
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ 

„90 ГОДИНИ БЛИЗО ДО ТЕБ“ 

  

Настоящите Общи условия и правила са публично оповестени за целия период на 
продължителност на рекламната кампания „90 години близо до теб“ на електронната 
страница на „Петрол“ АД - www.petrol.bg. 

 
 

Раздел І. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 

 Кампанията 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-нататък 
„Организатор“. 

         Допълнителни данни за контакт може да намерите на електронната страница на организатора 
www.petrol.bg. 
 

Раздел ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Кампанията започва в 00:00 часа на 06.04.2022 г. и приключва в 23:59:59 часа на 15.12.2022 г. 
 
Програмата се организира и провежда в електронна среда – на уебсайта на „Петрол“ АД на адрес: 
https://www.petrol.bg/praznuvai-s-nas , както и чрез разполагане в обекти, означени с логото на 
дружеството, на рекламни и информационни материали и публикуване на рекламни и 
информационни съобщения в средства за масова информация – печатни и електронни медии, и 
социални мрежи в Интернет. 
 

Раздел ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

В кампанията имат право да участват всички пълнолетни физически лица, с изключение на следните 
категории лица: служители на организатора и членове на техните семейства - съпрузи, низходящи  
(деца и внуци) и възходящи (родители, баби и дядовци); лица, които участват в органи за 
управление или надзор на дейността на организатора и лица, които нямат постоянен адрес на 
територията на Република България. 
 

Раздел ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 

В кампанията  може да участва лице, което се е присъединило към клиентската програма за 
лоялност на „Петрол“ АД клуб Грифон и притежава активна персонализирана дигитална карта 
„Петрол клуб Грифон“ и по отношение на него не са налице което и да е от предвидените 
ограничения в раздел ІІІ.  

За да се включи в кампанията, всяко лице, което има право на участие (вж. р.III), трябва да изтегли 
мобилното приложение Петрол Клуб Грифон, достъпно в електронните магазини Google Play и App 
Store, да персонализира дигиталната си картата и да заяви участие. Заявяването на участие в 
кампанията се извършва чрез активиране (като избере, отбележи с „v“) на поле „Съгласен съм с 
Общите условия на рекламната кампания „90 години близо до теб“. 

Генериране на дигитална карта се извършва след попълване на следната задължителна 
информация във формата за регистрация в приложението Петрол Клуб Грифон: 

• Потребителско име – до 30 свободно избрани символа; 
              • Мобилен номер с национален код „+359“xxxxxxxxx, въведен без интервали; 
              • ПИН – 4 - цифрена парола; 



              • Заявление за приемане на Общите условия за ползване на клубна карта Петрол 
Клуб Грифон. 
              • (по избор) Заявление за приемане на Общите условия за участие в рекламна кампания  
„90 години близо до теб“ 
 
След попълване на задължителната информация във формата за регистрация в приложението 
Петрол Клуб Грифон, заявителят на дигитална карта получава чрез безплатно текстово съобщение 
(SMS) 6 - цифрен код за верификация. Кодът се изпраща на посочения във формата за регистрация 
мобилен номер и се въвежда във формата за регистрация в Приложението. Потребителският 
профил е регистриран и достъпен след въвеждане на кода за верификация. С това 
персонализицията на дигиталната карта се счита завършена.  
Всеки регистриран член на Програмата клуб „Грифон“ достъпва профила си като въвежда за вход в 
приложението: телефонен номер, ПИН и 6 – цифрен код за верификация, който получава чрез 
безплатно текстово съобщение (SMS) незабавно. Информация за ползване на дигиталната карта 
Петрол Клуб Грифон е достъпна на уебстраницата на „Петрол“ АД и може да бъде намерена на 
адрес  https://www.petrol.bg/klub-grifon където са публикувани и Общи условия на Клуб Грифон.  

Изтеглянето на мобилното приложение Петрол Клуб Грифон, достъпно в електронните магазини 
Google Play и App Store, персонализирането на дигиталната картата и заявяването на участие в 
кампанията трябва да са направени в срок до  00.00 часа българско време на 16.12.2022 г. 

