
ОБЩИ УСЛОВИЯ 
„Енигматичен Великден 2017“ 

 
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 
1.1 Играта „Енигматичен Великден 2017“, наричана по-нататък Играта, се организира и 

провежда от „Алфа Маркет България“ АД,  ЕИК: 203495462, адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ 
5, административна сграда 1, етаж 3, наричано по-нататък Организатор. 

 
ЧАСТ 2 ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията на описаните по-долу правила на 

Играта, наречени Официални правила.  
2.2. Официалните правила се публикуват на официалната страница на Организатора 

www.enigma4u.eu за целия период на Играта. Информация за Играта ще бъдат разпространени и 
чрез талоните за участие, радио реклама, рекламни плакати и др. 

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като 
промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.enigma4u.eu  

 
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ 
3.1. Играта се организира и провежда на територията 4 (четири) търговски центъра „Енигма“, 

както следва: 
- „Търговски център Енигма Сливен“, находящ се на адрес: гр.Сливен, бул. „Стефан Караджа“ 5; 
- „Търговски център Енигма Стара Загора“, находящ се на адрес: гр. Стара Загора, кв. 

Индустриален 14; 
- „Търговски център Енигма Бургас“, находящ се на адрес: гр. Бургас, кв. Победа, ул. 

„Индустриална“ 33; 
- „Търговски център Енигма Ямбол“, находящ се на адрес: гр. Ямбол, кв. „Индустриален“ 1 
и всички търговски обекти на територията на посочените търговски центрове. 

 
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на 

Република България, с изключение на служителите на „Алфа Маркет България“ АД, рекламните 
агенции, свързани с Играта, търговските обекти на територията на четирите търговски центъра 
съгласно ЧАСТ 3 и служителите им, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица 
(деца, родители и съпрузи), наричани по-нататък Участници. 

4.2. Минималната възрастова граница за право на участие в Играта е 18 (осемнадесет) 
навършени години. В случай, че участник, който е спечелил награда по време на която и да е част на 
Играта, е на възраст под 18 (осемнадесет) години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за 
невалидно и наградата няма да й/му бъде присъдена. 

4.3. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати с настоящите 
Официални правила, приемат ги и се съгласяват да спазват условията на Играта. 
 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 
5.1. Играта стартира на 20.03.2017 г. (двадесети март две хиляди и седемнадесета година) и 

продължава до 20.04.2017г. (двадесети април две хиляди и седемнадесета година). 
 Всеки може да получи талон и да вземе участие в определения срок на Играта или до 
изчерпване на количествата отпечатани талони за участие, което от двете събития настъпи по-рано. 
 

ЧАСТ 6. ПАРТНЬОРИ 
6.1. Партньори в настоящата игра са ТЪРГОВЦИ (посочени в ЧАСТ 7.), развиващи дейност в 

търговски обекти, намиращи се на територията на четирите посочени по-горе търговски центъра и 
осигуряващи наградите, посочени в т.8.1., т.8.2., т.8.3. и т.8.4. от настоящите общи условия. 

6.2. Организаторът на Играта „Алфа Маркет България“ АД, осигурява следните награди за 
провеждане на играта: 

6.2.1. Награда SPA почивка за двама - 2 (две) нощувки в хотел Елбрус в гр.Велинград с включени 
закуска, обяд и вечеря и безплатен SPA пакет; 

6.2.2. Телевизор Samsung UE32J5100AW – 4 (четири) броя; 
 
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ 
7.1. Участието в Играта не е обвързано с извършването на покупка. На територията, на който и 

да е от четирите търговски центъра „Енигма“, посочени в точка 3.1. от настоящите общи условия или от 
представители на Организатора на територията на гр. Сливен, гр. Бургас, гр. Стара Загора и гр. 
Ямбол, всяко лице, отговарящо на условията на Играта, може да получи талон за участие в Играта. 
Талонът за участие в играта се състои от две части: първа част, състоящата се от полета за попълване 



на три имена и информация за контакти и втора част изобразяваща надпис на един от следните 
късмети: ЗДРАВЕ, КЪСМЕТ, ЛЮБОВ, ЩАСТИЕ. (на гърба, на която са отпечатани кратки правила за 
провеждане на играта и полета за три имена и телефон на участника). 

