
Правила на промоционална кампания на Mastercard®  и Бии Смарт 
Текнолоджис “Най-сладкият начин да спасиш света“  

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ  

1.1. Промоционална кампания на Mastercard и Бии Смарт Текнолоджис “Наи-̆
сладкият начин да спасиш света“ (наричана по-долу за краткост 
„Кампанията/Промоционалната кампания”) се реализира с подкрепата на 
Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”).  

1.2 Кампанията се провежда и организира от „Бии Смарт Текнолоджис" АД, 
регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 
205742609, със седалище и адрес на управление в град София, р-н Сердика, 
Пощенски код: 1233, кв. Банишора, ул. „Ген. Иван Чернаев“ No 2, ап. 6 
(„Организатор”) със съдеис̆твието на "МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ" ООД с 
ЕИК: 121003246, със седалище и адрес на управление гр. Нови Искър, ул. 
„Търговска“ № 15 (наричано от от тук нататък „МАККАН“/„Агенцията“). 
Mastercard не е Организатор на Промоционалната кампания, като не носи 
отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в 
това число спрямо участницитя в Кампанията, във връзка с условията за 
участие и механизма на Кампанията. По всякакви въпроси, свързани с 
участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към 
Организатора.  

1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на 
настоящите Правила („Общи условия“).  

2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ  

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и 
разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоционалната кампания. 
2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското 
законодателство и ще бъдат публикувани на www.istinskimed.bg за целия 
период на Промоционалната кампания.  

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните 
правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на 
саит̆а www.istinskimed.bg 

2.4. В случаи ̆че участник не е съгласен с Правилата, участникът следва да 
преустанови участието си в Промоционалната кампания. Преустановяването 
участието в Промоционалната кампания се извършва с изрично писмено 
заявление, отправено до Организатора на следния електронен адрес: 
info@istinskimed.bg  

 

 



3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА  

3.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 00:00 ч. на 
17.06.2022 г. до 23:59 ч. на 16.12.2022 г., вкл. Организаторът си запазва 
правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да 
прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез 
изменение на настоящите Правила.  

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  

4.1. В Промоционалната кампания участва всяко физическо лице, което 
участва в Промоционалната кампания съгласно механизма за участие в 
Промоционалната кампания и отговаря на описаните по-долу допълнителни 
условия.  

4.2. Право на участие в Промоционалната игра има всяко физическо лице, 
което е притежател на валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна, 
с или без безконтактна функционалност, издадена от банка или 
финансова институция, находящи се на територията на Република 
България, обвързано с осъществяване на покупка в уебсайта 
www.istinskimed.bg  

4.5. Служителите на Организатора, негови дъщерни дружества, филиали, 
участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, 
както и членове на техните семеис̆тва (деца и съпрузи), не могат да участват 
в Промоционалната кампания.  

4.6. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да 
изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, 
ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи 
условия и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания.  

5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ  

5.1. В промоционалната кампания участва всеки притежател на карта 
Mastercard, коит̆о е направил регистрация в уебсаит̆а www.istinskimed.bg и е 
извършил покупка с картата Mastercard от www.istinskimed.bg през съответния 
месец, както следва:  

5.1.1. При еднократна покупка с карта Mastercard, участникът автоматично 
участва в томбола за спечелване на награда през съответния месец, в коит̆о 
е извършено плащането. Всяка отделна покупка увеличава шанса за 
спечелване на награда;  

5.1.2. При покупка на абонамент от www.istinskimed.bg с карта Mastercard, и 
при условие, че участникът се е съгласил с функцията за месечно плащане с 
карта и автоматично удържане на месечна такса за абонамента, то 
участникът автоматично участва в томбола за спечелване на награда през 



всеки месец, в коит̆о играта е валидна, и в коит̆о от картата му Mastercard е 
удържана сума за заплащане на абонамента.  

5.2. В края на всеки период на кампанията Агенцията тегли печелившите за 
съответния период. 

5.2.1. Агенцията няма до достъп до данни относно извършените трансакции. 

5.2.3. Печелившите се теглят на база на криптирана информация чрез 
специализиран софтуер. 

5.3. След изтеглянето на печелившите, Агенцията изпраща искане към 
Организатора относно имената, телефон за връзка и e-mail на печелившите 
участници. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични 
данни, предоставя на Агенцията горепосочената информация. 

5.4. Агенцията, в качеството си на администратор на наградите и 
съдействаща страна на Организатора, се свързва с победителите, относно 
условията за получаване на наградите. 

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ТЕГЛЕНЕ.  

6.1. Наградите в Промоционалната кампания са общо 6, разпределени по 1 
брой на месец при продължителност на играта 6 месеца. 
6.2. Наградата представлява частна вечеря с преспиване, за до четирима 
човека, с домакин Мария Жекова, приготвена лично от нея в собственото ѝ 
пространство „Силивряк“ в с. Върбово.  

6.3. Печелившите участници ще бъдат теглени в срок до 14 дни след 
приключване на едномесечния период, в който е извършено съответното 
плащане, на случаен принцип чрез специализиран софтуер пред нотариус. 
За избягване на съмнение, периодите, в които ще бъдат изтеглени 
печелившите, са както следва:  

6.3.1. За периода 17.06-16.07.2022 г. – 0т 17.07.2022 г. до 30.07.2022 г. 
6.3.2. За периода 17.07-16.08.2022 г. – 0т 17.08.2022 г. до 30.08.2022 г. 
6.3.3. За периода 17.08-16.09.2022 г. – 0т 17.09.2022 г. до 30.09.2022 г. 
6.3.4. За периода 17.09-16.10.2022 г. – 0т 17.10.2022 г. до 30.10.2022 г. 
6.3.5. За периода 17.10-16.11.2022 г. – 0т 17.11.2022 г. до 30.11.2022 г. 
6.3.6. За периода 17.11-16.12.2022 г. – 0т 17.12.2022 г. до 30.12.2022 г. 