Участието в кампанията не е обвързано със заявка или покупка на каквито и да било стоки и/или 
услуги от търговски обект или чрез електронен магазин. От организатора не се начисляват такси за 
заявяване на участие и за участие в кампанията.  

Ако лице, което заявява участие не изпълни точно изискванията изтегляне на мобилното 
приложение Петрол Клуб Грифон и/или не извърши точно действията, указани за генериране на 
дигиталната карта и/или не потвърди, че желае да участва в кампанията като активира полето, 
предвидено за заявяване на участие в кампанията и/или в последствие оттегли съгласието си за 
участие в кампанията, организаторът не го допуска до участие в кампанията. В случай, че участник 
в кампанията деактивира дигиталната си карта в срока, в който се провежда кампанията и/или 
заяви оттегляне на съгласието си за участие в кампанията до края на срока, ще се счита, че  от 
момента на деактивиране на картата, съответно оттеглянето на съгласието, не желае да е участник 
в кампанията и да получи награда от организатора, предвидена да бъде предоставена в 
следващото теглене и при всяко следващо определяне на печеливши участници.  

С регистрацията си за участие в кампанията „90 години близо до теб“ лицето, което персонализира 

дигитална карта Петрол Клуб Грифон и направи отметка в предвиденото за това поле на 

създадената от организатора страница за регистрация  дава съгласие за участие в кампанията за 

целия срок на кампанията и при условията, оповестени от организатора на адрес: 

https://www.petrol.bg/praznuvai-s-nas, включително при евентуална промяна по реда, предвиден в 

тези Общи условия.  

Всеки участник, който се е регистрирал в кампанията, участва в томбола за награда от вида, посочен 

по-долу в раздел V. 

Раздел V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

В рамките на кампанията Организаторът може да предостави на редовно регистриран участник 
награда, определена чрез томбола.  

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в кампанията са:  



- Ваучер за гориво от „Петрол“ АД на стойност 100 (сто) лева; 
- Ваучер за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен; 
- Автомобил Haval Joilion ( наричан, по – нататък и голямата награда) 

Общият брой награди, които ще бъдат раздадени в рамките на кампанията „90 години близо до теб“ 

е:          

       -      90 (деветдесет) броя ваучери за гориво от „Петрол“ АД на стойност 100 (сто) лева;    

- 90 (деветдесет) броя ваучери за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен; 
- 1 (един) автомобил Haval Jolion 

Наградите ще бъдат раздавани за всеки от периодите, посочени в раздел VI, така:  

- по 10 (десет) броя ваучери за гориво от „Петрол“ АД на стойност 100 (сто) лева при всяко 
теглене на награди чрез томбола;    
- по 10 (десет) броя ваучери за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен при всяко 
теглене на награди чрез томбола;; 
- еднократно, при последното теглене на награди чрез томбола 1 (един) автомобил Haval Jolion 

Наградата уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен е платен от организатора престой за 

двама в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен - настаняване на база BB в стая, за две нощувки (петък и 

събота) със закуска в избран от печелившия участник период до 28.02.2023 г. За ползването на 

ваучера е необходимо печелившият участник да направи предварителна резервация в хотел 

„Олимп“ – гр. Тетевен.  

 

Голямата награда е един брой лек автомобил интелигентен SUV марка Haval   

модел Haval Jolion 

цвят: син 

тапицерия: кожа 

стандартно оборудване: PKE - безключов достъп, ACC - aдаптивен круиз контрол, ICA - 

интелигентен асистент за движение по магистрала, TJA - aсистент за движение в трафик, Асистент 

за интелигентно завиване, FCW - система за предупреждение при опасност от челен сблъсък, AEB 

- система за автономно аварийно спиране, VRU - асистент за автономно аварийно спиране с 

функция за разпознаване на велосипедисти, двузонов автоматичен климатик, круиз контрол, 

електрическа ръчна спирачка с функция Auto Hold, 360° камера за обзор на пространството около 

автомобила, свързване на смартфон чрез Apple CarPlay и Android Auto, Асистент за аварийно 

автономно спиране с функция за кръстовища, автоматични фарове и чистачки, LED фарове, 18-

инчови алуминиеви джанти; 

технически характеристики:  дължина: 4472 мм 

                                                       височина:  1574 мм 

                                                       ширина: 1814 мм 

                                                       междуосие: 2700 мм 

                                                       обем на резервоара: 55 л 

                  двигател: 1.5 T бензин 

                                                            обем на двигателя: 1497 куб. см 

   максимална мощност: 143 к.с. 

