кошут“ № 33  

Близу м-н Банско, Цар 

Симеон 40 

гр. Банско, ул. „Цар 

Симеон“ № 40 

Мтел м-н Банско, 

Никола Вапцаров 6 

гр. Банско, пл. „Никола 

Вапцаров“ № 6 

Близу м-н Петрич, 

Гоце Делчев 12Б 

гр. Петрич, ул. „Гоце 

Делчев“ № 12Б 

Мтел м-н Петрич, 

Борис III 11 

гр. Петрич, ул. „Цар Борис 

III“ № 11  

Близу м-н Пловдив, 

МОЛ Пловдив 

гр. Пловдив, ул. 

„Перущица“ № 8, 

Пловдив Мол 

Мтел м-н Пловдив, 

МОЛ Пловдив 

гр. Пловдив, ул. „Перушица“ 

№ 8  

Близу м-н София, МОЛ 

София Стамболийски 

гр. София, бул. 

„Александър 

Стамболийски“ № 101, 

Mall of Sofia 

Мтел м-н София, МОЛ 

София 

гр. София, бул. „ 

Александър Стамболийски“ 

№ 101  

Близу м-н Добрич, 

Независимост 3 

гр. Добрич, бул. 

„Независимост“ № 3 

Мтел м-н Добрич, 

Независимост 2 

гр. Добрич, ул. 

„Независимост“ № 2  

Близу м-н София, 

Младост 3 301 

гр. София, Младост 3, 

бл. 301 

Мтел м-н София, 

Младост 3, 301 

гр. София, жк. Младост 3, 

бл. 301  

Близу м-н София, МОЛ 

Сердика 

гр. София, Мол 

Сердика, бул. 

„Ситняково“ № 48 

Мтел м-н София, МОЛ 

Сердика 

гр. София, бул. 

„Ситняково“ № 48  

Близу м-н София, 

Тодорини кукли 

гр. София, жк. Суха 

река, ул. „Тодорини 

кукли“ № 20, ТЦ Таби 

Мтел м-н София, 

Тодорини кукли 

гр. София, ул. „Тодорини 

кукли“ № 20 

Близу м-н Варна, БЦ 

Чаталджа 

гр. Варна, бул. 

„Чаталджа“ № 5 

Мтел м-н Варна, 

Чаталджа 35 

гр. Варна, бул. „Чаталджа“ 

№ 35  

Близу м-н София, 

Твърдишки проход 

гр. София, ж.к. 

Стрелбище, ул. 

„Твърдишки проход“ № 

27 

Мтел м-н София, 

Стрелбище 

гр. София, жк. Стрелбище, 

ул. „Твърдишки проход“ № 

27 

Близу м-н Сливен, 

Братя Миладинови 

23 

гр. Сливен, ул. „Братя 

Миладинови“ № 23 

Мтел м-н Сливен, Цар 

Освободител 34 

гр. Сливен, бул. „Цар 

Освободител“ бл. 34, вх. Г, 

обект 7 
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4.2. Датата на закриване на горепосочените blizoo магазини е 30.03.2018г., а периодът за участие в 

Кампанията е от 10.01.2018г. до 30.04.2018г. 

4.3. Освен в настоящите правила, които са достъпни на www.mtel.bg; след 18.05.2018 г. - www.a1.bg., 

информация за Кампанията е налице и в информационните материали, които се предоставят на 

посетителите в горепосочените магазини. 

5. Участници в Кампанията: 

5.1. 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: 

5.1.1. е абонат по действащ договор за една или няколко електронни съобщителни услуги с марка blizoo (в това 

число договори, сключени с „Близу Медиа енд Броудбенд“ ЕАД, преди вливането му в "Мобилтел" ЕАД (сега "А1 

България" ЕАД) на 12.04.2017 г.), който е сключен не по-късно от 3 (три) месеца преди началната дата на 

Кампанията; 

5.1.2. няма непогасени изискуеми задължения към Организатора и достъпът до услугите, които ползва не е 

спряна през съответния периода на Кампанията и към момента на получаване на награда; 

5.1.3. получи талон за участие в Кампанията в един от посочените blizoo магазини, след което в рамките на 

периода на Кампанията извърши плащане на сметка или сметки за услуги с марка blizoo в съответния Мтел 

магазин (А1 магазин), посочен в т.4.1., получи печати върху талона за участие и пусне попълнения талон в 

определените за това места. 

5.2. 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.  

6. Награди и разпределение: 

6.1. Наградите от Кампанията са: 

 Телевизор LG 43LJ500V- 15 бр. 

 Таблет Lenovo Tab 2 A8-50 – 15бр. 

6.2. Наградите са разпределени между съответните Мтел магазини (А1 магазини), както следва: 

 

 

Мтел магазин (А1 магазин) Телевизор Таблет 

Мтел м-н Стара Загора, Симеон Велики 55 1 1 

Мтел м-н София, Красна поляна 1 1 

Мтел м-н София, Овча купел 1 1 

Мтел м-н София, Лайош Кошут 33 1 1 

Мтел м-н Банско, Никола Вапцаров 6 1 1 

Мтел м-н Петрич, Борис III 11 1 1 

Мтел м-н Пловдив, МОЛ Пловдив 1 1 

Мтел м-н София, МОЛ София 1 1 

Мтел м-н Добрич, Независимост 2 1 1 

Мтел м-н София, Младост 3, 301 1 1 

http://www.mtel.bg/
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Мтел м-н София, МОЛ Сердика 1 1 

