
ОБЩИ УСЛОВИЯ  

на промоционална програма „Перфектното изживяване на 

открито“  

Настоящите Общи условия са публично оповестени за целия период 
на продължителност на програмата „Перфектното изживяване на 
открито“ на електронната страница на „Петрол“ АД - www.petrol.bg, 
както и в търговските обекти на „Петрол“ АД, участващи в 
промоционалната програма съгласно раздел X от настоящите общи 
условия. 

Раздел І. Продължителност на промоционалната програма. 
Период за получаване на бонус точки 

Предоставянето на бонус точки започва в 00:00 часа на 29.04.2021 
г. и приключва в 23:59:59 часа на 01.08.2021 г. 

Покупката на промоционални продукти с бонус точки започва в 00:00 
часа на 29.04.2021 г. и приключва в 23:59:59 часа на 1.08.2021 г. или 
до изчерпване на наличните количества промоционални продукти. 

Валидността на промоционалните цени на включените в програмата 
продукти ''Spear & Jackson'' от колекцията „Изживяване на 
открито“ (наричани по-долу за краткост „Продуктите“) започва в 
00:00 часа на 29.04.2021 г. и приключва в 23:59:59 часа на 1.08.2021 
г. или до изчерпване на наличните количества промоционални 
продукти. 
 
Раздел ІI. Организатор на промоционалната програма 

II.1. Промоционалната програма се организира и провежда от 
„Петрол“ АД, с ЕИК 831496285, със седалище и адрес на 
управление: гр. Ловеч 5500, хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ №12, 
наричано по-долу „Организатор“.  

II.2. Организаторът на програмата си запазва правото да допълва 
или променя Общите условия, като промените влизат в сила след 
оповестяването им на електронната страница на „Петрол“ АД - 
www.petrol.bg. 

Раздел IIІ. Участници  

Право да участват в програмата имат дееспособни физически лица, 

които направят покупка на гориво и/или стоки във веригата 

търговски обекти, оперирани от „Петрол“ АД, включени в Списък № 

1 от раздел X – неразделна част от настоящите общи условия, на 

стойност, даваща право на получаване на бонус точки, съгласно 

посочените в раздел I периоди, без значение от начина на 

заплащане на покупката и при спазване на настоящите общи 

условия. Юридически лица, еднолични търговци и регистрирани 

земеделски производители, които закупуват горива за нуждите на 

осъществяваната от тях дейност, нямат право да участват в Играта. 

Участниците в програмата имат право да закупят промоционалните 
продукти от търговските обекти, включени в Списък № 2 от 
раздел X – неразделна част от настоящите общи условия.  
 
Раздел IV. Промоционални продукти и цени на продуктите в  

промоционалната програма „Перфектното изживяване на 

открито“ 

IV.1. Пълно описание на промоционалните продукти, както и 

информация за необходимия брой бонус точки /стикери/ за 

закупуването им на промоционални цени, могат да бъдат намерени 

в колекционерските карти, предоставяни в търговските обекти, 

оперирани от „Петрол“ АД, включени в Списък № 1 – неразделна 

част от настоящите общи условия. 

Всички обявени в колекционерската карта цени (редовни и 

промоционални) на Продуктите са с включен ДДС. 

IV.2. Промоционалните продукти с марката ''Spear & Jackson'', които 

могат да бъдат закупени в търговските обекти на „Петрол“ АД, 

включени в Списък № 2 – неразделна част от настоящите общи 

условия, са следните: 

Промоционални продукти 
''Spear & Jackson'': 