                                                       максимален въртящ момент: 210 Nm 

                                                       скоростна кутия: автоматична 7 DCT 

   максимална скорост: 185 км/ч 

   среден разход на гориво: 8.1 л/100 км 

   ниво на вредни емисии: Евро IV (186 гр./км) 



Визуализацията на автомобила в рекламните материали и комуникационните съобщения е само с 

илюстративна цел. Автомобилът, който ще бъде предоставен като награда може да се различава 

визуално от този, който е представен в печатните материали и като електронно изображение в 

средствата за масова информация и социалните мрежи, използвани за популяризиране на 

кампанията. 

Само един участник в кампанията може да спечели голямата награда. Печелившият ще бъде 

определен измежду всички регистрирани участници, които не са прекратили участието си в 

кампанията чрез деактивиране на дигиталната карта „Петрол Клуб Грифон“ и/или чрез оттегляне 

на съгласието си за участие в кампанията. 

Участник в кампанията може да спечели само една награда от томболата при теглене на награди за 

определяне на печеливши участници за съответния месец от периода на кампанията.  

Участник в кампанията може да спечели една награда при всяко месечно теглене на награди чрез 

томбола, независимо от това дали е печелил награда при предходно теглене на награди и при 

условие, че не е прекратил участието си в кампанията чрез деактивиране на дигиталната карта 

„Петрол Клуб Грифон“ и/или чрез оттегляне на съгласието си за участие в кампанията. 

 

Раздел VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

Печелившите участници в кампанията ще бъдат определени чрез онлайн приложението Pick a 
Winner.  

За спечелване на наградите се тегли томбола измежду всички участници, които отговарят на 
условията посочени в раздел ІV към момента на тегленето.  
Печелившите участници ще бъда изтеглени чрез томбола за награди както следва:  
- на 13 май 2022 г. за 20 от участниците, регистрирани до 00.00 ч. на 13 май 2022г., ще бъдат 
определени като награда общо 10 (десет) броя ваучери за гориво от „Петрол“ АД на стойност 100 
(сто) лева и 10 (десет) броя ваучери за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен;  
- на 17 юни 2022 г. за 20 от участниците, регистрирани до 00.00 ч. на 17 юни 2022г.,  ще бъдат 
определени като награда общо 10 (десет) броя ваучери за гориво от „Петрол“ АД на стойност 100 
(сто) лева и 10 (десет) броя ваучери за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен;  
- на 15 юли 2022 г. за 20 от участниците, регистрирани до 00.00 ч. на 15 юли 2022г.,  ще бъдат 
определени като награда общо 10 (десет) броя ваучери за гориво от „Петрол“ АД на стойност 100 
(сто) лева и 10 (десет) броя ваучери за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен;  
- на 12 август 2022 г. за 20 от участниците, регистрирани до 00.00 ч. на 12 август 2022г.,  ще 
бъдат определени като награда общо 10 (десет) броя ваучери за гориво от „Петрол“ АД на стойност 
100 (сто) лева и 10 (десет) броя ваучери за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен;  
- на 16 септември 2022 г. за 20 от участниците, регистрирани до 00.00 ч. на 16 септември 
2022г.,  ще бъдат определени като награда общо 10 (десет) броя ваучери за гориво от „Петрол“ АД 
на стойност 100 (сто) лева и 10 (десет) броя ваучери за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. 
Тетевен;  
- на 14 октомври 2022 г. за 20 от участниците, регистрирани до 00.00 ч. на 14 октомври 2022г.,  
ще бъдат определени като награда общо 10 (десет) броя ваучери за гориво от „Петрол“ АД на 
стойност 100 (сто) лева и 10 (десет) броя ваучери за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен;   
- на 18 ноември 2022 г. за 20 от участниците, , регистрирани до 00.00 ч. на 18 ноември 2022г.,  
ще бъдат определени като награда общо 10 (десет) броя ваучери за гориво от „Петрол“ АД на 
стойност 100 (сто) лева и 10 (десет) броя ваучери за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен;  
- на 16 декември 2022 г. за 20 от участниците, регистрирани до 23:59:59 часа на 15 декември 
2022 г. 2022г.,  ще бъдат определени общо 10 (десет) броя ваучери за гориво от „Петрол“ АД на 
стойност 100 (сто) лева и 10 (десет) броя ваучери за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен 
и за 1 от участниците ще бъде определена като награда голямата награда в кампанията лек 
автомобил Haval Jolion.  