Мтел м-н София, Тодорини кукли 1 1 

Мтел м-н Варна, Чаталджа 35 1 1 

Мтел м-н София, Стрелбище 1 1 

Мтел Сливен, Цар Освободител 34 1 1 
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7. Механизъм на участие: 

7.1. 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 blizoo услуги, следва да извърши следното: 

7.1.1. Да посети един от посочените в т.4.1 blizoo магазини с цел плащане на сметка по договор за blizoo услуги; 

7.1.2. Да получи талон за участие в Кампанията, към който може да има и информационна брошура; 

7.1.3. Да посети Мтел магазина (А1 магазина), към който е насочен според информацията в т.4.1 и талона за 

участие; 

7.1.4. Да попълни трите имена  на Участника, адрес и телефон за контакт с този Участник. С оглед избягване 

на съмнение, попълват се имената на абоната по договора за blizoo услуги, по който е издадена сметката за 

плащане, независимо от това кой реално е получил талона и/или е платил сметката; 

7.1.5. Да извърши най-малкото две плащания на сметки по един или няколко договора за blizoo услуги в два 

отделни месеца от периода на Кампанията, в съответния Мтел магазин (А1 магазин). 

7.1.6. Да получи печат за плащането, извършено през съответния месец от периода на Кампанията. Печатът 

се поставя от служител в Мтел магазина (А1 магазина) върху попълнения талон за участие. Независимо от  

броя на плащанията през даден месец, за всички плащания през този месец се получава един печат.  

7.2. След като бъдат събрани минимум два печата, удостоверяващи извършването на минимум две плащания 

в два отделни месеца от периода на Кампанията, талонът за участие с печатите се предава в съответния 

Мтел магазин (А1 магазин), на определените за това места. 

7.3. Всеки Участник може да участва с повече от един талон (при спазване на горните изисквания) за 

спечелване на една от описаните в настоящите Правила Награди, в случай че всеки от талоните за участие, с 

които разполага и предава в Мтел магазина (А1 магазина), има минимум два печата.  

7.4. Крайната дата, до която Участниците могат да предадат талоните за участие, е 30.04.2018г. 

Талоните за участие, предадени след тази дата не предоставят възможност за участие в Кампанията. 

 

8. Определяне на печелившите Участници: 

8.1. Печелившите Участници за даден Мтел магазин (А1 магазин) се излъчват чрез теглене измежду всички 

събраните в този Мтел магазин (А1 магазин) талони.  

8.2. Тегленето на печелившите Участници за всеки от горепосочените Мтел магазини (А1 магазин) се 

извършва на 15.05.2018г. от Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява 

резултатите от него. 

8.3. 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. 

8.4. След изтегляне на печелившите Участници се извършва проверка дали отговарят на поставените в 

настоящите Правила условия, както и проверка, целяща да потвърди действителността на направените 

минимум две плащания. 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. 

8.5. Наградата се получава от печеливш Участник, който отговаря на условията на настоящите Правила 

и който е спазил механизма за участие, описан в тези Правила. За печеливш Участник се счита лицето, което 

е абонат (титуляр) по договора за blizoo услуги, по който е издадената и платена при условията на 

настоящите Правила сметка.   

8.6. Всеки Участник има право да спечели само една Награда. 
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9. Получаване на наградите: 

9.1. След определяне на печелившия Участник по реда на предходната точка служител на Организатора 

уведомява съответния печеливш Участник чрез телефонно обаждане на номера, посочен в талона за участие, 

в срок до 7 работни дни от определянето на този печеливш Участник.  

9.2.  В телефонния разговор по предходната точка печелившият Участник получава информация относно 

наградата и реда за получаването ѝ, в това число за Мтел магазина (А1 магазина), в който може да получи 

наградата си.  

9.3. 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. 

9.4. Имената на печелившите Участници се обявяват на интернет страницата: www.mtel.bg; след 

18.05.2018 г. - www.a1.bg.  

9.5. Наградите могат да бъдат получени от печелившите Участници в съответните Мтел магазини (А1 

магазини) в 30-дневен срок от уведомяването им по горепосочения ред. 

9.6. 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. 

9.7. 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.  

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

9.9. Ако в срок в срока по т.9.5. не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение. 

 

10. Допълнителни разпоредби: 

10.1. Организаторът не отговаря: 

10.1.1. 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;  

10.1.2. 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; 

10.1.3. при непредоставяне на награда поради отказ на съответният Участник да предостави необходимите 

за това данни или да подпише необходимите документи. 

10.2. 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. 

http://www.mtel.bg/
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10.3. 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. 

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

Правила.  

10.5. (изм. в сила от 25.05.2018 г.) С попълването и предоставянето на талона за участие в периода на 

Кампанията всеки Участник и негови представители/пълномощници предоставят на Организатора 

доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на награда лични данни, като са информирани 

от Организатора, че събирането и обработването на техните данни се осъществява от Организатора в 

съответствие с „Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД, публикувана на интернет 

страницата на дружеството и налична в търговските обекти на Организатора. 

10.6. (отм. в сила от 25.05.2018 г.) 

10.7. Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно 

съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на 

законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им. Участникът може да упражни тези 

си права, като подаде писмено заявление на адрес: гр. София, п. к. 1309, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1, или по 

друг обявен начин. 

10.8. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или 

уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за 

обработка на личните данни преди изтичането на периода на Кампанията води до невъзможност за 

Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в нея. 

10.9. 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.mtel.bg след 

18.05.2018 г. - www.a1.bg. 

 

Настоящите Правила влизат в сила от 10.01.2017 г. 

 

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