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ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА  

 

I. ОРГАНИЗАТОР 

„ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД 

ЕИК: 204295072 

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика, ул. Клокотница, 35-37, вх. В, ет. 6 

II.  ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

1. Кампанията започва на 01.05.2022 г. в 00.00 ч. и завършва на 31.12.2022 г. в 23.59 ч.  

2. Кампанията се провежда в: 

a) Пункт за приемане на разделно събрани отпадъци гр. Велико Търново, ул. Дълга лъка 9Б, изграден от 
община Велико Търново и Еко Партнърс България АД, в съответното работно време на пункта. Виж 
повече тук. 

b) Мобилен пункт за разделно събиране на отпадъци от опаковки – бус на Еко Партнърс България АД, с 
рег. № СВ9491ТВ, в съответното работно време на пункта. Виж повече тук. 

3. Официален канал за комуникация на Кампанията е уебсайтът на Еко Партнърс България АД – 
www.ecopartners.bg 

4. По всяко време Кампанията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като 
последният се задължава да обяви това по подходящ начин, чрез съобщение на уебсайта на Еко Партнърс 
България АД – www.ecopartners.bg 

5. Организаторът си запазва правото да променя официалните правила на Кампанията, като промените влизат 
в сила след оповестяването им на уебсайта на Еко Партнърс България АД – www.ecopartners.bg 
Организаторът не е длъжен да информира участниците за тези промени по друг начин, освен чрез 
съобщение на уебсайта на Еко Партнърс България АД – www.ecopartners.bg 

6. Информация за Кампанията разпространява и община Велико Търново чрез своите канали за комуникация 
с жителите на Община Велико Търново. 

III. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА 

1. В Кампанията могат да участват всички физически лица, които разполагат с партиден номер на имот, 
намиращ се в община Велико Търново, наричани Участници.  

2. В Кампанията нямат право да участват служители на „Еко Партнърс България“ АД и Община Велико 
Търново, както и свързани с тях лица. 

IV. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА 

1. Целта на Кампанията е увеличаване на количеството разделно събрани отпадъци от пластмасови бутилки 
от напитки с обем до 3 л. и изграждане на полезни навици у населението. 

2. За постигане на целите на Кампанията и получаване на награди от Организатора, Участниците трябва да 
предават на посочените в р. II, т. 2 места разделно събрани пластмасови бутилки от напитки с обем до 
3 л. 

3. Предадените отпадъци се отчитат и за ползване на отстъпка от такса смет. 

V. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 

1. За да участва в Кампанията, Участникът е необходимо да: 

http://www.ecopartners.bg/
mailto:office@ecopartners.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/ploshadka-za-razdelno-sbirane-na-otpadaci/
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/novini/6019-mobilen-punkt-za-razdelno-sbrani-otpadci-she-raboti-v-kvartalite-na-veliko-trnovo-vseki-uikend
https://ecopartners.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82/
https://ecopartners.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82/
https://ecopartners.bg/
https://ecopartners.bg/
https://ecopartners.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82/
https://ecopartners.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82/
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a) е регистриран в софтуерната система на кантара в един от двата пункта по р. II, т. 2 и да притежава 
електронен чип за идентификация; *Участник може се регистрира и да получи програмиран уникален 
чип при посещението си на който и да е от двата пункта по р. II, т. 2. 

b) предаде поне 1 кг. разделно събрани пластмасови бутилки от напитки с обем до 3 л. на посочените 
в р. II, т. 2 места; 

c) направи запис за предадените разделно събрани пластмасови бутилки от напитки с обем до 3 л. 
под категория „PET от напитки до 3 л.“ /наричан по-долу „Запис“/ в предоставения на посочените 
места софтуер, разработен от Еко Партнърс България АД, като се идентифицира с партидния номер 
на имота си. Повече информация за използването на софтуера в тези пунктове можете да откриете 
тук.  

2. След като изпълни горните 2 стъпки, на Участника се генерира в софтуера Запис за участие в Кампанията. 

3. Колкото повече коректни Записи в рамките на месеца прави Участникът, толкова по-голям ще е шансът му 
да спечели награда. 

4. Условия, на които трябва да отговарят предадените отпадъци, които участват в Кампанията: 

a) разделно събраните пластмасови бутилки от напитки с обем до 3 л. трябва да бъдат абсолютно 
празни 

b) разделно събраните пластмасови бутилки от напитки с обем до 3 л. трябва да бъдат 
предварително смачкани, за да се намали обемът им. 

c) разделно събраните пластмасови бутилки от напитки с обем до 3 л. може да са със или без 
капачки 

d) разделно събраните пластмасови бутилки от напитки с обем до 3 л. трябва да бъдат опаковани 
отделно от други отпадъци от опаковки, когато се предават на посочените места.  