Редовна 
продажна 

Необходим брой 
стикери за покупка 

Промоциона
лна 

 цена в 
лева 

на промоционална 
цена  

продажна 
цена в лева 

▪ Градинска ножица  
20 cm 

37,99 6 14,99 

▪ Брадва  
30 cm; тегло - 600 g 

39,99 6 19,99 

▪ Мачете 3 в 1 
40 cm 

69,99 9 34,99 

▪ Мултифункционален фенер 
 

49,99 6 19,99 

▪ Сгъваем нож за оцеляване  
20 (11.5 - затворен) x 3.3 x 1.7 cm 

74,99 9 29,99 

▪ Чугунен грил, кръгъл 
⌀ (диаметър) 30 cm 

89,99 12 44,99 

▪ Комплект аксесоари за 
барбекю (BBQ) - шпатула, 
щипка, вилица 

74,99 9 29,99 

▪ Дъска за рязане с вградено 
точило и готварски нож 

62,99 9 24,99 

▪ Ножове – комплект от 6 броя 
 

62,99 9 24,99 

▪ Термос бутилка 
500 ml 

37,99 6 14,99 

▪ Кошница за пикник 
размери: 43x27x21 cm 
обем: 22 l 

74,99 9 29,99 

▪ Комплект от 2 кутии за 
съхранение  
(1 бр. - 1520 ml и 1 бр. - 640 ml) 

39,99 3 19,99 

* Цените на всички продукти са с включен ДДС 

 

Продуктите могат да бъдат закупени на промоционални цени в 

търговските обекти на „Петрол“ АД, включени в Списък № 2 – 

неразделна част от настоящите общи условия, срещу 

предоставяне на попълнена колекционерска карта със залепен 

необходим брой бонус точки /стикери/, указан в колекционерската 

карта до съответния продукт и при наличност на продукта в 

търговския обект.  

Участниците в програмата „Перфектното изживяване на открито“ 
могат да купуват Продуктите от търговските обекти, включени в 
Списък № 2 – неразделна част от настоящите общи условия и на 
обозначените редовни цени, в случай че не предоставят при 
покупката попълнена колекционерска карта със залепен необходим 
брой бонус точки /стикери/ и при наличност на продукта в съответния 
търговски обект. 
 
IV.3. Количествата промоционални продукти са ограничени. В 

обектите на „Петрол“ АД, включени в Списък № 2 – неразделна 

част от настоящите общи условия, може да бъде получена 

информация от кои промоционални продукти има в наличност в 

момента на извършване на покупката на гориво и/или стоки. 

Преди извършване на покупката в търговските обекти, включени в 
Списък № 2 – неразделна част от настоящите общи условия, 
всеки участник следва да се осведоми за наличностите на 
промоционалните продукти в конкретния търговски обект.  

В случай, че в момента на изпълнение на условията за участие и 

покупка на промоционален продукт, количествата на някой от 

видовете промоционални продукти в съответния търговски обект са 

изчерпани, участникът има право да закупи един промоционален 

продукт от другите налични видове промоционални продукти по 

свой избор. 

V. Механизъм за провеждане на промоционална програма 
„Перфектното изживяване на открито“ 

Програмата дава възможност на Участниците в нея да събират 

бонус точки /стикери/, чрез които да закупят Продуктите с отстъпка 

до 60 /шестдесет/ % от редовната продажна цена. Процентът 

отстъпка и броят стикери, даващ право на покупка на 

промоционална цена, за всеки отделен продукт са обозначени 

в колекционерската карта.  

Бонус точките /стикери/ се събират върху колекционерски карти, 

които се предоставят на желаещите да участват в програмата лица 

в търговските обекти, оперирани от „Петрол“ АД, които участват в 

промоционалната програма и са включени в Списък № 1, 

неразделна част от настоящите общи условия. 

V.1. В периода от 29.04.2021 г. до 01.08.2021 г. (включително), за 
всяка покупка на стойност 15 лева (на един фискален бон и/или на 
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една фактура) на гориво и/или стоки в търговските обекти, 
оперирани от „Петрол“ АД, включени в Списък № 1 – неразделна 
част от настоящите общи условия, клиентите имат право да получат 
1 (една) бонус точка /стикер/. Не се допуска събиране на 
стойността на отделни касови бонове, за да се достигне стойността 
на покупката, даваща право на получаване на бонус точка/точки. 

