
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА 

“СПОДЕЛЕНА МОЩНОСТ” 
 

1 октомври 2022 г., 00:00 часа – 31 декември 2022 г., 23:59 часа 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР  
 
1.1. Настоящата промоционалната кампания “Споделена мощност” („Промоционална 

кампания” или „Кампания”) се организира от „Роберт Бош“ ЕООД, със седалище в София, бул. 
Черни връх 51Б, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 831626017, с ДДС номер BG 831626017 
(„Организатор“).  
Изпълнител на кампанията е пълномощената за целта от Организатора 
Агенция Маркетингови комуникации ЕООД, ЕИК 131429212, София, ул."Фр. Жолио-Кюри" 48, ет. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА  
 
2.1. Промоционалната кампания се провежда съгласно настоящите Официални правила на 
кампанията „Споделена мощност“ („Официални правила“ или „Правила“).  
 
2.2. Правилата са публикувани на уебсайта на Кампанията https://promotion-
bshhome.bg/gift/power-for-all-tools/, където са достъпни са целия Срок на Кампанията (посочен в т. 
3.1 от настоящите Правила) и 1 месец след нейното приключване.  
 
2.3. Участниците в Кампанията се длъжни да се запознаят с и да спазват Правилата. 
 
2.4. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на 
Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент, като всякакви промени влизат 
в сила 24 часа след публикуването на актуалната версия на Правилата на уебсайта на Кампанията 
https://promotion-bshhome.bg/gift/power-for-all-tools/. В случай, че участник в кампанията не е 
съгласен с промените в Правилата, той има право да се откаже от участие в Кампанията като подаде 
писмено завление с тази цел до Организатора на имейл адрес: ptcontact.bulgaria@bosch.com. 
 
2.5. Правилата са изготвени в съответствие с приложимото в Република България 
законодателство.   

 

РАЗДЕЛ 3. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА 

 

3.1. Кампанията се организира и провежда в периода 1 октомври 2022 г., 00:00 часа – 31 

декември 2022 г., 23:59 часа („Срок на Кампанията“). 

 

3.2. Организаторът си запазва правото да удължи периода на Срока на Кампанията или да го 

прекрати предсрочно след публично оповестяване на уебсайта на Кампанията по реда и условията, 

съдържащи се в т. 2.4. от настоящите Правила. 

 

3.3. Всяко лице, което е Участник в кампанията според условията на Раздел 4, и което е 

закупило и регистрирало Промоционален електроинструмент според условията на Раздел 5, има 

право да участва в Томбола за награди, провеждана според условията на Раздел 6, и в случай, че 

е печеливш участник, да получи съответната награда според условията на Раздел 7 от настоящите 

Правила. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 

4.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.  

 

4.2. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице („Участник“), което 

отговаря едновременно на следните условия: 

4.2.1.  навършило е 18 години към момента на регистрация в Кампанията; 

4.2.2. има възможност лично да получи наградата на територията на Република България, 

при условията на Кампанията; 

4.2.3. закупило е участващ в Кампанията Промоционален електроинструмент (както е 

посочено в т. 5.1. от настоящите Правила); 

4.2.4. направило е регистрация в уебсайта на Кампанията и е качило снимка на валидна касова 

бележка/фактура по начина, описан в т. 5.1. от настоящите Правила;  

4.2.5. предоставило е изрично съгласие с настоящите Правила и се е съгласно личните му 

данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията според реда и условията, описани в Раздел 8; 

4.2.6. не е лице, свързано с Организатора. 

4.3. Свързани с Организатора лица нямат право да участват в Кампанията. Свързани са лицата, 

които: 

4.3.1 са съдружници или акционери в дружеството на Организатора; или  

4.3.2. са в трудово правоотношение с Организатора; или  

4.3.3. са лично в друг вид договорни отношения с Организатора; или  

4.3.4. са участници в организацията на настоящата Кампания; или  

4.3.5. са членове на семейството (съпрузи или непълнолетни деца) на лице от т. 4.3.1. – 4.3.4. 

