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ОБЩИ УСЛОВИЯ 

на съвместна кампания с HBO  

 

Посочените тук думи и изрази, когато се използват в текстовете на настоящите Общи 

условия, ще имат посоченото тук значение: 

  

Организатор: под организатор се разбира лицето, което е осъществило реализацията на 

играта, регламентирана с настоящите Общи условия. В конкретния случай това е 

„Булсатком“ ЕООД, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски регистър под ЕИК 

206575401, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Младост, ул. „Магнаурска 

школа”, No 15, ЗИТ, втори корпус, eт. 4,  с адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Младост, 

ул. „Магнаурска школа”, No 15, ЗИТ, втори корпус, eт. 4.  

 

Партньор: Лице, предоставило наградния фонд. В случая Партньор на Организатора е 

„Ейч Би Оу България” ЕООД, ЕИК 200387079, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ул. „Шейново“; №7, бл. А, ет. 3 

 

Участник – това е пълнолетно дееспособно физическо лице 

  

Начало на играта: 15.07.2022 г. 

  

Край на играта: 15.10.2022 г. 

  

Срок на играта: период от време, започващ от Началото на играта и приключващ в Края 

на играта.   

 

Териториален обхват на Играта: Република България  

 

Правила и механизъм на играта  

 

Чл.1. (1) Всеки желаещ да участва следва да се регистрира в приложението на Партньора: 

HВО MAX („Приложението“) през Оператора „Булсатком“ ЕООД. 

(2) Всички направени регистрации в Приложението на Партньора в периодите, така както 

са посочени в чл. 4, ал. 1 участват на лотариен принцип в тегленията в края на всеки един 

период и в края на играта. Един участник може да спечели не повече от една от месечните 

награди през целия период на играта. Всички направени регистрации участват за 

спечелването на голямата награда. 

 

Право на участие 

 

 Чл.2. (1) Право на участие в играта има всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, 

което се е регистрирало в Приложението на Партньора: HВО MAX, през Оператора 

„Булсатком“ ЕООД, приело е настоящите Общи условия на играта и което към датата на 

провеждане на томболата за разпределение на наградния фонд участникът има сключен 

индивидуален договор с Булсатком ЕООД и заплатен ТВ план Премиум Фемили; Ултра 

Макс или допълнителен филмови пакет HBO, HBO+Cinemax или Zombie. 
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(2) Лица, ненавършили 18 години, както и лица, съдружници или акционери, 

лица,  работещи по трудово правоотношение при Организатора, както и лице, заето в 

дейност по администрирането или осигуряването на Играта по какъвто и да било начин, 

както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Играта. 

 

Награден фонд 

 

 Чл.3. (1) Патньорът осигурява наградния фонд за играта, който се състои от: 

- 30 броя брандирани пуфа 

- 30 броя брандирани бутилки за вода 

- 30 броя кутии за пренасяне на b-box устройство 

(2) Накрая на кампанията, измежду всички участвали, един ще спечели 65 инчов Смарт ТВ 

Сони. 

 

Правила и ред за провеждане на томболата за разпределяне на наградните фондове 

 

 Чл.4. (1) Разпределянето на Наградния фонд ще се осъществява чрез теглене в рамките на 

7 (седем) работни дни след края на всеки от посочените периоди: 

І период: от 15.07.2022 г. до 15.08.2022 г., в който ще бъдат изтеглени: 

- 10 броя брандирани пуфа 

- 10 броя брандирани бутилки за вода 

- 10 броя кутии за пренасяне на b-box устройство. 

ІІ период: от 15.08.2022 г. до 15.09.2022 г., в който ще бъдат изтеглени: 

- 10 броя брандирани пуфа 

- 10 броя брандирани бутилки за вода 

- 10 броя кутии за пренасяне на b-box устройство 

ІІІ период: от 15.09.2022 г. до 15.10.2022 г., в който ще бъдат изтеглени: 

- 10 броя брандирани пуфа 

- 10 броя брандирани бутилки за вода 

- 10 броя кутии за пренасяне на b-box устройство 

- 1 брой 65 инчов Смарт ТВ Сони. 

(2) Томболата ще се извършва чрез теглене на лотариен принцип. Тегленията ще се 

проведат на българскиа адрес за кореспонденция на Организатора в присъствието на 

адвокат. В тегленето участват всички участници, които отговарят на условията за участие  

по чл. 2. 

(3) Наградният фонд се разпределя в последователност, съответставаща на изброяването в 

чл. 4, ал. 1.  

(4) Организаторът обявява имената на изтеглените печеливши Участници с с публикация 

на своята интернет страница в рамките на 5 (пет) работни дни от провеждането на 

съответния жребий.  

