
ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ 

„SALE кампания Сердика Център 10.06.2020г. - 30.06.2020г. “ 

  

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА е НЕПИ Проджект уан ЕООД, ЕИК 204490849, със 

седалище и адрес на управление в гр. София 1505, район Оборище, бул. Ситняково 48, офис сграда 

Сердика офиси, ет. 3, наричано по-долу за краткост „Организатор. 

2. ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА 

2.1. Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила 

(„Официални правила”). 

2.2. Официалните правила са публикувани на официалната страница на Сердика Център: 

https://serdikacenter.bg/ 

2.3. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните 

правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на официалната страница на 

Сердика Център:  

2.4. С участието си в Кампанията участниците приемат Официалните правила. 

3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ 

3.1. Мястото на провеждане на кампанията е Търговски Център - Serdika Center, а наградите се 

получават от офиса на Сердика Център, находящ се на адрес: район „Оборище“, бул. Ситняково 48, 

офис сграда Сердика офиси, ет. 3 (от 09:00 ч. до 18:00 ч.).   

 

3.2. Тегленето на печелившите участници ще се извърши на 02.07.2020г. на бюро „Информация“ от 

комисия в състав един представител на Организатора и един представител на бюро „Информация“, 

за което ще бъде съставен нарочен протокол. Тегленето ще бъде публично, като всички 

заинтересовани лица са поканени да присъстват в обявения ден и час. 

 

3.3. Всеки печеливш участник се уведомява по предоставения от него телефон за връзка и/или адрес 

на електронната поща. Ако същият не отговори в срок до десет календарни дни след уведомлението, 

респективно откаже да получи наградата или не се появи, за да получи наградата си, то този 

участник губи право да получи награда.  

 

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

или неточни данни за контакт. 

 

3.5. Наградите се получават само с предоставяне на касовата бележка, с която участникът се е 

регистрирал за участие в кампанията. При непредоставяне на касовата бележка, участникът губи 

правото си да получи награда.       

 

3.6. Правото на печелившия участник да получи наградата е лично, ненаследимо и непрехвърлимо. 

 

3.7. Печелившите участници подписват приемо-предавателен протокол при получаване на 

наградата. 

 

4. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 

https://serdikacenter.bg/


4.1. Кампанията се провежда в периода от 10.06.2020г. до 30.06.2020г.; 

4.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време преди 

тегленето на наградите, като обяви това публично на официалния уебсайт на Сердика Център 

(www.serdikacenter.bg) или по друг подходящ начин. В тези случаи на участниците не се дължи 

компенсация и каквото и да е обезщетение. 

5. УСЛОВИЯ И ПРАВО НА УЧАСТНИЕ В КАМПАНИЯТА 

5.1. Правото на участие в кампанията е обвързано с покупка от търговски обект/и в Serdika Center 

на минимална стойност от 30.00 лева, доказана с предоставянето на един или няколко касови бона 

на бюро „Информация“, находящо се на ет. 0 в часовия интервал от 11:00 часа до 21:00. В 

Кампанията не участват касови бонове за заплащане на комунални сметки, сметки за телефон, 

застраховки, обмяна на валута, банкови транзакции и касови бонове за закупени храни на зоната за 

хранене на Търговския Център. 

5.2. Участник в кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, 

пазарувало на минимална стойност от 30 (тридесет) лв. в периода на кампанията в 

магазините/търговските обекти на Сердика Център, и регистрирало покупката си, съгласно 

условията на т. 5.3. по-долу.  

5.3. Регистрирането на покупката става с предоставянето на касова/и бележка/и за покупка, 

направена в магазините/търговските обекти в Serdika Center на минимална стойност от 30.00 лв. на 

Бюро Информация, находящо се на ниво 0 в Сердика Център, на които се поставя мокър печат. 

5.4. Касова бележка на минимална стойност от 30.00 лв. дава право на едно участие в кампанията. 

За една или няколко касови бележки на стойност над 30.00 лв., участникът има право на брой 

участия кратни на 30. За избягване на съмнение, при касови бонове надвишаващи 30 лв., но не 

кратни на 30, участникът ще има право само на толкова участия, колкото пъти сумата е кратна на 

30.  

5.5. За целите на участие в Кампанията, лицето следва да предостави трите си имена, адрес, телефон 

за връзка, години, адрес на електронната поща и обща стойност на касовата/те бележка/и. 

Служителят на бюро „Информация“ поставя специален мокър печат на касовата бележка, която 

остава в участника. 

5.6. След верификация на касовата/ите бележки от служител на бюро „Информация“, всеки 

участник, допуснат до участие в Кампанията самостоятелно въвежда личните си данни (име, адрес, 

години, телефон и и-мейл адрес) в таблет. Таблетът работи с информационна платформа (софтуер) 

наречен „Survey on tablet”, който автоматично препраща личните данни на участника до 

представител на Организатора. Личните данни са криптирани с парола и код, и се изпращат 

единствено и само на представител на Организатора, който е оторизиран да ги обработва за целите 

на участието в Кампанията. 