4.4. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са 

ги прочели, разбрали и ги приемат, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и 

декларират, че имат навършени 18 години. 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

 

5.1. За да има право да участва в Томболата за награди, всеки участник следва да е спазил 

следните условия:  

 

5.1.1. В Периода на Кампанията да е закупил електроинструмент, даващ право на участие в 

Кампанията („Промоционален електроинструмент“). Всички Промоционални 

електроинструменти са описани в таблицата по-долу: 

 

ПРОМОЦИОНАЛИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ 
Категория Баркод Наименование 

    ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ ЗА ДОМА 

nanoBlade триони 4053423202014 AdvancedCut18 (Соло) 

nanoBlade триони 4053423201918 AdvancedCut18 (+ 1x2,5Ah) 

Винтоверти 3165140814157 PSR 18 Li ergo (Соло) 



Винтоверти 3165140874106 PSR 1800 Li-2 (Соло) 

Винтоверти 4053423230628 EasyDrill 18V-40 (Соло) 

Винтоверти 4053423232554 EasyDrill 18V-40 (+ 1x2,5Ah) 

Винтоверти 4053423232561 EasyDrill 18V-40 (+ 2x2,5Ah) 

Винтоверти 4053423230796 UniversalDrill 18V-60 (Соло) 

Винтоверти 4053423230802 UniversalDrill 18V-60 (+ 1x2,0Ah + AL 18V-20) 

Винтоверти 4053423230819 UniversalDrill 18V-60 (+ 2x2,0Ah + AL 18V-20) 

Винтоверти 4053423225228 UniversalDrill 18V (Соло) 

Винтоверти 4053423225143 UniversalDrill 18V (+ 1x1,5 Ah + AL 1810 CV) 

Винтоверти 4053423225167 UniversalDrill 18V (+ 2x1,5 Ah + AL 1810 CV) 

Винтоверти 4053423225242 UniversalImpact 18V (Соло) 

Винтоверти 4053423225150 UniversalImpact 18V (+ 1x1,5 Ah + AL 1810 CV) 

Винтоверти 4053423225259 UniversalImpact 18V (+ 2x1,5 Ah +  AL 1810 CV) 

Винтоверти 4053423224795 AdvancedDrill 18  (Соло) 

Винтоверти 4053423224726 AdvancedImpact 18  (Соло) 

Гайковерти 3165140883276 PDR 18 Li (Соло) 

Гайковерти 4059952575025 AdvancedImpactDrive 18 (Соло) 

Гайковерти 4059952524078 AdvancedImpactDrive 18 (+ 1x1,5 Ah) 

Ексцентършлайфи 3165140874618 AdvancedOrbit 18  (Соло) 

Лампи 3165140893121 UniversalLamp 18  (Соло) 

Мултифункционални 

електроинструменти 
3165140843980 

AddvancedMulti 18  (Соло) 

Обрефреза 4059952582443 AdvancedTrimRouter 18V-8 (Соло) 

Перфоратори 3165140877435 Uneo 18V max  (Соло) 

Прахосмукачки 4059952570167 UniversalVac 18 (Соло) 

Прахосмукачки 4059952570174 UniversalVac 18 (+ 1x2,5Ah) 

Прахосмукачки 4059952570396 AdvancedVac 18V-8 (Соло) 

Прободни триони 4053423229912 EasySaw 18V-70 (Соло) 

Прободни триони 4053423225952 UniversalSaw 18V-100 (Соло) 

Прободни триони 3165140577182 PST 18 LI (Соло) 

Ръчни циркуляри 3165140743266 PKS 18 Li (Соло) 

Саблени триони 4059952570143 AdvancedRecip 18 (Соло) 

Саблени триони 3165140941327 AdvancedRecip 18 (Соло) 

Саблени триони 4059952570150 AdvancedRecip 18 (+ 1x2,5Ah) 

Ъглошлайфи 3165140874564 AdvancedGrind 18V (Соло) 

Ъглошлайфи 4053423225037 AdvancedGrind 18V (Соло) 
   

    ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАДИНАТА 

Верижни триони 3165140925631 UniversalChain 18 (+ 1x2,5Ah) 

Верижни триони 3165140925648 UniversalChain 18 (Соло) 

Косачки 4059952562988 CityMower 18V-32-300 (+ 1x4,0Ah) 

Косачки 4059952562995 CityMower 18V-32-300 (Соло) 