 

 
7.2. Част първа от талоните за участие ще бъдат включени в томболата за наградите, описани в 

т.8.1., т.8.2., т.8.3. и т.8.4. от Общите условия. За участие в тегленията на томболата, участникът в Играта 
трябва да попълни пълно и вярно: три имена и телефон в част първа на талона и да го пусне в 
специално подготвените за това кутии, които се намират съответно: 

7.2.1. За търговски център Сливен – във фоайето на Бирария Болярка, находяща се на адрес: гр. 
Сливен, бул. Стефан Караджа 5; 

7.2.2. За търговски център Бургас – при западния портал на Търговски център Бургас на адрес кв. 
Победа, ул. Индустриална 33; 

7.2.3. За търговски център Стара Загора – при автомивката, находяща се в Търговски център 
Енигма Стара Загора на адрес гр. Стара Загора, кв. Индустриален 14; 

7.2.4. За търговски център Ямбол - във фоайето на първи етаж от административната сграда, 
находяща се на адрес: гр. Ямбол, кв. Индустриален 1; 

7.3. Печелившите участници, попълнили пълно и вярно необходимата информация и подали част 
първа от талоните в специално подготвените за това кутии в съответния търговски център, ще бъдат 
изтеглени посредством томбола. Наградите ще бъдат теглени по реда, от кутиите на съответните 
търговски центрове, по реда по който са описани в т.8.1., т.8.2., т.8.3. и т.8.4. от Общите условия, от 
Комисия в тричленен състав от представители на Организатора, в присъствието на нотариус на 
21.04.2017г. (двадесет и първи април две хиляди и седемнадесета година). 

7.4. За участие в тегленията на томболата за спечелване на наградата SPA почивка за двама - 2 
нощувки в хотел Елбрус в гр.Велинград с включени закуска, обяд вечеря и SPA пакет, съгласно т. 8.6, 
участникът трябва да събере четирите късмета: ЗДРАВЕ, КЪСМЕТ, ЛЮБОВ, ЩАСТИЕ изобразени на 
втората част от талоните, които ще получи при условията на т. 7.1., да попълни полетата за три имена и 
информация за контакти и да ги изпрати на адрес: 

гр. Сливен, бул. Стефан Караджа 5, административна сграда 1, етаж 3, за играта ЕНИГМАТИЧЕН 
ВЕЛИКДЕН. 

Печелившият ще бъде избран на лотариен принцип, посредством томбола от Комисия в 
тричленен състав от представители на Организатора в присъствието на нотариус на 02.05.2017г. 
(втори май две хиляди и седемнадесета година) в гр. Сливен, бул. Стефан Караджа 5, 
административна сграда 1, етаж 3. 

7.5. Всички награди се разпределят на лотариен принцип, посредством томбола. За тегленето 
се съставя протокол, който включва датата на тегленето, имената на членовете на Комисията, 
имената на печелившите участници и подписи на присъстващите и удостоверяване на тези действия 
от нотариус на обявените по-горе дати. 
 

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
8.1. За участниците в Играта, подали част първа от талона за участие в кутията поставена на 

територията на „Търговски център Енигма Сливен“, наградите, които могат да бъдат спечелени са 
следните: 

1) Телевизор Samsung UE32J5100AW, предоставен от организатора на играта; 
 2) Талон за отстъпка 20% от Бирария Болярка, който може да се ползва многократно за срок от 
1 месец, считано от 01.05.2017, предоставен от „Бирария Болярка” ООД; 
 3) Спален комплект „Мини визаж” от Маги Мебел, предоставен от „Спринт 2007” ЕООД; 

4) Ваучер за покупка на стойност 50лв. от Неон 10, предоставен от „Неон 10” ЕООД; 