Примери: 

• Покупка на стойност 15 лв. = 1 бонус точка 

• Покупка на стойност 30 лв. = 2 бонус точки 

• Покупка на стойност 45 лв. = 3 бонус точки 

• Покупка на стойност 60 лв. = 4 бонус точки 

• Покупка на стойност 75 лв. = 5 бонус точки 
 

• Покупка на стойност 17,34 лв. = 1 бонус точка 

• Покупка на стойност 38,76 лв. = 2 бонус точки 

• Покупка на стойност 54,19 лв. = 3 бонус точки 

• Покупка на стойност 74,19 лв. = 4 бонус точки 

• Покупка на стойност 84,19 лв. = 5 бонус точки 

V.2. Стойността от 15 (петнадесет) лева се счита достигната на 
базата на обявените цени на закупените горива и/или стоки и след 
отчитането на отстъпки върху тях (в случай, че се ползват 
такива). 

Раздел VI. Бонус точки и колекционерски карти за 

промоционалната програма „Перфектното изживяване на 

открито“ 

Бонус точки /стикери/ могат да бъдат събирани в периода от 

29.04.2021 г. до 1.08.2021 г. (включително) в търговските обекти, 

оперирани от „Петрол“ АД, включени в Списък № 1 – неразделна 

част от настоящите общи условия. 

Бонус точките /стикери/ трябва да бъдат залепени само върху 

колекционерски карти на промоционалната програма 

„Перфектното изживяване на открито“, на указаните за това места 

в колекционерската карта. Колекционерските карти не могат да 

бъдат копирани. Събраните бонус точки /стикери/ могат да бъдат 

използвани за покупка на Продуктите с промоционални отстъпки от 

редовната продажна цена, в периода от 29.04.2021 г. до 1.08.2021 

г. (включително) или до изчерпване на наличните количества 

промоционални продукти в търговските обекти, включени в 

Списък № 2 – неразделна част от настоящите общи условия. 

Бонус точките не могат да се разменят срещу паричната 

равностойност, даваща право на получаването им или за парични 

и/или предметни награди. 

За закупуване на продукт на промоционална цена участниците 

следва да представят попълнена колекционерска карта със залепен 

необходим брой бонус точки /стикери/, указан в колекционерската 

карта за съответния продукт/продукти. Една карта може да бъде 

използвана за покупка на повече от един продукт, до изчерпване на 

указаните в нея места за залепване на бонус точки /стикери/.  

Раздел VІI. Права и задължения на Организатора 

VІI.1. Организаторът „Петрол“ АД има неотменимото право да 
промени условията на програмата или да прекрати същата, в 
случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, изчерпване на 
количествата промоционални продукти, материални злоупотреби 
или нарушаване на правилата на програмата от участниците в нея. 
В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 
 
VІI.2. На промяна подлежат всички условия на програмата и 

механизмът за провеждането ѝ, като: условия за вземане на 

участие, промоционалните продукти, период на програмата, 

размера на отстъпките и други.                          

Всички промени ще бъдат публикувани на електронната страница 

на „Петрол“ АД - www.petrol.bg и влизат в сила след оповестяването 

им. 

 

VІI.3. В случай, че в периода на провеждане на програмата се 

изчерпи наличността на който и да е от промоционалните продукти, 

организаторът си запазва правото да продължи програмата с 

наличните промоционални продукти, в рамките на посочения 

период. 

VІI.4. С участието си в промоционална програма „Перфектното 

изживяване на открито“ участниците се съгласяват да спазват 

общите условия за провеждането ѝ, като са обвързани от правилата 

за получаване на бонус точки /стикери/ и размера на предвидените 

отстъпки от цената на промоционалните продукти, както и всички 

други правила на програмата. 

Раздел VIII: Прекратяване на програмата 

Организаторът има неотменимото право да прекрати програмата по 
всяко време, обявявайки това на електронната страница на „Петрол“ 
АД - www.petrol.bg. Прекратяването влиза в сила от момента на 
обявяването му по реда на предходното изречение. В тези случаи 
на участниците не се дължи компенсация. 