При всяко от тегленията първо ще бъдат определяни участниците, които печелят ваучер за гориво 
от „Петрол“ АД на стойност 100 (сто) лева, а след това – участниците, които печелят ваучер за уикенд 



почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен. При всяко от тегленията ще бъдат определяни 10 участника, 
които печелят ваучер за гориво от „Петрол“ АД на стойност 100 (сто) лева и 10 участника, които 
печелят ваучер за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен. Няма да бъдат определяни 
участници като резервни печеливши за някоя от наградите ваучер за гориво от „Петрол“ АД на 
стойност 100 (сто) лева или ваучер за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен, за които се 
тегли томбола. При тегленето на томболата за голямата награда лек автомобил Haval Jolion ще бъде 
изтеглен един участник като резервен печеливш.  

Резултатите от томболата ще бъдат публикувани до края на деня, в който се тегли томболата на 
уебсайта на Петрол на адрес  https://www.petrol.bg/90-godini-blizo-do-teb/. Печелившите участници 
ще бъдат оповестени чрез посочване на част от т телефонния номер, посочен при регистрацията – 
последни шест цифри от номера. 
Наградите ще се дават на участници, които имат право да участват в кампанията и са били обявени 
за печеливши според настоящите общи условия. Преди предоставянето на наградата организаторът 
проверява дали печелившият участник не е прекратил регистрацията си за участие в кампанията 
чрез деактивиране на дигиталната карта „Петрол Клуб Грифон“ и/или чрез оттегляне на съгласието 
си за участие в кампанията. 
За определяне начините за получаване на наградата, с всеки от победителите ще се свърже 
служител на "Петрол" АД чрез обаждане на посочения при регистрацията телефонен номер. 
Ако печеливш участник не отговори на обаждане от страна на "Петрол" АД и/или не се свърже с 
организатора на кампанията чрез обаждане на телефонен номер +359887669182 в срок до три дни 
от публикуване на информацията за печелившите участници от съответното теглене на награди 
и/или в срок до 30 (тридесет) дни след обявяването му за печеливш не удостовери самоличността 
си и не посочи как желае да получи наградата, той губи право върху наградата и не може да 
претендира каквато и да било компенсация / обезщетение за вреди. 
 
Получаването на награда ваучер за гориво от „Петрол“ АД на стойност 100 (сто) лева и/или ваучер 
за уикенд почивка в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен може да стане в избран от печелившия участник 
търговски обект – бензиностанция „Петрол“ на хартиен носител или като електронен документ по 
електронна поща на потвърден имейл адрес на участника.    
 
Участникът, спечелил голямата награда лек автомобил Haval Jolion е длъжен да предостави на 
организатора чрез определения за контакт служител данни за пълното си име по документ за 
самоличност и да представи за справка същия с цел удостоверяване на самоличността му и 
изпълнение на условията за участие в кампанията, както и за подготовка и оформяне на 
документите, необходими по българското законодателство за предоставяне на наградата. Ако в 
срок до 30 дни от обявяването му за печеливш участникът не предостави необходимата 
информация и документ за самоличност и/или заяви, че не желае да получи наградата и/или не се 
яви да получи наградата, той губи право да получи наградата.  В такъв случай организаторът 
уведомява изтегления като резервен печеливш участник по начина, предвиден в тези общи 
условия. За получаването на наградата се прилагат същите правила, в т.ч. относно начин и срок на 
установяване на самоличността. 
Получаването на наградата лек автомобил Haval Jolion може да стане лично от участника, спечелил 
голямата награда или от лице, на което е предоставил изрично пълномощно с нотариално 
удостоверен подпис.  
Всички разноски, свързани с получаването на наградите са изцяло за сметка на организатора. 