5. На място в пунктовете по р. II, т. 2 има служител на Еко Партнърс България АД или община Велико Търново, 
който може да съдейства на Участниците при приемане на отпадъците, създаване на Запис, предоставяне 
на електронен чип за идентификация, както и да следи за спазване на горните условия 

6. За участие в Кампанията няма да бъдат приемани отпадъци, различни от посочените. 

VI. ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ  

1. В началото на всеки месец ще бъде изтеглян на случаен принцип един Запис измежду всички, които са 
коректно регистрирани според горните условия през предходния месец.  

2. Печеливш участник е физическо лице, което може да се идентифицира със своя електронен чип като 
титуляр на съответния печеливш партиден номер в софтуерната система.  

3. В случай на загубване на електронния чип за идентификация, за да получат наградата си, физическите лица 
следва да посочат трите имена на собственика на имот с печеливш партиден номер. Физическите лица, 
които са собственици на имот с печеливш партиден номер ще се идентифицират от община Велико Търново, 
в качеството ѝ на администратор на лични данни по партидните номера.  

VII. НАГРАДИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА: 

1. Всеки Печеливш участник в Кампанията ще спечели подаръчна карта /Gift Card/ с 50 лв. Информация за 
използването на подаръчна карта /Gift Card/ вижте тук. 

2. До 10-о число на всеки месец в уебсайта на Организатора, на основната страница на Кампанията - 
www.ecopartners.bg/ и на Facebook страницата на Организатора ще бъде обявяван партидният номер от 
печелившия Запис от участниците през предходния месец. 

3. Печелившите участници следва да се свържат с Организатора в срок от 10 работни дни след обявяването 
на партидния номер по печелившия Запис на имейл office@ecopartners.bg, на телефонен номер 02/9473896 

https://ecopartners.bg/%d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%86/
https://www.giftcards.eu/bg/about_giftcard
https://ecopartners.bg/%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5/
https://ecopartners.bg/%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5/
https://www.facebook.com/EcoPartnersBulgariaAD
mailto:office@ecopartners.bg


 
 
 

   Стр. 3/4 
 
 

или със съобщение до Facebook страницата на Организатора, за да получат информация относно 
получаването на наградата си.   

4. Наградата може да бъде получена на място в Пункт за приемане на разделно събрани отпадъци – с адрес 
гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ 9Б, след като участникът се свърже с Организатора и след това се 
идентифицира на място с електронния си чип. В случай на изгубен електронен чип, наградата може да бъде 
предоставена единствено лично на собственика на имота или на лице, което е представило нотариално 
заверено пълномощно от собственика. 

VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

1. Организаторът не носи отговорност: 

a) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на неспазени условия на Кампанията; 

b) в случай на загубен електронен чип за идентификация и невъзможност да се осигури присъствие на 
собственика за получаване на наградата /при условията на р. VI, т. 4/.  

2. Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права 
върху каквато и да е награда. 

3. Организаторът не носи отговорност в случай на настъпили технически проблеми във функционирането на 
системата, в която се натрупват записите, които са извън контрола на Организатора.  

IX. ЛИЧНИ ДАННИ 

1. За целите на Кампанията и при необходимост, Организаторът прави справки в Община Велико Търново за 
имената на собственик на имот с определен партиден номер, единствено с цел награждаване на печеливши 
участници.  

2. Организаторът не предоставя получените данни на трети лица. 

3. Организаторът обработва получените лични данни по т. 1, в съответствие с разпоредбите на приложимото 
законодателство, с цел провеждането на Кампанията. 

4. 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. 

5. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани 
единствено и само във връзка с настоящата Кампания. 

6. В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на 
администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост 
на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по 
съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени. 

7. 30 дни след края на кампанията всички данни, предоставени на Организатора от община Велико Търново, 
ще бъдат изтрити от системата на Организатора. 

X.  ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Кампанията, като обяви това по подходящ 
начин на своя уебсайт, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези 
правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи 
Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на спечелените награди или каквото и да е 
друго обезщетение на участниците. 

2. 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 Кампанията, на закона или добрите нрави, както и участници, които 
злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Кампанията, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на 
вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи. 

https://www.facebook.com/EcoPartnersBulgariaAD
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3. За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство. 

4. Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане 
на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София. 

5. С включването си в Кампанията, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила. 

 