(5) В срока по ал. 4 Организаторът уведомява печелившия Участник на наличните в билинг 

системата и посочени от Участника номер на мобилен телефон и/или електронна поща, ако 

има такава.  

 

Чл.5. (1) В случай че един или повече от печелившите Участници е i) нарушил, което и да 

било правило от тези Общи условия при заявяването на участие или през Срока на играта 



Страница 3 от 6 
 

или ii) в случай на невъзможност Организаторът да се свърже с Участник заради 

несъществуващ, несъответстващ, непълен или неточен телефонен номер (след направени 

три (3) опита за свързване в рамките на пет (5) дни от изтеглянето), недействителна 

електронна поща, iii) както и ако Участникът не потърси наградата си в сроковете и по 

начините, описани в тези Общи условия или iv) се откаже от получената награда,  или v) 

няма право да получи тази награда, то този Участник губи правото си да получи наградата.   

(2) С оглед избягване на съмнение, резервни печеливши участници не се теглят. 

(3) Участникът има право писмено да се откаже от получаването на наградата в срока за 

получаването й, както е посочен в изпратеното му електронно съобщение на посочената от 

него електронна поща или му е съобщен по телефона.  

(4) В случай на отказ от ползване на награда след нейното приемане, наградата остава 

собственост на Организатора.  

(5) Независимо от всичко посочено по-горе, с изтичането на срок от 45 (четиридесет и пет) 

дни от обявяването на имената на Участниците правото да се получи наградата се погасява 

и последната остава собственост на Организатора.  

 

Получаване на наградата 

 

Чл.6. (1) Участникът е длъжен да се яви на указаните му в телефонния разговор с 

представител на Организатора и/или в електронното писмо, изпратено на посочената от 

него електронна поща, дата, час и място за получаване на наградата. При неявяване или 

неявяване в сроковете, посочени в уведомлението, правото да се получи наградата се 

погасява.  

(2) Наградата се получава лично от лицето или от изрично упълномощен с нотариално 

заверено пълномощно представител.   

(3) Предоставянето на наградите се удостоверява с приемо-предавателен протокол.  

(4) Предметните награди се предават на печелившия Участник в дена на получаване на 

наградата.  

 

Чл.7. Организаторът не отговаря: 

1.  За  невъзможност да се предостави или ползва наградата по причина на непреодолима 

сила като, но неограничаващо се до граждански безредици, война или военни действия, 

национални и мести бедствия, съответни актове или наказания от страна на правителство 

или други компетентен орган, тежки климатични условия, земетресения и други природни 

бедствия, технически проблеми на излъчването, включително повреда на предавателните 

съоръжения, прекъсване и/или недостиг на електричество, спиране и/или прекъсване на 

интернет, стачни действия, грипни епидемии и др.; 

2. За вреди причинени при ползването на наградата. 

3. За дефекти, неизправност и каквото и да било друго по предоставените предметни 

награди като не поема каквато и да е гаранция, свързана с тези награди. Рекламации се 

предявяват към производителя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно 

действащото законодателство на Република България. 

  

Чл.8. Предметните награди не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да 

е друга равностойност. 
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Приемане на условията 

 

Чл.9. С регистрацията си в Приложението на Партньора: HВО MAX, през Оператора 

„Булсатком“ ЕООД, съответното лице се съгласява с настоящите Общи условия и ги приема 

и изразява желание за участие в томболата за разпределение на наградния фонд, доколкото 

отговаря на посочените в настоящите общи условия критерии.  

 

Чл.10. Участието в играта е безвъзмездно. Това означава, че участието в жребия за 

разпределяне на наградите не е обвързано с направата на изрична покупка или с даването 

от страна на Участника на залог или друга материална ценност.  

 

Събирана информация 

 

Чл. 11 (1) С извършване на действията, посочени в механизма на играта, Участникът дава 

своето изрично съгласие Организаторът/Партньорът („Страните“) да имат правото да 

обработват предоставените им лични данни по време и за срок от 1 (един) месец след края 

на играта, включително и чрез разкриването им на трети лица, при наличие на законово 

изискване за това. Категорията лица, на които Организаторът ще предоставя достъп до 

данните са търговци, държавни органи, нестопански организации. 

(2) Всяка от Страните е администратор на лични данни по отношение на обработването на 

лични данни, което извършва за целите на предоставянето на нейните услуги. 

(3) Във връзка с горното, всяка от Страните се задължава за спазва действащото 

законодателство за защита на личните данни, както и всеки специален закон относно 

режима на информацията, която обработва в рамките на дейността си.  

