
ПРАВИЛА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА 

 "Спечели Коледна награда от Онлайн Машини” 

 

1. Дефиниции 

 

- "Игра" - Промоционална онлайн игра с награди "Спечели Коледна награда от 

Онлайн Машини”, която се провежда единствено в интернет пространството, на уеб 

адрес www.onlinemashini.bg от Организатора в съответствие с определените за нея 

Правила и приложимите законови разпоредби.   

- "Организатор" – „БГ Машини“ ЕООД, ЕИК 202142790, гр. София, район 

Кремиковци, п.код 1839, жк. Враждебна, ул. „1-ва“ № 5 

- "Правила" - настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на 

играта. 

- "Участник" - Участник в Играта с награди може да бъде всяко физическо лице, 

навършило 18 г., което е поръчало от Организатора и заплатило продукт/и на 

стойност не по-малка от 50,00 (петдесет) лева с ДДС, в периода 01.12.2021г. – 

17.12.2021г. и се е регистрирало за участие на уеб адрес 

https://www.onlinemashini.bg/game/koleda в периода 01.12.2021г. – 19.12.2021 г.  

- "Продукти " - в промоцията участват всички продукти продавани на сайта 

www.onlinemashini.bg, с изключение на тези, които не са в наличност и/или не могат 

да бъдат доставени и/или заплатени в рамките на срока на провеждане на играта. 

- "Печеливш" – един от участниците в играта, избрани на случаен принцип.  

- "Награда" – 1 брой Акумулаторен винтоверт Makita DDF453RF1E, 18 V, 3 Ah, 42 Nm, 

с батерия и зарядно 

- "Лични данни" – Трите имена на участника, телефон, електронна поща  

 

2. Име на Играта  

 

(1) "Спечели Коледна награда от Онлайн Машини” 

 

3. Форма на провеждане на Играта 

 

(1) Играта с награди ще се проведени единствено в интернет пространството на уеб адрес 

www.оnlinemashini.bg  

(2) Организаторът може да промотира/разпространява информация за Играта чрез постове 

в социалните мрежи, включително но не само Facebook, Instagram, Twitter и др., чрез 

платформи за видеосподеляне и видеострийминг, целенасочена имейл кампания до лицата, 

абонирали се за „newsletter” към уеб адрес www.оnlinemashini.bg. 
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4. Период на провеждане на Играта 

 

(1) В Играта участва всеки Участник, поръчал от Организатора и заплатил продукт/и на 

стойност не по-малка от 50,00 (петдесет) лева с ДДС, в периода 01.12.2021г. – 17.12.2021 г., 

както и е попълнил форма за регистрация на адрес www.onlinemashini.bg/game/koleda в 

периода от 00:00 часа на 01.12.2021г. – до 23:59 ч. на 19.12.2021 г. 

(2) Играта се провежда на територията на Република България. 

 

5. Условия за участие в Играта 

 

(1) Участието в Играта с награди е обвързано с покупка на продукт/и от сайта 

www.onlinemashini.bg на стойност не по-малка от 50,00 (петдесет) лева с ДДС в периода от 

00:00 часа на 01.12.2021г. – до 23:59 ч. на 17.12.2021 г., като при регистрация се посочат 

трите имена на участника, телефон, електронна поща, както и данни за покупката: номер на 

поръчката.  

(2) За участие в Играта, желаещите трябва направят покупка по избор от сайта 

www.onlinemashini.bg на стойност не по-малка от 50,00 (петдесет) лева с ДДС от наличния 

асортимент на Организатора. В играта не участват артикули, които не са налични и/или не 

могат да бъдат доставени и/или заплатени в рамките на периода на провеждане на играта, 

както и стоки закупени на лизинг. 

(3) Продуктът/ите на стойност не по-малка от 50,00 (петдесет) лева с ДДС, които са закупени 

от участника в периода от 00:00 часа на 01.12.2021г. – до 23:59 ч. на 17.12.2021 г., следва да 

са заплатени от участника, както и да са доставени на участника в срок не по-късен от 

21.12.2021г. Участникът не следва да е упражнил правото си отказ от договора от 

разстоянието по отношение на закупения/те артикул/и по чл. 50 от ЗЗП. 

