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Правила и условия за участие в конкурса  

„Аз купувам българско мляко и български млечни продукти, защото…“ 

1. Общи условия 

1.1 Организатор на конкурса „Аз купувам българско мляко и български млечни продукти, защото…”, 
наричан за краткост по-долу „Конкурс”, е Българската национална телевизия, ЕИК 000672350, със седалище и 
адрес на управление гр.София, ул.Сан Стефано 29. 

1.2. Наградите за конкурса ще бъдат предоставени от „Асоциация на млекопреработвателите в България” и 
„Национална асоциация на млекопреработвателите” /Спонсорите/.  

1.3 Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на 
Конкурса, наречени за кратко Правила. 

1.4 Организаторът на Конкурса си запазва правото да променя или допълва правилата, като промените влизат в 
сила след публикуването им на уебсайта на БНТ - www.bnt.bg и/или на подстраницата на кампанията: 
www.bnt.bg/kupuvambulgarsko.   

1.5 Закупуването на стоки или услуги или какъвто и да е залог не е условие за участие в Конкурсa. 

1.6 Конкурсът се организира и провежда за територията на Република България. 

1.7 В конкурса могат да участват само пълнолетни физически лица, които имат постоянна или временна адресна 
регистрация в Република България. Участник в конкурса не може да бъде юридическо лице. 

1.8 В конкурса не могат да участват служители и работещи в БНТ и членовете на техните семейства, включително 
лица, служители на спонсорите на конкурса и членовете на техните семейства. 

2. Условия за участие. Етапи. Награди 

2.1 За участие в конкурса е необходимо всеки участник да даде своето предложение за допълване на изречението 
“Аз купувам българско мляко и български млечни продукти, защото…“ като го изпрати по елекронна поща на 
адрес bulgarsko@bnt.bg 

2.2  За да бъде включено в тегленето на наградите предложението на всеки участник трябва да отговаря на 
следните условия: да бъде оригинално, забавно и издаващо личната мотивация за купуване на български млечни 
продукти. Няма да бъдат допускани предложения със съдържание, което противоречи на добрите нрави, особено 
ако съдържат порнографски или сексуален подтекст, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие или 
подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак. 

2.3 Заедно с предложението за допълване на изречението, участникът следва да изпрати по електронната поща и 
своите данни за контакт – трите имена, дата на раждане, наименованието на населеното място, в което е адресната 
му регистрация и телефон за връзка.  
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2.4 С изпращане на предложението си за допълване на изречението “Аз купувам българско мляко и български 
млечни продукти, защото…“ и личните си данни, участниците се съгласяват да спазват безусловно тези правила и 
да не ги нарушават.  

2.5 Участниците се задължават да не се представят за друго лице или да заблуждават Организатора и/или трети 
лица относно самоличността си или относно условията по т.1.7 и т.1.8. 

2.6 Участниците се задължават да не извличат чрез технически средства или по технически начин 
информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на 
уебсайта на БНТ и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид. 

2.7 Конкурсът ще се проведе от 16-ти октомври 2014 г. до 16-ти януари 2015 г. включително, на три етапа, като 
след изтичането на всеки един ще бъдат изтегляни печелившите от съответния етап. 

- Етап 1 – подаване на предложения в периода 16.10.2014 – 14.11.2014 г. Теглене на наградите на 18-ти 
ноември 2014 г.  

- Етап 2 – подаване на предложения в периода 15.11.2014 – 12.12.2014г. Теглене на наградите: 16-ти 
декември 2014 г.  

- Етап 3 – подаване на предложения в периода 13.12.2014 – 14.01.2015г. Теглене на наградите: 16-ти 
януари 2015 г.  

2.9 Спечелилите този конкурс ще получат материална награда, а именно:  
 

Хладилна чанта с български млечни продукти на еднаква стойност. 
 
2.10 За всеки етап от конкурса ще бъдат раздавани по 10 броя награди, осигурени от Спонсорите  

2.11 За спечелване на награда ще участват всички, които са изпратили своя отговор, дописвайки изречението «Аз 
купувам българско мляко и български млечни продукти, защото…», на определената за целта електронна поща и 
отговарят на условията за участие (т.2.2) В жребия се включват само валидни адреси на електронна поща, 
изпратени на посочения имейл адрес и съдържащи всички задължителни данни. 

2.12  Печелившите участници ще бъдат определени, чрез теглене на жребий, на живо в сутрешния блок на БНТ2 - 
«Добро утро с БНТ2». Тегленето ще се извършва от тричленна комисия в състав – двама дежурни водещи и един 
репортер на БНТ2.  

2.13 За всеки етап от конкурса ще бъдат изтегляни 10 печеливши предложения. Печелившите предложения ще 
бъдат обявявани в предаването „Добро утро с БНТ 2”, на интернет страницата на БНТ и/или на интернет 
страницата на конкурса: www.bnt.bg/kupuvambulgarsko. 