5) Детска музикална кола „Кракомобил” от магазин Малчугани, предоставена от „Жоем 2012” 
ЕООД; 

6) Ваучер за отстъпка от 30%, който може да се използва многократно за 1 месец, считано от 
01.05.2017 при покупка от магазин Автогранд, предоставен от „Автогранд” ООД; 

7) 20 талона за еднократна отстъпка от 15% покупка от магазин Конфор, предоставен от 
„Булкарпет” ЕООД; 

8.2. За участниците в Играта подали част първа от талона за участие в кутията поставена на 
територията на „Търговски център Енигма Бургас“, наградите, които могат да бъдат спечелени са 
следните: 

1) Телевизор Samsung UE32J5100AW, предоставен от организатора на играта; 
2) Безплатно измиване на автомобил в автомивка ДВ Груп, предоставено от „ДВ Груп” ЕООД; 
3) Ваучер за покупка на стойност 20лв. от магазин Стромат, предоставен от „Стромат” ООД; 
4) Талон за еднократна отстъпка от 15% за покупка от магазин Сико, предоставен от „Сико” 

ООД; 
5) Безплатна смяна на масла, включваща: масло 4 литра+филтър+смяна на маслото в Спекта 

ауто, предоставена от „Спекта ауто” ООД; 
6) Кошница с вино от Виском БГ – 2 броя, предоставена от „Виском БГ” АД; 
7) Талон за еднократна отстъпка от 15% покупка от магазин Виликон, предоставен от „Виликон” 

ООД 
8) Диагностика на МПС и смяна на масла от Вива ауточасти, предоставена от „Вива 

ауточасти” ЕООД; 
9) Ваучер за покупка на стойност 20лв. от магазин Ромедекс, предоставен от „Ромедекс” 

ЕООД; 
8.3. За участниците в Играта подали част първа от талона за участие в кутията поставена на 

територията на „Търговски център Енигма Стара Загора”, наградите, които могат да бъдат спечелени 
са следните: 

1) Телевизор Samsung UE32J5100AW, предоставен от организатора на играта; 
2) Ваучер за 10% отстъпка при покупка на италиански кухни и плочи от магазин Мартинели 

(“Мартинели ММ” ООД); 
3) Ваучер за 2 безплатни измивания на МПС, предоставени от "Мегaланд " ЕООД; 
4) Ваучер за покупка на стойност 100лв. от магазин Бултекс 99, предоставен от “Бултекс 99” 

ЕООД; 
5) Пътнически сак BMW от Бова кар, предоставен от “АУТО КОНСУЛТ-2016” ЕООД; 
6) Кафе машина Dolce Gusto от магазин Мелви, предоставена от “Мелви” ЕООД; 
8.4. За участниците в Играта подали част първа от талона за участие в кутията поставена на 

територията на „Търговски център Енигма Ямбол“, наградите, които могат да бъдат спечелени са 
следните: 

1) Телевизор Samsung UE32J5100AW, предоставен от организатора на играта; 
2) Футболна топка от магазин Баст Проект, предоставена от „Баст Проект” ООД; 
3) Ваучер за покупка на стойност 50лв. от магазин за хранителни стоки Кардинал БГ, 

предоставен от „Кардинал БГ” ЕООД; 
4) 3 бутилки бяло вино и 3 бутилки червено вино Винпром Карнобат от магазин Мар – Бор, 

предоставени от ЕТ Мар – Бор – Г. Колев; 
5) 1 кг кафе от магазин БГ Марк, предоставено от „БГ Марк” ООД; 
6) Ваучер за покупка на стойност 20лв. от магазин Мегавип, предоставен от ЕТ Мегавип – Г. 