(4) Едно лице може да участва с толкова регистрации, колкото фискални документа 

притежава, отговарящи на условията за участие в играта. Не е допустимо повторно 

регистриране на един и същ фискален документ. 

(5) Участници в играта не могат да бъдат: 

• лица, които към датата и по време на провеждането на играта са били или са 

служители на Организатора и членове на техните семейства; 

• лица, участващи в разработването, производството и разпространението на 

рекламните материали за играта. 

(6) Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта и свързаното с нея теглене на 

награди по всяко време Участник, който не спазва правилата за участие или е направил 

регистрация извън указаните срокове. 

(7) Участниците са отговорни за спазването на посочените в Правилата срокове и условия 

за провеждане на играта. 
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(8) Регистрация за участие се извършва на интернет адрес 

www.onlinemashini.bg/game/koleda в периода от 00:00 часа на 01.12.2021г. – до 23:59 ч. на 

19.12.2021 г. 

(9) Настоящите Правила са публикувани на интернет страницата на Организатора 

www.оnlinemashini.bg.  

(10) Всеки Участник със своето участие декларира, че е запознат с настоящите Правила и ги 

приема. 

(11) Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в 

Играта и получаване на наградата лични данни, както и съгласието си тези данни да се 

съхраняват и обработват от Организатора само за целите на тази Игра. Участниците се 

съгласяват, че имената им ще бъдат публикувани в случай на спечелване на награда. 

(12) Наградата не може да бъде разменяна/ заменяна, включително и за нейната парична 

равностойност. 

(13) Участието в Играта и получаването на Награда е доброволно. 

 

6. Принцип на раздаване на наградите. Обявяване на печелившия участник и 

получаване на наградата. 

 

(1) Определянето на печелившия участник, който ще получи Награди, ще се осъществи 

измежду всички участници, които коректно са регистрирали покупката си на горепосочения 

уеб адрес в посочения за това срок.  

(2) Определянето на печелившия участник ще се проведе на 22.12.2021 чрез специализиран 

софтуер на случаен принцип от коректно регистрираните участници. 

(3) Собственото име и инициалите на фамилното име на печелившия в играта ще бъдат 

обявени в рамките на 1 работен ден от изтеглянето им на адрес в www.оnlinemashini.bg. В 

срок от 1 работен ден от публикуването на имената на печелившия, представител на 

организатора  ще се свърже с печелившия чрез предоставения телефон за обратна връзка 

или имейл, за да уточнят получаването на наградата. 

(4) При получаване на наградите, печелившият трябва да се идентифицира посредством 

личен документ и съпоставяне с предварително посочените лични данни, както и документ 

за покупката.  

(5) За легитимация печелившият следва да представи на Организатора лична карта или 

шофьорска книжка. 

(6) Наградите в т. 6.1 се получават лично в офиса на Организатора или чрез куриер в срок 

от 10 работни дни от легитимацията на печелившия участник по т. 6.4 и т. 6.5, на 

допълнително уточнен между получателя и Организатора адрес на доставка. Куриерът 

посещава два пъти посочения адрес. 

(7) В случай че Организаторът не може да се свърже със съответния печеливш по описаните 

начини и в срок до 10 работни дни от избирането му за получател на наградата,  и съответния 

печеливш не е направил усилия за обратна връзка с Организатора, участникът губи правото 

си да получи наградата си и Организаторът има право да я предостави на друг участник. 
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(8) Заедно с избора на основния печеливш, ще бъдат избрани и двама резервни печеливши 

участници, които могат да получат право на наградата в случай, че първоначално 

спечелилият участник не изпълни действието, описано в т. 6.7.  

(9) В случай, че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен 

за "победител" при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще 

стане резервен печеливш и той може да получи наградата единствено в случай, че първият 

резервен участник не получи наградата. 

(10) Организаторът не носи отговорност: 

- В случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради 

невъзможност печелившият участник или негов представител да се яви/легитимира 

в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, 

свързани с конкретния печеливш; 

- за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина; 

- за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен имейл/физически 

адрес или телефон за връзка от участника; 

- При невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради 

обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения 

или каквито и да е други обстоятелства. 