(4) С извършване на действията, посочени в механизма на играта Участниците дават 

изричното си съгласие данните, посочени по-долу,  да се ползват по начините, описани в 

тези Общи условия: 

 

1. Име и Фамилия 

2. Актуална електронна поща 

3. Телефонен номер 

 

(5) Даване на съгласие за ползване на посочените в предходните алинеи данни е 

задължително, ако участник не предостави част от посочената информация, то той не може 

да се регистрира в Приложението и да участва в играта, както и в последващите жребии за 

разпределения на наградните фондове.  

(7) Участниците в Играта, които са спечелили награда, се съгласяват имената им да бъдат 

обявени на официалната интернет страница на Организатора.  

   

Чл.12. (1) Участникът има право да оттегли съгласието, което се приема, че е дал по чл. 11, 

ал. 4 и/или да възрази срещу обработването на предоставените от него данни по време и 

след приключване на играта, както и срещу разкриването им на трети лица, като това право 

на Участника не е ограничено във времето. Оттеглянето на съгласието не засяга 

законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди неговото 

оттегляне. 
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(2) Възражението, съответно оттеглянето на съгласието си участникът може да направи като 

изпрати  лично съобщение до администраторите: Организатора и/или Партньора. 

 

Чл.14. (1) Предоставените лични данни ще се третират със съответната конфиденциалност. 

(2) Личните данни се обработват от Организатора в качеството му на регистриран 

администратор на лични данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на 

личните данни и подзаконовите актове към него. Организаторът е регистриран в Регистъра 

на Администраторите на лични данни с идентификационен номер 383093/26.07.2013 г. 

(3) Всеки участник има право на информираност, на достъп до собствените си лични данни, 

на коригиране, на изтриване на личните данни, на ограничаване на обработването им, на 

преносимост, на възражение, право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено 

на автоматизирано обработване, включително профилиране по смисъла на ЗЗЛД, както и 

право на жалба. Упражняването на тези права и всички други права, предвидени в Закона 

за защита на личните данни, става чрез писмено заявление, подписано и датирано, 

изпратено на пощенския адрес на Организатора, който е: гр. София, р-н Младост, 1784, ул. 

Магнаурска школа 15, ЗИТ, втори корпус, ет.4  

(4) Допълнителна информация за видовете обработвани данни, начините на обработването 

им, категориите лица, на които тези данни се разкриват, сроковете за съхранение на данните 

от Организатора, правата на Участника и начина на тяхното упражняване и друга полезна 

информация, свързана с обработването на личните данни на Участника е подробно описана 

в „Политика за поверителност и защита на личните данни на „Булсатком“ ЕООД при 

предоставяне на услуги, достъпна на интернет страницата: www.bulsatcom.bg, раздел 

„Общи условия”. 

 

Чл. 15. В допълнение на горното, за целите на регистрацията им в Приложението, 

пердоставените лични данни на Партньора ще се обработват съгласно приложимата му 

„Политика за защита на личните данни“ достъпна на интернет страницата: 

https://www.hbomax.com/privacy. 

  

Права и задължения 

 

Чл.16. Участникът в играта е длъжен: 

1. да спазва Общите условия на играта; 

2. да не предоставя свои лични данни на други участници в играта, както и да не използва 

личните данни на други лица без тяхно съгласие; 

3. да спазва повелителните норми на закона и на добрите нрави;  

4. да заплати всички данъци и такси, ако такива се дължат, във връзка с получената награда;  

5. да проверява страницата на Организатора дали не е сред печелившите участници и да 

изпълнява точно указанията на Организатора за получаване на наградата.  

  

 Чл. 17. (1) Участник има право да се откаже от спечелена награда съобразно условията, 

посочени по-горе. 

(2) Участникът в играта има право на безлатен достъп до предоставените от него данни, 

които се обработват от Организатора и които се отнасят до него, както и правото да иска 

коригиране на така събраните данни.  

 

http://www.bulsatcom/


Страница 6 от 6 
 

Чл.18. (1) Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги 

изменя и допълва по своя преценка, когато и както намери за необходимо. 

(2) Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия. 

(3) Изменението и допълнението се обявява на официалната интернет страницата на 

Организатора www.bulsatcom.bg. 

(4) Действието на изменението има сила от момента на публикуването му на уеб страницата 

на Организатора. 

  

Чл.19. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията на Играта, 

както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не 

спазва установените правила. 

  

Чл.20. Всеки потенциален спор между Организатора на играта и участници в същата се 

решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава 

от компетентния съд в Република България съобразно действащото законодателство. 

  

Чл.21. За неуредените в настоящите Общи правила на Играта случаи се прилагат 

разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

 

Тези общи условия са приети и влизат в сила от 15.07.2022 г. и са достъпни на 

интернет страницата на Организатора (www.bulsatcom.bg). 

http://www.bulsatcom/