Косачки 4059952613802 Easy Mower 18V-32-200 (+ 1x4,0Ah) 

Косачки 4059952616148 Easy Mower 18V-32-200 (Соло) 

Косачки 4059952634401 

Easy Mower 18V-32-200 + EasyGrassCut 18V-26 (+ 

1x4,0Ah) 



Листосъбирачи 3165140619974 ALB 18 LI (Соло) 

Листосъбирачи 3165140843218 ALB 18 LI (+ 1x2,5Ah) 

Ножици за трева и храсти 4059952558400 AdvancedShear 18V-10 (+ 1x2,0Ah) 

Ножици за трева и храсти 4059952558417 AdvancedShear 18V-10 (Соло) 

Помпи 4059952617541 GardenPump 18V-2000 (Соло) 

Помпи 4059952617534 GardenPump 18V-2000 (+ 1x2,5Ah) 

Телескопични верижни триони 3165140888103 UniversalChainPole 18 (+ 1x2,5Ah) 

Телескопични верижни триони 3165140888110 UniversalChainPole 18 (Соло) 

Телескопични храсторези 3165140888042 UniversalHedgePole 18 (18V + 1x2,5Ah) 

Телескопични храсторези 3165140888059 UniversalHedgePole 18 (Соло) 

Тримери за трева 3165140973366 EasyGrassCut 18V-230 (18V + 1x2,0Ah) 

Тримери за трева 3165140973380 EasyGrassCut 18V-26 (Соло) 

Тримери за трева 3165140963251 EasyGrassCut 18V-26 (Соло) 

Тримери за трева 4059952611341 EasyGrassCut 18V-260 (+ 2x2,0Ah) 

Тримери за трева 4059952614496 UniversalGrassCut 18V-26 (Соло) 

Тримери за трева 4059952614489 UniversalGrassCut 18V-260 (+ 1x2,0Ah) 

Тримери за трева 4059952614502 UniversalGrassCut 18V-260 (+ 2x2,0Ah) 

Триони за клони 3165140925907 KEO 18 LI (+ 1x2,0Ah) 

Триони за клони 3165140925914 KEO 18 LI (Соло) 

Храсторези 3165140985208 EasyHedgeCut 18-45 (Соло) 

Храсторези 3165140969659 EasyHedgeCut 18-45 (+ 1x2,0Ah) 

Храсторези 4059952574974 EasyHedgeCut 18-45 (Соло) 

 

 

 5.1.2. Да се регистрира за участие в уебсайта на Кампанията https://promotion-

bshhome.bg/gift/power-for-all-tools/, като за целта попълни регистрационна форма, която включва 

следните данни: име, фамилия, имейл, телефонен номер за връзка. 

 5.1.3. След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касова бележка/ фактура за 

покупка на Промоционален електроинструмент, която да отговаря на следните критерии: 

 Снимката трябва да е във формат .jpg или .png; 

 Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта; 

 Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат); 

 Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на 

валидирането ѝ; 

 Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва 

еднозначно, че е за покупка на Промоционален електроинструменти. 

 На снимката трябва да фигурират закупеният Промоционален електроинструмент, както 

и доказателството за покупка, от което да бъде ясно кой е обектът, от който са закупени 

продуктите, датата, стойността на покупката и номерът на касовата бележка/фактурата. 

 

 5.1.4. Снимки, които не отговарят на условията, съдържащи с в т. 5.1.3. от настоящите 

Правила, се считат за недействителни и не дават право на участие в Томболата за награда.  

  

 5.1.5. Всеки Участник има право да регистрира колкото Промоционални 

електроинструменти отговарят на условията от настоящите Правила.  

 



 5.1.6. Регистрацията на устройство, което не е Промоционален електроинструмент по 

смисъла на т. 5.1.1. от настоящите Правила, се счита са невалидна и не води то право на участие в 

Томболата за награда. 

 

5.2. Участници спазили условията, съдържащи се в т. 5.1 от настоящите Правила, имат право на 

участие в Томболата за награда съгласно Раздел 6.  

 

5.3. Попълването на формата за регистрация и качването на доказателство за покупка може да се 
извърши само в Срока на Кампанията.  
 