Хаджиева; 
7) Ваучер за покупка на стойност 20лв. от магазин за хранителни стоки Ники, предоставен от ЕТ 

Ники – Н. Бонкова; 
8) Козметичен комплект C - thru (тоалетна вода + душ гел) от магазин Маги, предоставен от ЕТ 

Маги – Д. Донев; 
9) Комплект за почистване на дома Medix от магазин МиГ Пак, предоставен от „М и Г Пак” ООД; 
10) Ваучер за покупка на стойност 20лв. от магазин за детски играчки Рико, предоставен от 

„Рико 2014” ЕООД; 
11) Ваучер за покупка на стойност 10лв. от магазин за хранителни стоки Тошо – Тони, 

предоставен от „Тошо – Тани 60” ЕООД; 
12) Ваучер за покупка на стойност 20лв. от магазин за хранителни и нехранителни стоки Коев 

Трейд Логистик, предоставен от „Коев Трейд Логистик” ООД; 



13) Талон за еднократна отстъпка от 20% при покупка от магазин за авточасти Бояка, 
предоставен от „Бояка” ООД; 

14) Спален комплект от 4 части с размери 220/150 от ИСА, предоставен от ЕТ ИСА – Ив. 
Атанасова; 

15) Сервиз за торта от магазин Гамон, предоставен от ЕТ Гамон – К. Казакова; 
16) Сервиз чаши за сок от магазин Гамон, предоставен от ЕТ Гамон – К. Казакова; 
17) Сервиз чаши за алкохол сок от магазин Гамон, предоставен от ЕТ Гамон – К. Казакова; 
18) Туристически комплект за пикник – чаши, чинии, лъжици и вилици от магазин Бебо, 

предоставен от ЕТ Бебо – Р. Трендафилова; 
19) Ваучер за покупка на стойност 20лв. от магазин за хранителни стоки ПРОСТОР, предоставен 

от ЕТ ПРОСТОР – П. Петров; 
8.5. Изображенията на наградите на всички рекламни материали за Играта (печатни, 

интернет и други) са илюстративни и детайли от тях може да не съвпадат с детайли от вида на 
реалните награди, за което Организаторът не носи отговорност. 

8.6. Участниците от четирите търговски центъра, събрали и изпратили четирите късмета: 
ЗДРАВЕ, КЪСМЕТ, ЛЮБОВ, ЩАСТИЕ, могат да участват в томбола за спечелването на един брой SPA 
почивка за двама - 2 нощувки в хотел Елбрус в гр.Велинград с включени закуска, обяд и вечеря и 
безплатен SPA пакет (наградата може да се ползва в период удобен на спечелия в срок до 
30.08.2017г., като конкретните дати трябва да бъдат съгласувани с агенцията, издала ваучера). 
 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
9.1. Наградите се предоставят само на участници имащи право на участие в Играта според т.4 

от настоящите правила. 
Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта www.enigma4u.eu в 

деня на изтегляне, както и на Фейсбук страниците на съответния търговски център, както следва: 
- Сливен – https://www.facebook.com/ENIGMA.SLIVEN/?fref=ts 
- Бургас - https://www.facebook.com/enigmaburgas/?fref=ts 
- Стара Загора – https://www.facebook.com/enigmastarazagora/?fref=ts 
- Ямбол - https://www.facebook.com/Търговски-Център-Енигма-Ямбол-106702583156627/ 
9.2. Организаторът има задължението да се свърже с печелившия на посочения от него/нея 

телефонен номер в талона в срок до 7 (седем) дни след изтеглянето на печелившите. Организаторът 
не носи отговорност за невярно попълнена информация или произтичащата от това невъзможност за 
връзка с печелившия, както и при обективна невъзможност за установяване на връзка с последния. 

9.3. Печелившите на наградите описани в т.8.1., т.8.2., т.8.3., т.8.4. и т.8.6. от Общите условия могат 
да получат наградите си на място в съответния търговски център, в който са заявили участие, чрез 
подаване на част първа от талона в специално обособена за това кутия. Адресите на търговските 
центрове са посочени в точка 3.1. от настоящите общи условия. 

Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на 1 месец спечелването им, ще се 
считат за нежелани и печелившият(ите) губят право да ги получат. 

9.4. В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол, съдържащ 
пълната информация относно самоличността му (три имена и телефонен номер) и удостоверяващ, 
че наградата му е връчена от представител на Организатора.  
 

