
Правила за участие в кампанията „Плати сметката си в магазин на 

Мтел и участвай в томбола за телевизор“ 

 

I. Място и период за участие: 

1.1. Кампанията „Плати сметката си в магазин на Мтел и участвай в 

томбола за телевизор“ („Кампанията“) се провежда по предварително 

одобрен от „Мобилтел“ ЕАД (наричано за краткост „Мтел“, „Мобилтел“ 

или „Организатора“) график на Кампанията, публикуван днес 01.07.2016 

г, в следните магазини на Мобилтел - Магазин в Централни Хали, 

находящ се на бул. „Мария Луиза“ №25 – гр. София и магазин на Мобилтел 

на бул. „Княгиня Мария Луиза“ №19, гр. София. 

1.2. Периодът за участие в Кампанията е от дата 01.07 до дата 23:59 

ч. на 30.11.2016 г. 

1.3. Мястото на провеждане на Кампанията са два магазина на 

Мобилтел, първият, находящ се на адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ 

№25 в сградата на Централни Хали, гр. София и вторият магазин - на 

адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ №19, гр. София. 

 

II. Организатор: 

2.1. „Мобилтел“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, 

ул. „Кукуш“ №1 („Мобилтел“ или „Организаторът“). 

 

III. Участници: 

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко юридическо лице със 

седалище в Република България или дееспособно физическо лице (което 

има навършени 18 години), с постоянен адрес в Република България, 

което към началната дата на Кампанията: 

3.1.1. Е абонат по действащ договор за електронни съобщителни 

услуги с „Мобилтел“ ЕАД, „Близу медиа енд Броудбенд“ ЕАД („Близу“) или с 

търговска марка „Боб“, сключен не по – късно от 3 (три) месеца преди 

началната дата на Кампанията. 

3.1.2. Няма непогасени задължения към Мобилтел, Близу или Боб. 

3.1.3. Посети посочените в т.1.3. от тези Правила магазини на 

Мобилтел, където се провежда кампанията съгласно публикувания 

график по т. 1.1. 

3.1.4. В Кампанията нямат право да участват служители на 

„Мобилтел“ ЕАД , „Близу Медиа енд Броудбанд“ ЕАД, Боб, 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. 

 

IV. Механизъм на участие: 

4.1. Кампанията се провежда по предварително одобрен от 

Организатора график в посочените в т.1.3. от Правилата магазини на 

„Мобилтел“ ЕАД.  

4.2. Служителите в посочените магазини ще разясняват правилата 

за участие в Кампанията. 

4.3. Клиент („Участник“) на Мобилтел, Близу или Боб, който заплати 

три отделни месечни сметки в рамките на три поредни месеца, 

участва в томболата с награда „телевизор“. 

4.4. Трите месечни сметки трябва да бъдат заплатени в три поредни 

месеца от периода 01.07.2016 г. – 30.11.2016 г. в магазина на Мобилтел 

на адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ №19, гр. София. 

4.5. Плащането на всяка от трите сметки се удостоверява чрез 

поставяне на печат от служител в магазина върху предварително 

предоставен на всеки желаещ да вземе участие в Кампанията клиент 

„Талон за участие“. 

4.6. При заплащане на повече от една отделна услуга на Мобилтел, 

Близу или Боб, всеки Участник има право да участва в томболата с 

повече от един талон за участие. 

4.7. Месечната сметка за всеки един от трите месеца, в който е 

активна промоцията, и която се заплаща от абоната, трябва да бъде 

на стойност по – голяма от 0.01 лв. 

4.8. След като бъдат събрани трите печата, удостоверяващи 

плащането на три поредни месечни сметки, талонът/ите (тъй като 

всеки участник може да попълни повече от един талон) с печатите се 

предава в Мобилтел магазина на бул. „Княгиня Мария Луиза“ №19, гр. 

София. 

4.9. Крайната дата за предаването на талоните по т.4.8. е 01.12.2016 

г. 

4.10. Всяко дееспособно лице, което заяви участие в посочените 

магазини на Мобилтел, следва да подпише декларация за предоставяне 

на данни във връзка с Кампанията „Плати сметката си в магазин на 

Мтел и участвай в томбола за телевизор“, с която приема 

настоящите Правила и дава съгласие личните му данни да бъдат 

обработвани във връзка с Кампанията. 