 

7. Права и задължения на Участника  в играта 

 

(1) Участникът в играта има право: 

- да вземе участие в Играта при условията, описани в настоящите Правила; 

- да получи информация за провеждането на Играта, описана в настоящите Правила; 

- получи наградата, в случай че е избран за печеливш. 

(2) Включвайки се в Играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да 

бъдат обработвани от Организатора или от негови доставчици на услуги, на които е 

възложил задачи като куриерски услуги. 

 

8. Права и задължения на Организатора 

 

(1) Организаторът на Играта е длъжен да:  

- спазва изискванията на настоящите Правила; 

- да отговори в разумен срок на постъпилите запитвания на участниците; 

- да връчи наградите на печелившия участник в играта. 

(2) Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 

(ЗДДФЛ), на облагане подлежат парични и предметни награди, получени от физически лица 

чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. 

В този случай Организаторът ще предостави служебна бележка на участника, която да 

послужи пред данъчните власти. 



(3) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали 

или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда 

чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или 

добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на 

Играта, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора. В случай на вреди, Организаторът си 

запазва правото да търси правата си пред компетентните органи 

 

9. Лични данни 

 

(1) Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие с Общия регламент 

за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта. 

(2) Включвайки се в настоящата игра, Участниците дават съгласието си и предоставят 

доброволно следните категории свои лични данни:  

- контактни данни (три имена, телефон, имейл)  

- при спечелване на награда - пощенски адрес за изпращане на наградата.  

(3) Администратор на личните данни на участниците е Организаторът, чиито контактни 

данни са посочени в т. 1. 

(4) За контакт във връзка с обработването на лични данни: office@onlinemashini.bg  

(5) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да 

защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от 

неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми 

на обработване. 

(6) Целите на обработката и правните основания са: провеждане на наградна игра в 

съответствие с настоящите условия на играта и изпълнение на изискванията на данъчното 

законодателство във връзка с Играта. 

(7) За провеждане на играта организаторът няма да предоставя личните данни на 

участниците на трета страна, чието управление се намира извън рамките на ЕС. 

(8) Личните данни ще бъдат съхранявани за период от 6 месеца след приключване на играта. 

За целите на данъчното облагане данните във връзка със служебните бележки се съхраняват 

за срок от 10 години. 

(9) С цел максимална грижа за неприкосновенността на личните данни на участниците, 

Организаторът публикува за Печелившия участник само с първо име и инициали на 

фамилията, без по този начин да допуска разкриване на самоличността на физическото лице, 

като същевременно коректно демонстрира на своята аудитория резултатите от 

провеждането на играта. 

(10) Участниците имат следните права във връзка с личните им данни: 

- да получат достъп до техните лични данни, които се обработват в играта; 

- да поискат от Организатора да коригира или изтрие личните данни, когато 

обработката не отговаря на законовите изисквания; 

- имат право на преносимост на данните; 

- да възразят срещу обработването или  да искат ограничаване на обработването;  



- да оттеглят съгласието си по всяко време лично или на посочения в т. 9.4. имейл; 

- да подадат жалба ако правата им са нарушени към Комисия за защита на личните 

данни на Р.България. Повече информация на https://www.cpdp.bg/. 

(11) Участник, който е поискал заличаване на неговите данни и те са били заличени, 

автоматично прекратява участието си в Играта и няма да бъде включен в тегленето на 

наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, 

установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите). 

 

10. Общи условия 

 

(1) Настоящите Правила влизат в сила от в 00:00ч. на 01.12.2021г.  

(2) Организаторът запазва правото да прави промени в настоящите Правила. Промените 

влизат в сила от момента на публикуването им в страницата на Играта или на 

www.оnlinemashini.bg. 

(3) Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на 

интернет страницата си или по подходящ начин във Facebook 

(https://www.facebook.com/onlinemashini.bg), в случай че настъпят материални злоупотреби, 

нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се 

дължи компенсация на участниците. 

(4) Организаторът на играта не е длъжен да води допълнителна кореспонденция за 

непечеливши участници, за претенции, при неспазени срокове съобразно тези правила или 

по други подобни поводи. 

(5) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско 

законодателство.  

(6) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при 

невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София. 

 

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват 

настоящите правила. 
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