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ОБЩИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ 

„Игра на молове“ 

 провеждаща се в периода от 04.07.2022г. до 31.07.2022 г. в мобилното приложение SPOT  

  

 ОРГАНИЗАТОР  

 Организатор на кампанията „Игра на молове“ („Кампанията“) е "НЕПИ Проджект уан" 

ЕООД, ЕИК 204490849, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1505, район 

„Оборище“, бул. Ситняково 48, офис сграда Сердика офиси, ет. 3 („Организатор”). 

Организаторът е собственик на търговски център „Сердика Център“, с адрес в гр. София 

1505, район Оборище, бул. „Ситняково“ № 48 („Сердика Център“). 

 Организаторът си запазва правото да допълва или променя официалните правила на 

кампанията по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на 

интернет страницата на Serdika Center - https://serdikacenter.bg/ , като промените се 

отразяват и в Общите условия на хартия, съхранявани в бюро „Информация“ на Търговския 

център.   

 МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

 Кампанията се провежда в мобилното приложение SPOT. 

 СРОК И ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Кампанията се провежда всеки ден в периода от 04.07.2022  г. до 31.07.2022 г. (наричани за 

краткост „Срок“). Срокът може да бъде променен от Организатора, като това следва да 

бъде публикувано в сайта https://serdikacenter.bg/   и на бюро „Информация“ на Търговския 

център.   

 Участието в Кампанията е обвързано с покупка на стойност минимум 50,00 лв. от някой от 

магазините/търговските обекти в Serdika Center в срока на Кампанията. В Кампанията не 

участват касови бонове, получени при заплащането на комунални сметки, сметки за 

телефон, застраховки, обмяна на валута и банкови транзакции. 

 Право на участие в Кампанията имат физически лица, които не са поставени под 

запрещение и отговарят на следните условия: 

 Навършили са 18-годишна възраст; 

 Пазарували са на минимална стойност от 50 (петдесет ) лв., съобразно условията на 

точки 3.2. и 3.3. по-горе, в рамките на Срока, в магазините/търговските обекти на 

Serdika Center, сканирали са касовата бележка в мобилното приложение SPOT 

съгласно условията по точки 5.1. и 5.2. по-долу. Всеки потребител има възможност да 

участва неограничен брой пъти. Една сканирана касова бележка на стойност минимум 

50 лв. дава право на едно участие. 

 В Кампанията не могат да участват служителите на Организатора, както и всички трети 

лица, заети с дейности, свързани с реализацията на Кампанията и членове на техните 

семейства. 

 НАГРАДА 

 Наградата в кампанията е: 

https://serdikacenter.bg/
https://serdikacenter.bg/
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Почивка за двама в Шарм ел-Шейх, Египет  
Транспорт: Директен чартърен полет София – Шарм ел-Шейх – София 
Дати на провеждане: в периода 28.08.2022 – 18.09.2022.  
Възможен ден за отпътуване от България: неделен от посочения период 
Брой нощувки: 7  
Настаняване: Хотел 5 звезди, концепция „ол инклузив“  
 
ОПИСАНИЕ на наградата: 
Наградата се предоставя на спечелилия участник в кампанията „Игра на молове“, чийто 
Организатор е „НЕПИ Проджект уан“ ЕООД, ЕИК 204490849. 
Наградата е персонална. Тя не може да бъде обект на търговски или друг вид сделки с цел 
препродажба и/или реализиране на печалба между спечелилия участник и трети лица. Наградата 
не може да бъде предоставяна на печелившия под формата на нейната парична равностойност, 
включително и в хипотезата, когато вече е потвърдено ползването на издадения на наградата и е 
последвал отказ от пътуване. Наградата може да бъде подарена в рамките на семейство и 
приятели след подписване на декларация, че наградата не се преотстъпва срещу възнаграждение. 
Дестинацията не може да бъде по избор и е тази, посочена в наградата. 
Съгласие за ползване на наградата от спечелилия участник, неговото име, контактна информация 
и точна дата на отпътуване на победителя и неговия придружител от България се потвърждават 
не по-късно от 05.08.2022 г. на имейл marketing@emeraldbg.com от Организатора на кампанията 
„Игра на молове“. След 05.08.2022 г. фиксираните дати за ползване на почивката не могат да 
бъдат променяни. 
Наградата се получава до 15.08.2022 г. лично от спечелилия участник или от упълномощен негов 
представител с пълномощно, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и срещу 
предоставяне на Приемо-предавателния протокол, склюен между Организатора на кампанията 
„Игра на молове“ и спечелилия участник, удостоверяващ че той е изтегленият печеливш от 
Организатора печеливш в кампанията „Игра на молове“. 
Адрес за получаване на наградата е офисът на ЕМЕРАЛД ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД в гр. София 
1463, ул. Шандор Петьофи 36. Телефон за контакт: 02 951 57 57, 02 951 51 15, 0886 420 465, лице 
за контакт: Тодорина Миланова. 
 
