
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА  

„Сподели Твоята Коледа“ 

 

I. Организатор на кампанията „Сподели Твоята Коледа“ 

Организатор на кампанията „Сподели Твоята Коледа“  е  

„Бургас Плаза” АД, ЕИК 175247688, със седалище и адрес на управление гр. 

София, р-н Средец, бул. „Цар Освободител“ 14 („Организатор на Кампанията”).  

Участниците в Кампанията се задължават да спазват изложените по-долу 

Официални правила. Организаторът на Кампанията си запазва правото да 

променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след 

оповестяването им на: www.burgasplaza.bg.  

 

II. Продължителност на Кампанията  

Кампанията „Сподели Твоята Коледа“ стартира в 10:00ч. на 19.12.2022г. и се 

провежда до 18:00ч. на 31.12.2022г.  

 

III. Място на провеждане на Кампанията  

Кампанията „Сподели Твоята Коледа“ се организира и провежда на територията 

на Търговски център Бургас Плаза – гр.Бургас, ул. „Транспортна” № 31 и важи 

за търговските обекти на територията на Мол Бургас Плаза. 

 

IV. Механизъм за участие в Кампанията  

Всеки желаещ да участва в Кампанията трябва:  

1. Да има навършени 18 години.  

2. Да попълни талон за участие „Сподели Твоята Коледа“ в периода от 19.12.2022г. до 

31.12.2022г., като посочи имената на един свой близък човек (само име и фамилия, 

без телефон за връзка), с когото желае да сподели награда, в случай на спечелването 

й. С цел избягване на съмнения се уточнява, че при изтегляне на попълнен талон 

награда печели единствено подалият талона участник, попълнил своите данни по 

т.3 по-долу, като близкият, чието име е посочено в талона, не печели самостоятелна 

награда. „Бургас Плаза” АД предоставя наградата на спечелилия участник, като 

няма ангажимент да следи дали той я е споделил или не с посочения в талона близък 

и това не е условие за нейното получаване и използване.   

3. При участието в томболата участникът попълва посочените данни на обозначените 

за това полета на талона: име и фамилия, телефон за връзка; посочените данни се 

попълват с цел теглене на печелившите участници и установяване на връзка с тях. С 

попълването на талона, участникът удостоверява личното и доброволно 

предоставяне на данните, съгласие за тяхното обработване за целите на Кампанията 

и приемането на настоящите Официални правила; 

4. Така попълненият талон се поставя в специално обозначена кутия- „Пощенска 

кутия“, разположена в обособен коледен кът при вътрешна елха, до Бюро 

„Информация“, находящ се на вход „Запад“, ниво партер на МОЛ „Бургас Плаза“; 



5. На 03.01.2023г. в 11:00ч. на случаен принцип от урната ще бъдат изтеглени 

печелившите. Първите пет изтеглени ще спечелят като награда стока или 

комбинация от стоки (задължително от един магазин) по избор на стойност до 200 

лв. с ДДС, закупени от наличните на територията на Мол Бургас Плаза търговски 

обекти.     

Следващите изтеглени участници ще спечелят поощрителни награди, осигурени от 

наемателите в Мол Бургас Плаза в следния порядък на теглене, като за наградите от 

един вид, с повече от 1 брой ще се изтеглят респективно същия брой печеливши: 

 

Вид награда Брой 
награди от 

вид 

Търговски 
обект 

Луксозен брандиран анурак 1 Инфо 
Пойнт 

Еднодневна екскурзия по избор през 2023 
година 

1 Инфо 
Пойнт 

Озаряващ крем ВВ и Озаряваща маска Douglas 
Skin Focus 

1 Douglas 

Концентрат за очи и крем против стареене 
Douglas Skin Focus 

1 Douglas 

Палитра сенки за очи Douglas 1 Douglas 

Сертификат за безплатно Мак Меню по избор 5 McDonald's 

Подаръчен ваучер за магазин КиК, зареден с 20 
лева. 

20 КиК 

Подаръчен ваучер на стойност от 20 лв. 5 Интерспорт 

Поларено одеяло 2 Триумф 

Карта за пазаруване в dm на стойност 50 лв. 1 dm 

Чаша за многократна употреба. 15 Starbucks 

Ролер PIERRE CARDIN 1 Denix 

Коледна декорация LCW Home 5 LC Waikiki 

 

 

6. Спечелилите участници ще бъдат потърсени на подадения телефон за връзка, за да 

получат наградата си. В допълнение ще бъдат изтеглени в съшия брой и порядък   

64 резервни талона. В случай че Организаторът на Кампанията не успее да се свърже 

с някой от спечелилите в срок до 2 дни от изтеглянето, то Организаторът на 

Кампанията ще се свърже с участника от първия изтеглен резервен талон и този 

механизъм ще се прилага до свързване със спечелилите.  