Раздел IX: Уреждане на спорове 

IX.1. Всеки евентуален спор между организатора и участниците в 
промоцията ще се решава съгласно действащото българско 
законодателство. Всеки участник в промоцията има право и да 
подаде жалба до организатора на промоционалната програма, като 
я изпрати на обявения адрес на организатора. В срок до 7 (седем) 
работни дни, считано от датата на постъпване на жалбата, 
организаторът разглежда същата и се произнася с мотивирано 
решение. 

IX.2. Със заявяването на желание за участие в тази промоционална 
програма, се счита, че лицата декларират и се съгласяват, че са 
запознати с настоящите Общи условия. 

Раздел X. Територия и търговски обекти, участващи в 

промоционалната програма „Перфектното изживяване на 

открито“  

Програмата се организира и провежда на територията на Република 
България в търговските обекти, оперирани от „Петрол“ АД, 
обозначени с рекламни материали на промоционалната програма 
„Перфектното изживяване на открито“. Неразделна част от 
настоящите общи условия са: 

1. Списък с търговски обекти, в които се предоставят бонус точки и 
колекционерски карти (Списък № 1); 

2. Списък с търговските обекти, от които могат да бъдат закупени 
промоционалните продукти (Списък № 2). 

Раздел XI. Правила за участие в играта „Перфектното 
изживяване на открито“ 
XI.1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и 
условията за провеждане и участие в играта „Перфектното 
изживяване на открито“ (оттук нататък наричана за краткост 
„Играта“).  
 
XI.2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, 
които се предоставят от участниците в Играта, е „Петрол“ АД, ЕИК 
831496285, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, 
хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ №12, контакт: 0888 669 300, 
data@petrol.bg, („Петрол“ или „Организатора“).  
 
XI.3. Играта се провежда в периода от 00:00 часа на 29.04.2021 г. до 
23:59 часа на 01.08.2021 г. („Период на провеждане“).  
 
 
XI.4. Играта се организира и провежда само за територията на 
Република България в търговските обекти, оперирани под марката 
„Петрол“, обозначени с визията на Играта и включени в Списъка с 
търговски обекти, от които могат да бъдат закупени 
промоционалните продукти съгласно раздел X от настоящите общи 
условия (Списък № 2).  
Играта се провежда на специално изградена страница на адрес: 
www.petrol.bg, а данните ще се записват в Google Workspace, в 
профила на Петрол в Google.  
 
XI.5. Право на участие  
Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 
години, с изключение на лицата, които са директно свързани с 
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организирането и/или изпълнението на Играта, както и членовете на 
семействата им („Участник/ци“). Юридически лица, еднолични 
търговци и регистрирани земеделски производители, които 
закупуват горива за нуждите на осъществяваната от тях дейност, 
нямат право да участват в Играта. 
 
XI.6.1 Участие в Играта е възможно само при спазване на 
настоящите Правила. Включването на Участниците в Играта 
означава, че те са приели настоящите Правила.  
 
XI.6.2. С факта на регистрация за участие в Играта Участникът, се 
съгласява, че предоставя на Организатора доброволно 
необходимите за участие в Играта и получаване на награда лични 
данни (телефонен номер за контакт), както и съгласието си тези 
данни да се съхраняват и обработват от Организатора и негови 
подизпълнители за целите на Играта. Политиката за защита на 
личните данни е достъпна на адрес https://www.petrol.bg/politika-za-
zashtita-na-lichni-danni.  
Личните данни, предоставени от Участник за участие в играта, ще 
се използват само за определяне на победител, уведомяване на 
победител, предоставяне на награда и публично представяне на 
резултатите от играта. За правно основание за обработването на 
данни в рамките на играта с награди служи чл. 6, али.1, б. „б“ от 
Общия Регламент. Когато в процеса на играта Участник дава 
декларация за съгласие, тогава обработването се ръководи от чл. 6, 
ал. 1, б „a“ от Регламента. Ако е декларирал съгласия в процеса на 
играта с награди, участникът има възможност по всяко време да 
оттегли тези съгласия за в бъдеще. Предаването на данни на трети 
лица е възможно само, когато това е необходимо за процеса на 
играта или за целите на осъществяван от държавен орган контрол 
или решаване на спор. Данните за победителите ще се съхраняват 
за срок, през който се предявяват предвидените по закон претенции 
и/или до решаването на възникнал с Участник спор. 
 
