
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА  

„Сладки сънища, обвити в елегантност и стил с English Home“ 

  

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта “ Сладки сънища, обвити в 

елегантност и стил с English Home” провеждана в периода от 22 до 29 август 2019г. 

 

1. ОРГАНИЗАТОР  

1.1. Организатор на Играта „Сладки сънища, обвити в елегантност и стил с English Home”                                                          

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, наричано по-

долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”, съвместно с „Инглиш Хоум България“ ООД,  

ИН по ЗДДС: BG 202446811, Адрес: ул. Емил Берсински 12, ет. 5, гр.София 

 
1.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като 

промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата и на официалния Facebook 

профил на Сердика Център www.serdikacenter.bg и www.facebook.com/serdikacenter.bg/. 

    

 

2. ПРАВИЛА НА ИГРАТА ТОМБОЛА ЗА НАГРАДИ  

  

2.1. Право на участие в томболата имат всички физически лица на възраст над 18 г. 

(осемнадесет) години, които не са поставени под запрещение. Малолетните (под 14г.) имат право 

да участват само, ако се представляват от свой родител/ попечител/ настойник.  

2.2. Не могат да участват в събитието: служителите на ОРГАНИЗАТОРА, както и всички 

трети лица заети с дейности свързани с реализацията на събитието и членове на техните семейства 

(включително, но не само: "НЕПИ Проджект уан" ЕООД, „ДДБ София“ ООД, „Денцу“ ООД, 

„АПРА“ ООД, както и членове на техните семейства), служители на представените в МОЛА 

магазини, техни представители и членове на семействата им.  

2.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка.  

2.4. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: официалният Facebook профил на Сердика Център, 

www.facebook.com/serdikacenter.bg/ 

2.5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За да участва в Играта всеки Участник трябва да напише 

коментар под поста кои са любимите му/и аксесоари за дома от English Home в официалният 

Facebook профил на Сердика Център www.facebook.com/serdikacenter.bg/. 

За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална регистрация във Facebook 

(„Facebook профил“).  
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3. НАГРАДА  

3.1. НАГРАДАТА за спечелилия участник е комплект лятно спално бельо (Пике), двоен 

размер за спалня. 

3.2. НАГРАДАТА се тегли на томболен принцип еднократно на 30.08.19г. и се предоставя 

само на един участник- победител. от „Инглиш Хоум България “ООД 

3.3. Спечелилият участник се обявява на 30.08.2019г. чрез публикуване в официалния 

Facebook профил на МОЛА.  

  

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ  

4.1. Всяка спечелена награда на стойност над 100 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.   

4.2. Всеки печеливш ще бъде поканен да подпише Служебна бележка, издадена от „НЕПИ 

Проджект уан“ ЕООД, с което ОРГАНИЗАТОРЪТ декларира, че ще заплати дължимите и 

законовоизискуеми данъци.   

4.3. СПЕЧЕЛИЛИТЕ са длъжни да впишат получената награда в данъчната си декларация 

по ЗДДФЛ като доход за 2019г. В случай че СПЕЧЕЛИЛИТЕ са малолетни/непълнолетни лица, 

данъчната декларация се подава от родителите, съответно настойниците или попечителите.    

4.4. Правото на СПЕЧЕЛИЛИЯ да получи наградата е ненаследимо и непрехвърлимо.  

  

5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРИТЕ  

5.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право да прекрати организирането на игрите по 

всяко време, 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.  

  

6. ДРУГИ  

6.1 Официалните правила за участие в ИГРАТА са оповестени и достъпни за целия период 

на провеждане на ИГРАТА на адрес: www.serdikacenter.bg, на официалната Фейсбук страница на 

Сердика Център и на бюро Информация /ниво 0/.    

6.2. С попълването на талона за участие в ИГРАТА, участниците, декларират че са 

запознати и се съгласяват с настоящите Официални правила за участие в същата.   

6.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ, при никакви обстоятелства, не носи отговорност при забавяния, 

промени и технически смущения в предоставянето на наградата. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи 
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отговорност за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни 

обстоятелства или други причини, които са извън контрола му.   

6.4. 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 

ИГРАТА. Всяка измама или опит за измама ще доведе до отстраняване на УЧАСТНИКА от 

участие в ИГРАТА, като ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да подведе този УЧАСТНИК под 

отговорност.   

6.5. УЧАСТНИКЪТ носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на 

участието му в ИГРАТА.    

6.6. УЧАСТНИКЪТ е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на 

участието му в ИГРАТА, с изключение на данъците и таксите върху НАГРАДАТА, описана в т. 

4.1. УЧАСТНИКЪТ се съгласява и приема, че участието му в ИГРАТА 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.    

6.7. НАГРАДАТА е описана в т. 3.1. и не може да бъде заменяна с паричната й 

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.   

6.8. Всички лични данни, включително, но не само името на УЧАСТНИКА, телефон и/или 

е-майл адрес ще бъдат използвани единствено във връзка с тази ИГРА и няма да бъдат 

предоставяни на трети страни, освен за целите на ИГРАТА.   

6.9. Предоставянето на лични данни от УЧАСТНИЦИТЕ е доброволно, като същите ще 

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

УЧАСТНИКЪТ се съгласява изрично с Официалните правила на ИГРАТА, в това число и с 

предоставянето 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 ИГРАТА, на трети лица, без тяхното предварително разрешение. 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. 


