
Общи условия на играта на фейсбук 
страницата на изворна вода „Бачково“ 

Организатор на играта е „Нова Трейд“ ЕООД със седалище и адрес на управление:  

гр. Съединение, ул. Шипка № 3, ЕИК 115144922. 

I. Предмет 
Организаторът  предоставя  възможност  на  интернет  потребителите  на  фейсбук  да  участват  в 

предложената игра „Знанието е сила - спечели ваучер за учебници“, така те  участват в томбола за 

5 бр. ваучери за покупка на учебници и учебни помагала, на стойност 100 лв всеки. Ваучерите, могат 

да се използват във всички книжарници на избраната верига. 

От участниците се изискват следните условия: 

1. Да харесат фейсбук страницата на изворна вода Бачково, ако вече е харесана, преминават 

към условие №2. 

2. Ние знаем, че всяко дете е уникално: Споделете ни какви са талантите и интересите на 

Вашето дете! 

Играта не е обвързана с покупка. 

II. Участници 
Участници в играта могат да бъдат физически или юридически лица, които са онлайн потребители. 

Физическите лица следва задължително да са навършили 18 години. В играта не могат да се 

включат служителите на „Нова Трейд“ ЕООД и „ГОТМАР“ ЕООД, както и членове на техните 

семейства, както и адвокати, външни счетоводители и счетоводни кантори, и други консултанти на 

„Нова Трейд“ ЕООД и „ГОТМАР“ ЕООД, съдружници и управители на такива дружества и членове 

на техните семейства. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други 

методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат 

право незабавно едностранно да дисквалифицират участници. 

На основание чл.12 и чл. 35 ЗДДФЛ във връзка с чл.13, ал.1, т.21 ЗДДФЛ предметните печалби със 

стойност над 30 лв. представляват облагаем доход за лицата към датата на получаване на 

печалбите, който доход се облага с 10% данък върху пазарната стойност на предметната печалба. В 

тази връзка всяко физическо лице, спечелило награда от участието си в игра на организатора е 

длъжно да декларира придобития облагаем доход с годишна данъчна декларация по чл.50 ЗДДФЛ 

в срок до 30.04. на следващата година, както и да внесе дължимия данък в същия срок.  

Към годишната данъчна декларация се прилага служебната бележка по чл.45, ал.7 ЗДДФЛ. Във 

връзка с чл.73, ал.1, т.4 от ЗДДФЛ, организаторът подава информация до НАП за изплатените 

награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. Организаторът „Нова Трейд“ 

ЕООД не носи отговорност за недеклариран данък от физическото лице, спечелило наградата, както 

и няма задължение да внесе/удържи данък от името физическото лице, спечелило наградата. 

Изтеглените печеливши  в играта, се съгласяват да посочат своите имена, телефонен номер за 

връзка и населено място за осъществяване на доставката.  



III. Награди 
5 бр. ваучери за покупка на книги на стойност 100 лв всеки. 

IV. Период 
Играта се провежда в периода: 

 начало - 13.07.2018г. 

 край - 12.09.2018г. 

V. Печелившите 
Тегленето на печелившите ще се състои съответно на 13.09.2018г., а обявяването им ще е до 

15.09.2018 на фейсбук страницата. 

Печелившите участници, получили лично съобщение, имейл или телефонно обаждане от служител 

на „Нова Трейд“ ЕООД , че печели, трябва да отговори в срок до 2 (два) календарни дни, считано от 

датата, на която му е изпратено съобщение. При невъзможност да се осъществи контакт с някой от 

спечелилите победители в рамките на този срок, наградата ще бъде спечелена от потребителят, 

който е първи в списъка с резервни потребители. Не се допуска замяна на наградата за паричната 

й равностойност. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. 

Един участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като 

печеливш в една и съща игра, губи правото да получи втората награда. 

Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните 

данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод 

и във връзка с промоцията и/или играта. С регистрирането на участието си в промоцията ще се 

счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни и образът му да бъдат 

използвани за цели, свързани с промоцията. До 90 календарни дни след приключване на 

промоцията и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита. 

Организаторът има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на сайта 

www.waterbachkovo.com, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата 

и/или форсмажорни обстоятелства. 

Всеки потенциален спор между организатора на промоцията и участници в същата се решава по 

взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните 

съдилища в Република България. 

Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от 

участниците и печелившите, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е 

необходимо допълнително съгласие от тяхна страна и без да се дължи възнаграждение, при 

съответно спазване на законодателството за защита на личните данни. 

Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях 

посредством фейсбук или телефонен номер по време на играта и в период 90 календарни дни след 

края й. Участниците в играта нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по 

въпроси, свързани с играта, без предварителното писмено съгласие на Организатора. 

  

http://www.waterbachkovo.com/


Вземайки участие в играта участниците потвърждават, че се съгласяват с изложените условия за 

провеждане на играта и се задължават да ги спазват и следните допълнителни условия: 

1. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано 

от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със 

съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или 

несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да 

дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на 

Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. 

Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на 

съдържанието, генерирано от участници в играта и трети лица, както и за евентуално 

настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите. 

2. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, 

заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или 

други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. 

3. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили 

във Facebook при участие в играта се счита за нарушение на Официалните правила. 

Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без 

да дължи каквото и да е уведомление на участници, които нарушават правилата, по какъвто 

и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от 

провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е 

окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. 

VI. Политика за поверителност 
Политика за поверителност при провеждане на игри, томболи, кампании 

http://www.waterbachkovo.com/games-privacy.html 

 

Пожелаваме Ви успех! 

http://www.waterbachkovo.com/games-privacy.html