XI.7. Механизъм на участие  
За да се включи в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода 
на провеждане на Играта да извърши следното:  
 
XI.7.1. да закупи някой от включените в програмата „Перфектното 
изживяване на открито“ продукти ''Spear & Jackson'' в 
бензиностанция на Петрол, включена в Играта, в рамките на 
Периода на провеждане на Играта и да запази фискалния бон за 
продажба/зареждане на течни горива и/или стоки;  
 
XI.7.2. да посети страницата http:// www.petrol.bg и в 
регистрационна форма да попълни в предвидените за тази цел 
задължителни полета: номер на бензиностанцията, в който е 
пазарувал; номера на фискален касов бон и номер нулиране на 
фискален касов бон; телефонен номер и да отбележи, че е съгласен 
с Официалните правила на Играта и политиката за защита на 
личните данни;  
 
XI.7.3. да потвърди своето участие като натисне бутон „Участвай”.  
Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, 
участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в 
тегленето на наградите.  
 
XI.8. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник 
може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, 
че с един фискален касов бон не може да се участва повече от 
веднъж, включително когато с фискалния бон е направена покупка 
на повече от един продукт ''Spear & Jackson''.  
 
За всяко участие е необходим отделен фискален касов бон и 
отделно попълване на регистрационната форма.  
 
XI.9. Участникът следва да запази фискалния касов бон, с който 
е участвал, тъй като представяне на същия е условие за 
получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде 
изтеглен като победител.  
 
XI.10. Награди  
С регистрацията си в Играта, при съобразяване на реда и условията, 
посочени в р.XI.7. по-горе, Участникът може да спечели следните 
награди, разпределени в съответните тегления, както е посочено в 
раздел XI.13.: 
▪ Настолно барбекю с диаметър 36 cm, височина 22 cm, 
подходящо за употреба у дома и на открито, бездимен механизъм, 
външна батерия, мини USB кабел, чанта за транспортиране. 
Общият брой награди - настолно барбекю за периода на 
провеждане на Играта е 6 (шест); 
 

▪ Електрически велосипед, достигащ максимална скорост от 25 
km/h, батерия Samsung, LCD дисплей, стойка, поддържаща до 25 kg.  
Общият брой награди - eлектрически велосипед за периода на 
провеждане на Играта е 2 (два).  
 
XI.11. Награда не може да бъде разменяна за паричната ѝ или 
каквато и да е друга равностойност, вещ или услуга. 
  
XI.12. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде 
прехвърляно на трети лица.  
 
XI.13. Определяне на печеливши Участници  
Определянето на печелившите Участници ще се извърши чрез 
провеждането на теглене на случаен принцип от всички 
регистрирали се Участници.  
През периода на Играта ще се извършат 3 (три) тегления за 
определяне на печеливши участници на: 
28 май 2021 г.: 3 броя настолно барбекю; 
25 юни 2021 г.: 3 броя настолно барбекю; 
16 юли 2021 г.: 2 броя електрически велосипед. 
Във всяко теглене за всяка отделна награда се определя по един 
печеливш участник. Печелившият участник се определя чрез 
електронно теглене, което се извършва автоматично с използване 
на специализиран софтуер /приложение Pick a winner/ в офис на 
Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители 
на Организатора, която удостоверява резултатите от него.  
След изтегляне на печеливш Участник се извършва проверка дали 
същият отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В 
случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за 
получаване на награда, за печеливш се счита следващият по ред 
печеливш Участник, който отговаря на условията.  
 
XI.14. Печелившите Участници не са задължени да приемат 
предоставените им от Организатора награди.  
 
XI.15. В рамките на деня на провеждане на тегленето на интернет 
страницата на Петрол на адрес: www.petrol.bg и на страницата на 
Петрол във Facebook ще бъдат публикувани данни за печелившите 
участници - част от телефонния номер (последните три цифри), 
както е посочен в регистрационната форма.  
Печелившият участник се уведомява, че е спечелил награда с 
обаждане на телефонния номер, посочен от него в 
регистрационната форма.  
 