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ТАЛОНИТЕ/КЪСМЕТИТЕ 
10.1. Талоните за участие, или която и да е част от тях, които са променени, фалшифицирани, 

подправени, манипулирани, се считат за невалидни и няма да бъдат допуснати до участие. 
10.2. Решението дали талоните за участие, или която и да е част от тях, са валидни или не, 

принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните. 
10.3. Талони се раздават в търговските обекти на територията на четирите търговски центъра, 

както и от представители на Организатора на територията на гр. Сливен, гр. Бургас, гр. Стара Загора 
и гр. Ямбол. Всеки може да получи талон до крайния срок на Играта или до изчерпване на 
количествата отпечатани талони за участие в томболата, което от двете събития настъпи по-рано. 
 

ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ 
11.1. Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за 

собственост на талоните за участие, или която и да е част от тях за участие в Играта. 
11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху талоните за участие, или която и да е 

част от тях, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, 
предоставил талона/късмета. 

11.3. Всички предявени талоните за участие, или която и да е част от тях за участие в Играта 
подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице. 

http://www.enigma4u.eu/
https://www.facebook.com/ENIGMA.SLIVEN/?fref=ts


11.4. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите, както и за забавяне при 
предоставянето и/или получаването на същите по вина на съответния партньор, като в случай на 
забава от страна на негов партньор, или отказ от партньорство, Организаторът си запазва правото да 
предостави сходна награда по своя преценка. 

11.5. С участието си в Играта, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от 
настоящите Правила и да се съобразяват и да ги спазват. 

11.6. Организаторът не носи отговорност за вреди причинени на участниците при или във връзка 
с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта поради 
извънредни обстоятелства или за неизправности на страницата www.enigma4u.eu. 
 

ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ 
12.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат 

получавани срещу паричен еквивалент. 
 

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА 
13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки 

това в съответствие с ЧАСТ 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба 
или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други 
обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на 
Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи 
на участниците не се дължи компенсация. 

13.2. Всеки участник има право по всяко време на играта да прекрати участието си в същата, 
като уведоми Организатора за това. 
 

ЧАСТ 14. СПОРОВЕ 
14.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна 

договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от арбитраж „ад хок” с 
едноличен арбитър с N 1600019488 на СлАК Делян Пламенов Димов, с адрес гр. София, ул. „Зелена 
ливада“ №11, ап.№ 6 при прилагане на разпоредбите на Закона за международния търговски 
арбитраж. Седалището на арбитража ще бъде гр. София. 
 

ЧАСТ 15. ПУБЛИЧНОСТ 
15.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на 

награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от 
Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи 
заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или 
оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка 
с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й. 

15.2. Всеки участник с подаване на първата част на талона в определените за това кутии на 
територията на търговските центрове и/или с изпращането на втората част от талоните с четирите 
късмета, декларира, че е запознат с Общите условия на настоящата Игра и  че е запознат с целите 
на обработване на личните му/й данни, които е предоставил във връзка с участието си в Играта; 
предоставя доброволно личните си данни и изразява изричното си, информирано и доброволно 
съгласие предоставените от него/нея лични данни да бъдат обработвани от Организатора за целите 
на настоящата Игра, както и да бъдат публикувани на официалните страница на търговските 
центрове, описани в т.9.1., и на официалната страница на Организатора www.enigma4u.eu, ако 
спечелят награда. 

 


	1) Телевизор Samsung UE32J5100AW, предоставен от организатора на играта;
	1) Телевизор Samsung UE32J5100AW, предоставен от организатора на играта;
	2) Безплатно измиване на автомобил в автомивка ДВ Груп, предоставено от „ДВ Груп” ЕООД;
	1) Телевизор Samsung UE32J5100AW, предоставен от организатора на играта;
	2) Ваучер за 10% отстъпка при покупка на италиански кухни и плочи от магазин Мартинели (“Мартинели ММ” ООД);