Не се допуска размяна на награди или замяна на награди за паричната им равностойност или за 
други материални или нематериални изгоди. 

Раздел VII. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА 

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати кампанията по всяко време, 
в случай че настъпят злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите 

https://www.petrol.bg/90-godini-blizo-do-teb/


условия на кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание 
прецени, че това е необходимо.  

Прекратяването на кампанията  се обявява на уебсайта на организатора. При прекратяване на 
кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, 
както и на всяко друго трето лице. 
Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужди 
лични данни, както и за евентуално причинени вреди на участниците поради грешка и/или 
недостатък в провеждането на кампанията и/или технически грешки от всякакъв характер, вкл.  
поради действие на лица, които са ангажирани от организатора за осъществяването на 
подготовката и реализирането на кампанията.  
Организаторът гарантира, че предоставените лични данни на участниците в кампанията ще бъдат 
обработвани от него като администратор на лични данни в съответствие с всички законови 
изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.  
С приемането на общите условия на кампанията, участникът, на основание чл.6, ал.1, "б" от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, дава своето изрично съгласие за 
събиране и обработване на личните му данни (три имена, имейл адрес, телефон, адрес в случай на 
доставка с лицензиран пощенски оператор) от Организатора за следното: 

• с цел валидно участие в кампанията; 
• за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди и за данъчни 

цели, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за 
корпоративното подоходно облагане (най – малко три имена, имейл адрес, телефон). 
С приемането на общите условия на играта, кампанията, на основание чл.6, ал.1, "б" от Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, дава своето изрично съгласие Организаторът 
да съхранява и обработва личните му данни за целите по-горе за период от 1 (една) година след 
приключване на кампанията, освен в случаите, в които данните са необходими за производства 
пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза 
данните се съхраняват за период от 1 (една) година след приключване на производството. 
Политиката за личните данни на организатора и информация относно правата на участниците, 
свързани с обработката на лични данни е достъпна на: https://www.petrol.bg/politika-za-zashtita-na-
lichni-danni/.  
С регистрирането си за участие в кампанията участникът се съгласява, че неговите имена и снимка 
при получаването на голямата награда лек автомобил  Haval Jolion могат да бъдат публикувани в 
уебсайта на Петрол и на страницата на организатора в социалната мрежа Facebook:  https://bg-
bg.facebook.com/PetrolAD  в случай, че е обявен за спечелил награда. Отказът на спечелилия 
голямата награда участник да бъдат публикувани името му и снимка при получаването на 
наградата, води до невъзможност за получаване на спечелената награда. Отказът на спечелилия 
участник да предостави лични данни, води до невъзможност за получаване на спечелената награда. 
В случай на констатирано нарушение в процеса на участие в кампанията или при установено 
нарушение от участник на правила от настоящите общи условия, Организаторът има право да 
отстрани от участие и/или да откаже да предостави награда на участник. Решението на 
Организатора е окончателно и обвързващо за участника. 
Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен 
ако това не е необходимо за целите на настоящата кампания и на изпълнение на договора, сключен 
между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със 
закон. 
Всеки потенциален спор между Организаторa и участник в кампанията ще се решава 
добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, решението на организатора е 
окончателно и обвързващо за участника. 
 
Настоящите Общи условия ще се прилагат от 06.04.2022 г. и са валидни за целия период на 
провеждане на кампанията до изтичане на срока за получаване на наградите. Организаторът има 
право да променя настоящите Общи условия, като публикува нарочно съобщение с променения 
приложим текст на Общите условия на интернет страницата си на адрес www.petrol.bg.  



 