XI.16. Печелившият Участник трябва в срок до 3 (три) работни дни, 
считано от датата на уведомление от страна на Организатора, да 
изпрати потвърждение, че желае да получи наградата и да посочи 
конкретна бензиностанция, на която да получи наградата.  
Потвърждението следва да бъде изпратено на имейл адрес 
data@petrol.bg.  
 
XI.17. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник 
потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока и по 
начина, посочен в т. XI.16, и/или не бъде представен фискалният 
касов бон в оригинал, с който Участникът е участвал в Играта, той 
губи правото да получи наградата си. 
  
XI.18. Организаторът предоставя наградата в срок до 10 (десет) дни 
от получаване на потвърждението по т. XI.16. Награда може да бъде 
получена най-късно в срок до 30 (тридесет) дни след тегленето на 
съответния печеливш участник. Ако в този срок участникът не 
потърси наградата си, той губи правото да получи наградата си. За 
получаване на наградата, всеки печеливш Участник следва в 
избраната от него бензиностанция, включена в играта, да се 
идентифицира с оригинала на фискалния касов бон, да посочи 
телефонния номер, с който участва в играта и да подпише 
приемо-предавателен протокол с Организатора.  
В случай на невъзможност от страна на Организатора да 
предостави описаната награда по причини, за които не отговаря, той 
си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид 
награда на същата стойност. 
 
XI.19.  Ограничаване на отговорността  
Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се 
осъществи участие или да се предостави награда, в случай че: 
регистрацията на Участник в Играта съдържа непълна, невярна или 
подвеждаща информация; при загуба и/или непредставяне на 
оригинала на фискалния касов бон, отказ да се удостовери 
самоличността при получаване на наградата, както и при 
евентуално незадоволителна или бавно извършена регистрации на 
интернет адреса, посочен по-горе.  
 
XI. 20. Организаторът не отговаря:  
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а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена 
или реализирана поради невъзможност съответният Участник да се 
идентифицира, и/или да получи наградата в определените срокове 
или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с 
конкретния печеливш Участник;  
б) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или 
използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради 
нормативни или законови ограничения или каквито и да е други 
обстоятелства;  
в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответния 
Участник да предостави необходимите за това данни или да 
подпише необходимите документи.  
 
XI.21. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които 
са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които 
са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на 
Организатора.  
Организаторът на Играта не поема задължение да води 
кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда и във 
връзка с претенции за получаване на награда от Играта.  
 
XI.22. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата на 
Играта, по всяко време като обяви това по подходящ начин. 
Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта 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. В 
тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на 
Участниците.  
 
XI.23. Участници, които не спазват Правилата ще бъдат 
дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят 
правото на спечелена награда, в случай че са имали право на 
такава. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани 
за влияние върху Играта, както и при съмнения за извършване на 
такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния 
Участник, без да мотивира или обяснява дисквалификацията. За 
злоупотреба ще се счита всяко действие, което променя механизма 
за участие в играта или увеличава шансовете за печалба на някой 
участник извън описания в настоящите правила механизъм. В 
случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, 
свързани с регистрирани фискални бонове, Организаторът има 
право да потърси съдействие от Националната агенция по 
приходите.  
 
XI.24. Събираните в хода на Играта данни ще бъдат използвани 
единствено за целите на определяне на печелившите Участници и 
за предоставянето на конкретната награда.  
 
XI.25. За всички получени награди, които са с пазарна стойност над 
100 лв., спечелилите имат задължение по ЗДДФЛ да декларират 
придобития облагаем доход с годишна данъчна декларация по чл.50 
ЗДДФЛ в срока по ЗДДФЛ. Във връзка с чл.73 от ЗДДФЛ, 
организаторът подава информация до НАП за предоставените 
награди и стойността им, представляващи облагаеми доходи на 
физическите лица. При поискване от страна на печелившите 
организаторът издава служебна бележка. Печелившите трябва да 
предоставят: три имена, ЕГН, постоянен адрес.  
 

 


