
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

на Играта „ЛЮБОВ В МОЛА“  

 
I.    Организатор на Играта 

Играта се организира и провежда от „Бургас Плаза” АД, ЕИК 175247688, със 
седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, бул. „Цар 
Освободител“ 14(„Организатор на играта”). Участниците в Играта се 
задължават да спазват изложените по-долу Официални правила. 
Организаторът на Играта си запазва правото да променя и допълва 
Официалните правила. Промените влизат в сила след оповестяването им 
на: www.burgasplaza.bg. 
 
II.    Продължителност на Играта  

Играта „ЛЮБОВ В МОЛА“ стартира в 10:00ч. на 01.02.2020г. и се провежда до 
21:00ч. на 29.02.2020 г. или до изчерпване на наличните количества награди.  
 

III.    Място на провеждане на Играта 

Играта „ЛЮБОВ В МОЛА“ 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 Играта 

Всеки желаещ да участва в Играта трябва: 
1. Да има навършени 18 години.  
2. Всеки желаещ да участва трябва да направи покупка на стойност 20 лв 
(двадесет лева) или повече от магазини в Търговски център „Бургас Плаза“ в 
периода от 01.02.2020г. до 29.02.2020г.; 

3. Участникът трябва да представи на бюро „Информация“ касовата бележка 
(фискален бон), удостоверяваща покупката или касовите бележки (фискални 
бонове), ако са няколко и общата им стойност достига или надвишава 20 лв 
(двадесет лева), като бележките на обща стойност от или над 20 лв (двадесет 
лева) може да са от един или различни магазини. Ако стойността от 20 лв 
(двадесет лева) се достига при сумиране на няколко касови бележки, покупките 

трябва да са извършени в рамките на един ден; 
4. Касови бележки за платени сметки в магазините и на щандовете на Комнет, 
Теленор, Виваком, А1, Изи Пей, Inmedio, Infopoint, както и всички ресторанти, 
кафенета и заведения за бързо хранене, не участват в Играта; 
5. В Играта не участват и касови бележки от валутни обмени в Пощенска банка, 
Тавекс Злато и Валути и Корона Ексчейндж; 

6. Покупките, реализирани в определен ден, трябва да бъдат регистрирани 
чрез представяне на бюро „Информация“ на касовите бележки в същия ден. 
Бележки от предишни дни няма да се приемат за регистрация;  
7. При сторниране на касов бон, който вече е участвал в Играта, новият касов 
бон, който замества сторнирания, не се приема за участие в Играта;  
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8. Касовите бележки се представят на Бюро „Информация“, находящо се на 
вход „Запад“, ниво партер на МОЛ „Бургас Плаза“, където служителите ги 
маркират с отличителен знак; 
9. За всяка регистрирана покупка на минимална стойност от или над 20лв. 
(двадесет лева) или за регистрирани покупки, направени в един ден, чиято 
обща стойност достига или надвишава 20 лв (двадесет лева), независимо дали от 
един или няколко магазина, участникът получава и специален талон, с който 
да участва в томбола за спечелване на един от пет броя СПА пакети за двама, 
предоставени от Гранд Хотел и СПА Приморец – гр. Бургас; 

10. 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 петимата печеливши 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 Играта и приемането на настоящите 
Официални правила; 
11. Така попълненият талон се подава в специално обозначена урна, 
разположена на Бюро „Информация“, находящо се на вход „Запад“, ниво 
партер на МОЛ „Бургас Плаза“;  
12. На 02.03.2020г. в 11:00ч. на случаен принцип от урната ще бъдат изтеглени 
петима късметлии, като всеки един от тях ще спечели 1 бр. СПА пакет за двама, 

предоставен от Гранд Хотел и СПА Приморец; спечелилите участници веднага 
ще бъдат потърсени на подадения телефон за връзка, за да получат наградата 
си.  
13. Изтеглени от урната талони, които не отговарят на изискванията на 
настоящите Официални правила, ще се считат за невалидни; 
14. Независимо че всеки участник има право да участва в томболата с 

неограничен брой талони, един участник има право да получи само един брой 
СПА пакет за двама, независимо от евентуалното изтегляне на два или повече 
подадени от него талона. 
 
 

V.    Награди в Играта 

1. Наградата за всеки от петимата изтеглени на томболата талони, които 

отговарят на изискванията за участие в Играта, е СПА пакет за двама. 

Общият брой на СПА пакетите е 5 броя, като включват ползване в рамките на 

един ден на вътрешен басейн, джакузи, сауна, арома сауна, парна баня, солена 

вана, релакс зона и частичен релаксиращ масаж и душ Виши в Гранд Хотел и 

СПА Приморец; Организаторът на играта не носи отговорност, ако СПА 

услугите, описани по-горе, не могат да бъдат използвани по време на 

използването на ваучерите, като всеки спечелил следва да уточни това с Гранд 

Хотел и СПА Приморец при заверяване на датите за използване на ваучерите. 

Ваучерите следва да бъдат използвани в срок до 1 месец от датата, посочена на 

самия ваучер. 



 
 
 VI.    Процедура за получаване на наградите 

Получаването на СПА пакетите става в офиса на мениджмънта на Мол Бургас 
Плаза, находящ се на партерен етаж, западна част.  
Крайният срок за получаване на наградите от томболата е 10.03.2020г.  
Организаторът няма задължение да предоставя  непотърсените до крайния 
срок награди. 
За получаване на СПА пакета участникът следва да удостовери своята 
самоличност. При получаване, което не е лично – с представяне на 
пълномощно с нотариално заверен подпис. За получаване на ваучерите за 
пазаруване се подписва приемо-предавателен  протокол.  
Ако участник спечелил награда СПА пакет за двама не потърси наградата си до 
10.03.2020г. (не отговаря на данните за контакт, които са предоставили – 
телефонен номер), той губи правото си за получаване на наградата. 
 
VII.    Право на участие 

В Играта имат право да участват всички посетители на Търговски център 
Бургас Плаза, които имат навършени 18 години. 
В Играта нямат право да участват работниците и служителите на „Бургас 
Плаза” АД, както и работниците и служителите на наемателите в търговския 

комплекс. 
 
VIII.    Деклариране на спечелена награда на стойност над 100 лв 

Всеки участник декларира, че е запознат, че спечелената награда с пазарна 
стойност над 100 лв. подлежи на деклариране и облагане със съответния данък 
върху доходите в размер на 10% върху стойността на наградата по реда на 

ЗДДФЛ, като за наградата ще бъде предоставен съответен документ, който да 
бъде приложен към годишната данъчна декларация на спечелилия участник.  
  
IX. Отговорност 

Организаторът не носи отговорност по отношение качеството на наградите, 
нито носи гаранционна отговорност за тях.  

Организаторът на Играта 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. 
 
X. Защита на личните данни 

Организаторът на Играта 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.  



  
XI.    Прекратяване на играта 

Организаторът на Играта има правото да прекрати Играта по всяко време. 
Посоченото право е неотменимо. 
 
XII.    Публикуване на Официалните правила 

Настоящите Официални правила на Играта 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 от 29.01.2020г. до приключването на Играта или до 
изчерпване на наличните количества награди. Повече информация може да 
получите и на телефон 056/ 522 484. 
  
С включването си в Играта участниците се съгла 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.burgasplaza.bg&h=CAQFqhw9G&s=1