6.4. Печелившите се теглят от Агенцията посредством специализиран 
софтуер пред нотариус. 
6.5. Агенцията тегли 1 печеливш участник и 3 резерви за всеки един от 
периодите.  
6.6. В срок до 10 работни дни от изтегляне на печелившите участници 
Организаторът изпраща до всеки печеливш участник съобщение посредством  
електронна поща. В рамките на 2 работни дни след изпращане на 



съобщението, Организаторът се свързва с печелившите и чрез телефонно 
обаждане.  
В случай че в срок от 10 работни дни, считано от последния опит за контакт 
от страна на Организатора, печелившият участник не се е свързал с него или 
изрично откаже да получи наградата си, участникът губи правото си да 
получи награда, като възможността за получаване на награда се предоставя 
на следващия по ред от допълнително изтеглените резервни участници.  

6.7. Наградата се предоставя, след като печелившият участник потвърди 
номера на картата, от която е извършено плащането, даващо право на 
участника за участие в играта. 
6.8. Печелившият участник получава по имейл от Агенцията подробна 
информация за това как може да се възползва от наградата си, както и до 3 
възможни дати за провеждане на вечерята, от които да избере една. 
6.8.1. Печелившите участници могат да се възползват от спечелената награда 
не по-рано от 07.11.2022 г., но не по-късно от 30.04.2023 г. 

6.9. Агенцията урежда всички детайли по провеждане на вечерята най-малко 
10 дни преди избраната от печелившия участник дата. 

7. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ 
ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА  

7.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица (ЗДДФЛ), предметни награди на стоин̆ост над 100,00 лева 
са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. 
7.2. В Промоционалната кампания се предоставят награди на стоин̆ост над 
100,00 лева.  
7.3. Предоставените награди съгласно чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), и респективно ал. 12, ако 
наградата е придобита от местно физическо лице по смисъла на чл. 4 от 
ЗДДФЛ, представляват доход с източник чужбина. 
7.3.1. Печелившите участници имат ангажимент да: 
7.3.1.1. Декларират получената награда в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 
съответната година - Приложение № 8 
7.3.1.2. Се самообложат с окончателен данък 10 на сто върху брутната сума 
на наградата (чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ); 
7.3.1.3. Внасянето на данъка в съответния срок ще бъде осъществено за 
сметка на Mastercard Europe SA от Маккан Ериксон София ООД по сметката 
на компетентния офис на НАП по постоянен адрес на печелившия, по ЕГН и 
три имена на печелившите в размер на 10 на сто върху брутната сума на 
наградата.   

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

8.1. Mastercard няма достъп до и не получава лични данни на Участници в 
Кампанията по повод осъществяване на същата. Личните данни, които 
участникът предоставя, осъществяваик̆и регистрация и покупки на 



www.istinskimed.bg се съхраняват и използват съгласно правилата на 
Организатора, публикувани на www.istinskimed.bg.  

8.2. Участниците се съгласяват , че доброволно предоставят необходимите 
лични данни за изпълнение на задълженията по т. 7.3.1.3 на Маккан Ериксон 
София ООД, като Агенцията се задължава да полага дължимата грижа за 
законосъобразното обработване на личните данни на Участниците, при 
стриктно прилагане на минимално необходимите и дължими мерки за 
сигурност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни. 

9.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ  

9.1. Организаторът и Mastercard имат неотменимо право да прекратят 
Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В 
тези случаи на участниците не се дължи компенсация.  

10. ОТГОВОРНОСТ  

10.1. Организаторът, Агенцията и/или Mastercard не отговарят и не могат да 
бъдат привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за 
ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини. 
10.2. Организаторът, Агенцията и/или Mastercard не се задължават да водят 
кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след 
деис̆твителното раздаване на наградите.  

10.3. Организаторът, Агенцията и/или Mastercard не носят отговорност за 
технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по 
вина на Организатора, Агенцията и/или Mastercard. 
10.4. Организаторът, Агенцията и/или Mastercard не носят отговорност и няма 
да дължат каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на 
лични данни при участие в Кампанията.  

10.5. Кампанията не предполага начисляване на допълнителни такси, 
комисиони и др. подобни за Участника. Организаторът, Агенцията и 
Mastercard не носят отговорност за начислени такси и комисиони за 
използване на банковите карти Mastercard® от съответната банкова или 
финансова институция, картоиздател на съответната карта Mastercard®.  

10.6. Mastercard и Агенцията не носят отговорност за предлаганите на 
интернет страницата www.istinskimed.bg стоки и услуги, включително за 
тяхното качество, нито за осъществяване на покупките на посочената 
страница, за техническата изправност на електронния магазин 
www.istinskimed.bg или възможността за реализиране на онлаин̆ плащания с 
кредитни или дебитни карти Mastercard®. Посещението на интернет 
страницата www.istinskimed.bg, осъществяване на онлаин̆ покупки на 
посочената страница, процедурите по рекламация и др. подобни се 
регламентират от Организатора и са публикувани на www.istinskimed.bg.  



11. СПОРОВЕ  

11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в 
Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В 
случаи ̆че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред 
компетентния български съд в град София по законите на Република 
България. 11.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на 
Промоционалната кампания, които възникват по време на Играта могат да 
бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в 
тези Правила.  

Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата на 
Промоционалната кампания. След тази дата оспорвания няма да бъдат 
разглеждани. 
11.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници 
и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са 
окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната 
кампания.  

Контакти с Организатора:  

teddy_todorova@mccann.bg  

vladimir@pollenity.com  

 

 

 