5.7. Организаторът въвежда имената на участниците в нарочен списък („Списък“), като им задава 

поредни номера по момента на постъпване на дадената регистрация. Организаторът извършва 

преценка за това колко пъти има право да участва дадено лице съгласно принципът, описан в точка 

5.4. като всеки участник бива вписан в Списъка с толкова поредни номера, колкото пъти сумата на 

касовия/ите бон/ове е кратна на 30. 

5.8. В последния час на последния ден от Срока, Организаторът финализира Списъка с всички 

номера на участници. 



5.9. В Кампанията нямат право да участват служителите на Организатора, както и всички трети 

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

(включително, но не само: "НЕПИ Проджект уан" ЕООД, „Нитрам Комюникейшънс“ООД, „Дентсу 

Иджис Нетуърк България” ООД, , както и членове на техните семейства). 

6. НАГРАДИ 

6.1. Наградите са следните: 

• 10 артикула предоставени от магазин H&M; 

•  Lono 8в1 Мултикукър 6л., предоставен от магазин WMF; 

• Ваучер на стойност 100.00 лв за пазаруване в магазин Högl; 

• 3 броя Sneaker Care Kit, предоставени от магазин Timberland; 

• 3 броя - Чанти BC TRAVL CNSTER- S TNF BLACK, предоставени от магазин The North 

Face; 

• Bluetooth колона - SRSXB01, предоставена от магазин Sony Center; 

• 3 ваучера за пазаруване от магазин Desizo Monni, всеки на стойност 500,00 лв; 

• 2 ваучера за пазаруване от магазин Catty, всеки на стойност 50,00 лв;  

• Интерактивна плюшена играчка Mr. Slow, предоставена от магазин Hippoland; 

• Най-популярната кукла Cry Baby, предоставена от магазин Hippoland; 

• 1 бр. Rock Crawler - предоставен от магазин Hippoland; 

• 1 бр. Ride On Clementoni за най-малките, предоставена от магазин Hippoland; 

• 3 бр. ваучери от магазин Мassimo Zardi за отстъпка от 30,00 лв. при пазаруване на стойност 

над 150,00 лв. на артикули извън промоция; 

• 3 бр. ваучери от магазин Мassimo Zardi за отстъпка от 50,00 лв. при пазаруване на стойност 

над 200,00 лв. на артикули извън промоция; 

• 3 броя, подаръчни ваучера за пазаруване в магазините на Сердика Център, всеки на стойност 

300,00 лв. 

• 2 броя, ваучери за маратонки (в ценовия клас до 300 лв.), предоставени от магазин ASICS 

6.2. Наградите, описани в т. 6.1. не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност. Ако в 

следствие на обстоятелства извън контрола на Организатора, той не може да предостави посочената 

награда, Организаторът си запазва правото да предостави аналогична на обявената награда. 

6.3. Всички награди по 6.1. по-горе са предоставени от съответните търговски обекти.  

7. ДРУГИ  

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

провеждане на Кампанията на адрес: www.serdikacenter.bg и на бюро „Информация“ /ниво 0/ в 

Сердика Център;   

7.2. С предоставянето на касовите бележки за участие в Кампанията, участниците, декларират, че са 

запознати и се съгласяват да спазват настоящите официални правила за участие.   

7.3. 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.   

7.4. Предоставянето на лични данни (а именно име, адрес, години, телефон и и-мейл адрес) 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: (i) името, електронната поща и телефонът на участниците ще бъдат заличени; а (ii) данни 

за адрес и възраст на участниците ще се обработват от Организатора на анонимна база изцяло за 

статистически цели.Участник спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на 

замяна на спечелена награда с паричната й равностойност. 

7.5. Данни за електронната поща на участниците, които са се съгласили да се абонират за нюзлетъра 

на Сердика Център, ще бъдат обработвани за в бъдеще за целите на изпращане на нюзлетъра. 

7.6. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може 

да повлияе, Организаторът има право да прекрати настоящата кампания. Участниците ще бъдат 

надлежно уведомени посредством официално обявление в сайта на Serdika Center. В тези случаи 

Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени вреди. Посоченото право е 

неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи каквито и да е 

компенсации или обезщетения на участниците в нея. 

7.7. На основание чл.12 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 и §1, т.62 от Допълнителните разпоредби 

на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри 

на случайността на стойност над 100 (сто) лева са облагаем доход за физическото лице, което ги 

получава. С настоящото, всеки печеливш е уведомен и е запознат със задължението си да впише 

получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като доход за 2020 г. 

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

писмено на Организатора на следния адрес: Serdikacenter.Bg@nepirockcastle.com . На същия имейл 

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

се разглеждат. 

8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимно 

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

български съд. 

Настоящите условия са публикувани на www.serdikacenter.bg, като информация за играта може да 

се получи и в Serdika Center на бюро Информация, ет.0. 

 

mailto:Serdikacenter.Bg@nepirockcastle.com