4.11. Печелившият Участник ще бъде излъчен чрез  томбола измежду 

всички Участници, които са предали своите талони за участие в 

указания в т.4.9. срок. 

 

V. Награда: 

5.1. Наградата, която ще бъде дадена на печелившия Участник в 

Кампанията, е: 

 1 бр. Телевизор Sony KDL – 42W 705B. 

 

VI.  Определяне на печелившия Участник: 

6.1. Печелившият участник ще бъде изтеглен измежду всички, които 

отговарят на условията, посочени в тези Правила. 

6.2. Участникът, който ще спечели наградата по т. 5.1. ще бъде 

изтеглен на 05.12.2016 г. чрез жребий, посредством специализиран 

софтуер в централния офис на Организатора в присъствието на 

нотариус и на Комисия, съставена от служители на Организатора, 

която удостоверява резултатите от него. 

6.3. След като бъде изтеглен, името на печелившия Участник по т. 

6.2. ще бъде обявено на официалната интернет страница на 

Организатора, достъпна на следния адрес - http://www.mtel.bg/bg. 

6.4. След определяне на печелившия Участник,  Комисията  на 

Организатора изтегля още 2 /двама/ резервни печеливши участници за 

наградата. 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 срока по т. 7.2. от тези 

Правила. 

6.5. Наградата се получава от спечелилия Участник, който отговаря 

на условията на тези Правила. 

6.6. Наградата може да бъде получена и/или преотстъпена на трето 

лице само срещу представяне на нотариално заверено пълномощно от 

печелившия участник и лична карта.  

6.7. За да получи наградата, спечелилият участник следва да 

представи лична карта. 

 

VII. Получаване на наградите: 

7.1. Печелившият Участник ще бъде информиран за спечелената 

награда и начина на получаването й чрез изпращане на e-mail от 

служител на Организатора на e-mail адреса и обаждане по телефона на 

номер, посочени от Участника. 



7.2. При невъзможност да се осъществи контакт с печелившия 

участник в рамките на 3 /три/ календарни дни или участник, известен 

по един от посочените в т. 7.1 начини, не се яви в 7-дневния срок, за 

спечелил наградата се счита първият резервен участник. Ако и той не 

отговори в срока по тази точка, за спечелил участник се счита 

вторият резервен участник, който също следва да се уведоми по 

надлежния ред, описан в тези Правила. 

7.3. Крайният срок за получаване на наградата е 19.12.2016 г. вкл. 

7.4. Получаването на награда се удостоверява с приемо-предавателен 

протокол, подписан от печелившия участник и от служител на 

Организатора. 

7.5. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато 

и да е друга равностойност. 

7.6. Ако в рамките на установените срокове не предаде наградата, не 

се организира ново разпределение. 

 

VIII. Права и отговорности: 

8.1. Организаторът не отговаря: 

a) 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 в 

определените срокове или поради други технически и/или юридически 

пречки, свързани с конкретния победител и/или негов 

представител/пълномощник; и 

b) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради 

обстоятелства от непреодолима сила, поради  нормативни или 

законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства. 

8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се 

осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че 

регистрацията на даден Участник в Кампанията чрез попълване на 

Декларацията по т. 4.10. от настоящите Правила съдържа непълна, 

невярна или подвеждаща информация. 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

8.5. 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. 

 

IX. Допълнителни разпоредби 

9.1. Печелившият Участник се съгласява да бъде сниман, записван и да 

участва в публични прояви на Организатора с рекламен характер, без 

да получават допълнително възнаграждение за това. 

9.2. С участието си в Кампанията и с подписването на Декларацията 

по т. 4.10. всеки Участник приема настоящите Правила. 

9.3. Печелившият участник и негови представители/пълномощници 

предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в 

Кампанията и получаване на награда лични данни, както и съгласието 

си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за 

целите на Кампанията. 

9.4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва 

настоящите Правила. 

9.5. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на 

интернет страницата на Мобилтел, достъпна на следния адрес - 

http://www.mtel.bg/bg, където настоящите Правила са публикувани, 

както и на тел *88, или в посочените в тези Правила магазини на 

Мобилтел.  

 

Настоящите Правила влизат в сила от 01.07.2016 г. 