5.4. Датата на покупката на регистрирания Промоционален електроинструмент, както е посочена 
върху касовата бележка/фактурата, трябва да е в рамките на Срока на Кампанията. 

 

РАЗДЕЛ 6. ТОМБОЛА ЗА НАГРАДА  
  
6.1. Всички Участници, спазили условията, съдържащи се в Раздели 4 и 5 от настоящите Правила, 
имат право на участие в „Томбола за награда“, която ще се проведе в три етапа: 
 
 6.1.1. 1. етап: Всеки Участник, регистрирал Промоционален електроуред от 01.10.2022, 
0:00ч. до 31.10.2022, 23:59ч. има право да спечели 1 (една) от общо 5 (пет) акумулаторни 
прахосмукачки Bosch Unlimited 6 (препоръчителна цена на дребно: 599 лв., с ДДС.). 
 
 6.1.2. 2. етап: Всеки Участник, регистрирал Промоционален електроуред от 01.11.2022, 
0:00ч. до 30.11.2022, 23:59ч. има право да спечели 1 (една) от общо 4 (четири) акумулаторни 
прахосмукачки Bosch Unlimited 7 (препоръчителна цена на дребно: 639 лв., с ДДС.). 
 
 6.1.3. 3. етап: Всеки Участник, регистрирал Промоционален електроуред от 01.12.2022, 
0:00ч. до 31.12.2022, 23:59ч. има право да спечели 1 (една) от общо 3 (три) акумулаторни 
прахосмукачки Bosch Unlimited 8 (препоръчителна цена на дребно: 1 049 лв., с ДДС.). 
 
*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с 
илюстративен характер.  

 
 
6.2. Избирането на печеливш участник се извършва чрез случайно теглене от списъка с 
участници, извършвано от 3-членна комисия, състояща се от служители на Организатора. 

 

6.3. За всеки от етапите на Томболата за награда, освен необходимия брой печеливши участници, 

ще бъдат теглени и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те 

ще заменят някой от печелившите участници в случай, че първоначалният печеливш участник не 

може да бъде открит или не може да получи награда по друга причина, съгласно настоящите 

Правила. 

 

6.4. В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от 

тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите 

награди няма да бъдат раздавани. 

 

РАЗДЕЛ 7. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ 

 

7.1.  Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. 

Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 (пет) работни дни от 

провеждане на съответното теглене на телефонния номер, посочен при регистрацията за участие в 



Кампанията. 

 

7.2. Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез 

електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на 

получаването ѝ. 

 

7.3. В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, 

по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да 

получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, 

отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен  печеливш участник. 

 

7.4. Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител 

на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, 

до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, 

описан в т. 6.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към 

следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши. 

 

7.5. Наградите се изпращат до печелившия участник по куриер в срок до 20 работни дни (при 

отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на 

Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на 

територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда. 

 

7.6. Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник. 

 

7.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда. 

 

7.8. Съгласно чл. 38, ал. 14 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 

(„ЗДДФЛ“) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на 

стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не 

са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да 

предостави на Организатора или подизпълнителя на Кампанията следните данни: три имена, ЕГН и 

валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база 

изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл. 73, ал. 1, т. 2 

от   ЗДДФЛ. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, 

Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата. 

 

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

8.1. Правата на всички Участници в Кампанията са защитени в съответствие с Общия регламент за 

защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Включвайки се в Кампанията, 

Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора 

или от определено от него обработващо данните лице, в това число от Изпълнителя.  

8.2. Включвайки се в настоящата игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно 

следните категории свои лични данни:  

- контактни данни (име и фамилия, град, телефон, имейл)  

- при спечелване на награда - пощенски адрес за изпращане на наградата.  

8.3. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета от 27 април 2016 година 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) бихме искали да Ви 

информираме, че: 

8.3.1. Администратор на Вашите лични данни е: 



„Роберт Бош” ЕООД, със седалище и адрес на управление: София, бул. Черни връх 51Б с ЕИК: 

831626017 

Адрес за кореспонденция: София, бул. Черни връх 51Б, тел.: 00359 700 10668 

8.3.2. Контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: contact@bg.bosch.com, 

пощенски адрес: София, бул. Черни връх 51Б 

8.4. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на 

личните данни на Участниците. 