Наградата включва: 

• Самолетен билет за чартърен полет София – Шарм Ел-Шейх – София с включени летищни 
такси и багаж до 18 кг чекиран и до 7 кг ръчен 

• Медицинска застраховка на ЗК „ЛЕВ ИНС“  

• Трансфер летище - хотел - летище  

• Изпращане от представител на TО на летище София  

• Обслужване на място от местна фирма-партньор на TО 
 
Наградата НЕ включва: 

• Допълнителни екскурзии 

• Посещения на туристически обекти и входни такси  

• Разходи от личен характер 
 

 
 Наградата описана в т. 4.1. не може да бъде заменяна с паричната й  равностойност. Ако 

вследствие на обстоятелства, намиращи се извън контрола на Организатора, той не може 

да предостави посочената награда, Организаторът си запазва правото да предостави 

аналогична на обявената награда. По силата на настоящите правила „аналогична на 

обявената награда“ означава друга почивка за двама до избрана от Организатора 

дестинация, чийто период може и да не съвпада с периода на първоначално обявената 

почивка по т. 4.1.  

 МЕХАНИКА НА УЧАСТИЕ 

mailto:marketing@emeraldbg.com
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 За целите на участие в Кампанията, лицето следва да сканира касова бележка на 

минимална стойност от 50лв в мобилното приложение на Serdika Center SPOT Bulgaria, в 

периода 04.07-31.07.2022г. 

 Потребителят трябва да е избрал като предпочитан търговски център Serdika Center в 

мобилното приложение SPOT.  

 Пълните условия за ползване на мобилното приложение на Serdika Center SPOT Bulgaria 

могат да бъдат открити тук https://spotapp.bg/  

 На 01.08.2022 г., в ще бъде изтеглен победителят на случаен принцип. Организаторът 

въвежда имейл адресите на всички потребители на мобилното приложение SPOT Bulgaria, 

отговарящи на условията за участие в играта еднократно, в нарeчен списък („Списък“), в 

който се задават поредни номера. 

 В последния час на 31.07.2022 г., Организаторът финализира Списъка с всички участници. 

 Печелившият участник ще бъде избран на случаен принцип на 01.08.2022г. чрез 

електронен жребий (посредством автоматизиран софтуер) измежду всички участници, 

включени в Списъка. 

 Имената на победителя ще бъдат обявени на 01.08.2022г. в стори в Инстаграм профила 

на Serdika Center https://www.instagram.com/serdikacenter/  

 

 УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

 Печелившият участник се уведомява по предоставения от него имейл. Печелившият 

участник трябва да потвърди данните си – име и телефон и желанието си да получи 

наградата чрез изпращане на имейл, на следния електронен адрес на Организатора: 

infodesk@serdikacenter.bg  в срок от 2 дни след получаване на уведомлението. Изпратено 

потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако Печелившият участник откаже 

да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от 

Организатора имейл в срок до 2 дни след получаване на уведомлението, този участник губи 

правата си за получаване на наградата, а Организаторът има право да изтегли друг 

победител на негово място. В случай, че даден участник не получи наградата си поради 

причини, посочени в тази точка, то Организаторът не носи никаква отговорност за не-

предоставянето на съответната награда, нито за обезщетяване на изтегления участник, 

който не е получил наградата си. 

 Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, 

непълни или неточни данни за контакт. 

6.3. След като Печелившият участник потвърди данните си и желанието си да получи наградата 

в двудневния срок по т. 6.1, същият следва да се яви в срок до 04.08.2022г. на  бюро 

„Информация“ в Serdika Center, всеки ден в работното време на Търговския център, за да 

получи наградата. В случай че Печелившият участник не се яви в срок до 04.08.2022 г., 

респективно откаже да получи наградата в този срок, този участник губи правата си за 

получаване на наградата, а Организаторът има право да изтегли друг победител на негово 

място.  

6.4. Правото на печелившият участник да получи наградата е ненаследимо и непрехвърлимо и 

не може да бъде обърнато в паричната и равностойност. 

https://spotapp.bg/
https://www.instagram.com/serdikacenter/
mailto:infodesk@serdikacenter.bg
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 Спечелилият участник имат право да получи наградата си срещу подписване на приемо-

предавателен протокол. 