7. Изтеглени от урната талони, които не отговарят на изискванията на настоящите 

Официални правила ( като например липсват необходими данни, или участникът 

няма навършени 18 години), ще се считат за невалидни; 

8. Независимо, че всеки участник има право да участва в томболата с неограничен 

брой талони, един участник има право да получи само един брой награда, 

независимо от евентуалното изтегляне на два или повече подадени от него талона. 

 



V.  Награди в Кампанията 

 

Вид награда Брой 
награди от 
един вид 

Търговски 
обект 

Награда на стойност до 200 (двеста) лева с ДДС, 
във вид на закупена стока от наличните на 
територията на Мол Бургас Плаза търговски 
обекти 

5 По избор 

Луксозен брандиран анурак 1 Инфо 
Пойнт 

Еднодневна екскурзия по избор през 2023 
година 

1 Инфо 
Пойнт 

Озаряващ крем ВВ и Озаряваща маска Douglas 
Skin Focus 

1 Douglas 

Концентрат за очи и крем против стареене 
Douglas Skin Focus 

1 Douglas 

Палитра сенки за очи Douglas 1 Douglas 

Сертификат за безплатно Мак Меню по избор 5 McDonald's 

Подаръчен ваучер за магазин КиК, зареден с 20 
лева. 

20 КиК 

Подаръчен ваучер на стойност от 20 лв. 5 Интерспорт 

Поларено одеяло 2 Триумф 

Карта за пазаруване в dm на стойност 50 лв. 1 dm 

Чаша за многократна употреба. 15 Starbucks 

Ролер PIERRE CARDIN 1 Denix 

Коледна декорация LCW Home 5 LC Waikiki 

 

 Общият брой на наградите е 64 броя.  

 

VI.  Процедура за получаване на наградите 

След свързване със съответния печеливш, Организаторът на Кампанията и 

спечелилият следва да уточнят удобен ден и час, между 9 и 17 часа, в рамките на 

до 10 дни от изтеглянето на печелившите,  в който ден и час спечелилият да се 

яви на бюро Информация, за да получи наградата си. Спечелилите ваучери за 

пазаруване на стойност до 200 лв. ще бъдат придружени от служител на Мол 

Бургас Плаза до съответният търговски обект, където служителят ще заплати в 

брой стойността на избраните стоки до максимален лимит от 200лв. с ДДС, след 

което ще направи копие от касовия бон и фактурата за направената покупка с 

оглед отчитане на направеното плащане. Доплащане от спечелилия за стоки на 

по-висока стойност или връщане на разликата за стоки на по-ниска стойност не 

е допустимо. След посочения срок, Организаторът няма задължение да 

предостави наградата.   

Печелившите нямат право да преотстъпват правото да получат наградата си на 

трети лица или да изискат паричната й равностойност. Организаторът няма 



задължение да предоставя наградата ако спечелилият участник не се яви в 

уточнените ден и час. За получаване на наградата  участникът следва да 

удостовери своята самоличност. При получаване, което не е лично – с 

представяне на пълномощно с нотариално заверен подпис. За получаване на 

наградите се подписва приемо-предавателен протокол, което е условие за 

предаването им. 

Неоползотворени награди остават в полза на Организатора.  

 

VII. Право на участие  

В Кампанията имат право да участват всички посетители на Търговски център 

Бургас Плаза, които имат навършени 18 години. В Кампанията нямат право да 

участват работниците и служителите на „Бургас Плаза” АД, както и 

работниците и служителите на наемателите в търговския комплекс. 

 

VIII. Отговорност  

Организаторът не носи отговорност по отношение качеството на наградите,  

нито носи гаранционна отговорност за тях.  

Организаторът на Кампанията не се задължава да води кореспонденция с 

участници, чиито талони не отговарят на изискванията на настоящите 

Официални правила, както и с участници, които са спечелили награда, но не са 

я получили по собствена вина. 

 

IX. Защита на личните данни  

Организаторът на Кампанията е администратор на лични данни. 

Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването, 

съхраняването и унищожаването на личните данни на участниците да се 

извършва при стриктно спазване на приложимите нормативни изисквания, с 

оглед на което Организаторът е приел и стриктно изпълнява Политика за защита 

на личните данни на участници в игри, налична на бюро Информация и 

публикувана на: www. burgasplaza.bg.  

 

X. Прекратяване на Кампанията  

Организаторът на Кампанията има правото да прекрати Кампанията по всяко 

време. Посоченото право е неотменимо.  

 

XI. Публикуване на Официалните правила  

Настоящите Официални правила на Кампанията ще бъдат достъпни на бюро 

„Информация“ в Мол Бургас Плаза, на официалната страница на Организатора 

на Интернет адрес: www.burgasplaza.bg, както и на официалната facebook 

страница до приключването на Кампанията. Повече информация може да 

получите и на телефон 056/ 522 484. 

 

С включването си в Кампанията участниците се съгласяват с Официалните 

правила. 