8.5. Целите на обработката и правните основания са: Провеждане на Промоционална кампания в 

съответствие с настоящите условия (Правно основание: Чл. 6, пар. 1, буква б) от GDPR, изпълнение 

на договор), както и, ако е приложимо, изпълнение на изискванията на данъчното законодателство, 

както е посочено в т. 7.8. (Правно основание Чл. 6, пар. 1 буква в) от GDPR, спазване на законово 

задължение, което се прилага спрямо администратора). 

8.6. Вашите лични данни ще бъдат предоставени на Организатора на играта за целта на тази 

Кампания и данните на печелившите в Кампанията ще бъдат предоставени на необходимите 

институции във връзка с данъчното облагане. 

8.7. За провеждане на Кампанията Вашите лични данни няма да се предоставят на трета страна, чието 

управление се намира извън рамките на ЕС. 

8.8. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от 30 дни след приключване на играта, 

след което ще бъдат изтрити. Данните на печелившите в играта се съхраняват са срок от 10 години 

за целите на данъчното облагане данните за награди над 100 лв. 

8.9. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате 

възможност да получите наградите, които са част от играта. 

8.10. Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително 

профилиране. 

8.11. Имате следните права във връзка с личните ви данни: 

- да получите достъп до Вашите лични данни, които се обработват в Кампанията 

- да поискате Организатора да коригира или изтрие личните данни, когато обработката не отговаря 

на законовите изисквания 

- право на преносимост на данните 

- да ограничите или възразите срещу обработването  

- да оттеглите съгласието си по всяко време 

 - да подадете жалба ако правата Ви са нарушени към Комисия за защита на личните данни на 

Р.България. Повече информация на https://www.cpdp.bg/. 

8.12. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за 

кореспонденция или онлайн-платформата за искания във връзка с права на субекти на личните 

данни, като използвате следната връзка: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBBG/. 

 

РАЗДЕЛ 9. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

 

9.1. Организаторът има правото да предприема необходимите мерки, в случаите на умишлена 

измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази 

Кампания и/или Организатора. Всеки Участник, който се опита или наруши Правилата на 

Кампанията ще бъде дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло 

на Организатора, като Организаторът не се задължава да предоставя обосновка и/или доказателства 

относно  решението си за дисквалификация на Участника към момента на вземането на това 

решение.  

 

9.2. В случай че възникнат спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще бъдат 

решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, компетентни за 

решаването на спора са съдилищата на гр. София, Република България. 

 

9.3. В случай че някой от Участниците е спечелил награда с помощта на измама, Организаторът 
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запазва правото си да търси обезщетение за направените разходи по време на процедурата за 

определяне на победителите и изпращане на наградите, както и за всички други причинени вреди. 

 

9.4. Организаторът не носи отговорност за неправилни, непълни или неправилно попълнени 

лични данни или неотбелязани задължителни полета от страна на Участник. 

 

9.5. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за 

участие в Кампанията с неверни или чужди имена и по тази причина не могат да се идентифицират 

с нужния документ за самоличност, за да получат наградата си. 

 

9.6. Организаторът не носи отговорност за прекъсвания в работата на платформата на  

Кампанията в случаите, когато това се дължи на фактори, независещи от Организатора, като 

прекъсвания на електричеството, прекъсване на интернет връзката и др.  

 

9.7. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяния, прекъсвания или невъзможност в  

изпълнението в срок на етапи или части от кампанията, поради настъпили форсмажорни 

обстоятелства.  

 

РАЗДЕЛ 10. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ 

 

10.1. Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата Кампания, считано от 

датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни след нейния край. 

Срокът на жалбата се счита за спазен, ако пощенското клеймо на пратката с жалбата е с дата най-

късно 14-ия (четиринадесетия) ден, от датата, посочена като край на Кампанията. Жалбите, 

депозирани след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разгледани. Жалбите се подават в 

писмена форма до адреса на Организатора: гр. София, бул. Черни връх 51Б, с вписан текст „Жалба”. 

Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилното име на жалбоподателя, точен адрес, 

самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис.  

 

10.2. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на 

получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата Кампания. 

Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, 

посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата. 

 

10.3. Решенията на Организатора по депозираните жалби са окончателни и обвързващи. 

 