След извършеното теглене комисията ще съставя протокол, който съдържа данни за: 

·    дата, начален час и място на тегленето; 
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·    присъстващи лица – членове на комисията 

·    изтеглени печеливши участници и награди; 

·    краен час на тегленето. 

2.14 В срок до 3 дни след всеки жребий печелившите ще бъдат потърсени на посочените телефон и адрес на 
електронна поща, за да предоставят точен адрес, на който да им бъде изпратена наградата.  

2.15 Ако спечелилото награда лице откаже да получи наградата или награденият не приеме или не предостави 
необходимите данни, в срок до 5 дни, считано от уведомяването му ще се счита, че не желае да получи наградата. 
В този случай организаторът е свободен от каквито и да е задължения по отношение на награденото лице. 
Същевременно организаторът получава правото да се разпорежда с наградата по свое усмотрение. 

3. Спиране и прекратяване на конкурса 

3.1 Организаторът на конкурса си запазва правото да спира конкурса без предупреждение и конкретна причина, 
включително, без ограничение, ако реши, че конкурса не може да се проведе по план и в случай на заразяване с 
компютърен вирус, бъг, подправяне или неразрешена намеса, техническа недостатъчност или друга причина 
извън контрола на Организатора, която може да засегне администрацията, сигурността, справедливостта и 
честността на конкурса. При всеки опит за фалшифициране или неразрешена намеса, Организаторът си запазва 
правото да анулира регистрацията на всеки участник, заподозрян в гореспоменатите дейности. 

3.2 Организаторът има право да прекрати конкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в 
случай на форсмажорни обстоятелства или по своя преценка. В тези случаи на участниците не се дължи 
компенсация. Организаторът има право да продължи срока на конкурса, след публикуване на съобщение за това 
на уебсайта на БНТ www.bnt.bg  и/или на интернет страницата на конкурса: www.bnt.bg/kupuvambulgarsko.  

4. Правна рамка. Отговорност 

4.1 Защита на личните данни. С участието си в Конкурсa участниците декларират и се съгласяват, че предоставят 
личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в кампанията, както и за ползване на правата, 
които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие, организаторите да 
обработват предоставените от тях лични данни за нуждите на Конкурса, както и се съгласяват, че в случай на 
получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или 
видео материали на Организаторът. Организаторът БНТ е надлежно регистриран администратор на лични данни в 
Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в 
съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство. 

4.2 Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със 
собственост на регистриран профил. 

4.3 Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на участник към трети лица с попълнени 
техни данни и/или предложения за изречения. 
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4.4 Организаторът на конкурса не носи отговорност за попълнени погрешни или непълни данни за контакт на 
участниците в Конкурса. 

4.5 Настоящият Конкурс не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закон за хазарта. 

4.6 Организаторът на конкурса може да изтрие регистрация на участник в конкурса, в случай че действията на 
участника нарушават разпоредбите на настоящите правила, по някакъв начин са във вреда на Организатора, или в 
други основателни случаи. Независимо от факта, че регистрацията е била изтрита, участникът е изцяло отговорен 
за действията, в резултат на които е изтрита регистрацията му, както и е отговорен за щети, причинени на 
Организатора в следствие на неговото действие и/или бездействие. 

4.7 Организаторът на конкурса не носи никаква отговорност в случай на нарушение от страна на участниците на 
настоящите правила. Организаторът на конкурса си запазва правото да изтрие/ скрие/ да не публикува/ да не 
предоставя възможност за участие в конкурса при дописани изречения „Аз купувам българско мляко и български 
млечни продукти, защото…“ със съдържание, което е с неприлично съдържание или противоречи на добрите 
нрави. 

4.8 Организаторът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до уебсайта на БНТ, както и в случай на 
забава за обработването или ненавременното обработване на регистрация, както не носи отговорност и при 
настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми 
в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Организатора. 

4.9 Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, 
станали достъпни чрез поставените във Фейсбук електронни препратки и рекламни банери, Организаторът не 
носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет 
страници и ресурси. Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от 
използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание. 

4.10 Организаторът не гарантира, че достъпът до страницата на БНТ или тази за Конкурса на сайта на БНТ ще 
бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола 
и волята на Организатора. 

4.11 Организаторът не носи отговорност за невярно или неточно предадена информация, или за човешка грешка, 
техническа неизправност, изгубени или забавени при преноса данни, пропуск, прекъсване, изтриване, повреда 
или неизправност на интернет връзка,компютърна техника и софтуер, както и за невъзможността за достъп до 
интернетстраницата на конкурса. 

Настоящите правила ще бъдат достъпни на на уебсайта на БНТ и/или на интернет страницата на кампанията: 
www.bnt.bg/kupuvambulgarsko. Участвайки в тази Конкурс, участниците приемат да се ангажират с тези правила и 
да ги спазват.  
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