 При получаване на наградата победителят трябва да предостави на бюро Информация 

имейла, с който е уведомен за спечелената награда. 

 Всяка спечелена награда на стойност над 100,00 лв. представлява облагаем доход за 

СПЕЧЕЛИЛИЯ към датата на получаване на печалбата, който доход се облага с 10% данък 

върху пазарната стойност на предметната печалба, на основание чл. 12 и чл. 35 ЗДДФЛ във 

връзка с чл. 13, ал.1, т. 21. 

 Печелившия ще бъде поканен на място в Сердика Център, да подпише  приемо-

предавателен протокол и служебна бележка, издадена от „НЕПИ Проджект уан“ ЕООД, с 

което ОРГАНИЗАТОРЪТ декларира, че ще заплати дължимите и законовоизискуеми 

данъци. 

 Печелившият участник е длъжен да впише получената награда в данъчната си декларация 

по ЗДДФЛ като доход за 2022г.  

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛОТАРИЯТА И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЧАСТНИК 

 Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време преди 

тегленето на наградата, като обяви това публично на официалния уебсайт на Serdika Center  

- https://serdikacenter.bg/ - или по друг подходящ начин. В тези случаи на участника не се 

дължи компенсация и каквото и да е обезщетение.  

 До момента на предоставяне на наградата без предупреждение могат да бъдат изключени 

от Кампанията участници, които: 

 Са нарушили по какъвто и да било начин настоящите общи условия; и/или 

 Участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им 

знание. 

 ЛИЧНИ ДАННИ 

 Всички лични данни, а именно името на участника, телефон и имейл, ще бъдат използвани 

единствено във връзка с тази Кампания и няма да бъдат предоставяни на трети страни.  

 Предоставянето на лични данни от участниците е доброволно, като същите ще бъдат 

използвани само за целите на Кампанията. С предоставянето на личните си данни, 

участникът се съгласява изрично с официалните правила на Кампанията, в това число и с 

обработването на неговите лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за 

защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО 

(Общ регламент относно защитата на данните). Организаторът се задължава да не 

предоставя личните данни, събрани за целите на Кампанията, на трети лица. Всеки 

участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни 

от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до същия. След изтичане 

на Срока и връчване на наградите името и телефонът на участниците ще бъдат заличени. 

 С участието си участниците се съгласяват, в случай че спечелят награда, да бъдат 

фотографирани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в 

електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение 

от страна на Организатора.   

https://serdikacenter.bg/
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 Всички участници, изрично разрешават обявяването на името и фамилията си в 

официалната Инстаграм страница на Serdika Center, както и на сайта 

https://serdikacenter.bg/ , а евентуално и в други медии, за което те няма да изискват никакво 

заплащане или обезщетение 

 ДРУГИ  

 Официалните правила за участие в Кампанията са оповестени и достъпни за целия период 

на провеждане на Кампанията на адрес: https://serdikacenter.bg/  и на бюро „Информация“ 

/ниво 0/ в Serdika Center;   

 С регистрацията си в мобилното приложение на Serdika Center SPOT Bulgaria, участниците, 

декларират, че са запознати и се съгласяват да спазват настоящите официални правила за 

участие.  

 Организаторът, не носи отговорност при забавяния, промени и технически смущения в 

предоставянето на наградата. Организаторът не носи отговорност за евентуални 

неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или 

други причини, извън контрола му.  

 Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими действия в случай на 

измама или извършен опит за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа 

на Организатора или на някой от неговите партньори, участващи в организирането на 

Кампанията. Всяка измама или опит за измама ще доведе до отстраняване на участника от 

участие в Кампанията, като Организаторът има право да подведе този участник под 

отговорност, съобразно приложимите правни норми.  

 Участникът носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на участието 

му в Кампанията.   

 Участникът се съгласява и приема, че участието му в Кампанията и/или спечелването на 

наградата може да доведе до задължения за заплащане на такси, данъци или други разходи 

за сметка на участника, съгласно приложимото законодателство.  Участникът е отговорен 

за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в Кампанията.  

 Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Кампанията се изпращат 

писмено на Организатора на следния адрес: infodesk@serdikacenter.bg  . На същия имейл 

адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и 

сигнали не се разглеждат. 

 СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 

 Потенциални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани по 

взаимно съгласие. В случай че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен пред 

компетентния български съд. 

https://serdikacenter.bg/
https://serdikacenter.bg/
mailto:infodesk@serdikacenter.bg

