
 

 

 

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

„АКТИВИРАЙ. ПОДПИШИ. СПЕЧЕЛИ.“ 

за клиенти с НОВОИЗДАДЕН Облачен квалифициран електронен подпис 

(ОКЕП)  

 

1. Организатор на промоцията: „Борика” АД, ЕИК 201230426, седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. „Цар Борис III” 41. 

 

2. Период на промоцията: 15.08.2022 г. – 15.12.2022 г., разделен в 4 едномесечни 

периода, разпределени както следва:  

 

1-ви едномесечен период: 15.08. - 15.09.2022 г., вкл. 

2-ри едномесечен период: 16.09. - 15.10.2022 г., вкл. 

3-ти едномесечен период: 16.10. - 15.11.2022 г., вкл. 

4-ти едномесечен период: 16.11. - 15.12.2022 г., вкл. 

 

За периода на провеждане на Промоцията настоящите Правила са публикувани на 

интернет сайта на Организатора на адрес на www.b-trust.bg,  

където са достъпни по начин, който позволява тяхното съхраняване и 

възпроизвеждане. 

 

3. Участници в промоцията: Физически лица, навършили 18 години, които в рамките 

на промоционалния период изтеглят и активират приложението B-Trust Mobile в 

офис на БОРИКА или онлайн. 

Служителите на Организатора или негови подизпълнители, участващи в 

организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове 

на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната 

кампания. 

 

4. Механизъм на промоцията: Клиентите, които в рамките на промоционалния 

период изтеглят и се регистрират в мобилно приложение B-Trust Mobile, активират 

удостоверение за облачен електронен подпис и извършат поне една „трансакция“ 

чрез приложението, автоматично участват в тегленето на предоставените от 

Организатора промоционални награди.  

 

Под "трансакция" се разбира подписване на документи или заявяване на 

електронни услуги, при които се ползва приложението B-Trust Mobile. 



 

 

 

Трансакциите за автоматизирано подписване не са обект на промоцията. 

 

Всеки участник може да извърши неограничен брой трансакции, чрез които ще 

бъде включен в промоционалното теглене. Участието в по-нататъшно теглене се 

прекратява, ако участникът бъде изтеглен като печеливш - в рамките на 

промоцията  може да бъде спечелена само една награда. 

 

Всеки участник има право да се откаже от участие в промоцията, съответно в 

тегленето на печелившите участници, като желанието за отказ може да се заяви 

на имейл: marketing@borica.bg или в офис на БОРИКА след попълване на 

„Заявление за отказ от участие в промоционална кампания“. 

 

5. Награди – типове, начини на теглене и предоставяне: 

 

5.1. Типове награди:  

В рамките на промоционалния период Организаторът ще раздаде следните 

награди: 

5.1.1. Месечни награди – Всеки месец 10 бр. предплатени пакета за неограничен брой 

подписвания със срок от 1 година, общо 40 бр. пакети за всички 4 промоционални 

периода.   

5.1.2. Големи награди – 2 бр. смартфон., модел iPhone 13. 

 

5.2. Теглене и предоставяне на наградите: 

 

5.2.1. Месечни награди: 

Месечните награди ще се теглят до 5 работни дни след всеки приключил 

едномесечен период в рамките на промоционалната кампания. В тегленето 

участват всички клиенти, които през предходния едномесечен промоционален 

период са изпълнили условията на промоцията, посочени в т. 4. Тегленето на 

наградите ще се извършва от вътрешна комисия чрез специализиран софтуер. 

След избор на печелившите участници, наградите ще се предоставят автоматично 

на всеки спечелил участник чрез неговия профил в приложението B-Trust Mobile.  

 

5.2.2. Големи награди: 

Големите награди се теглят както следва: 

  

• Първо теглене - 20.10.2022 г. и обхваща периода 15.08. – 15.10.2022 г. 

• Второ теглене - 20.12.2022 г. и обхваща периода 16.10. – 15.12.2022 г. 

В тегленето на големите награди участват всички клиенти, които са изпълнили 

условията на промоцията, посочени в т. 4., в рамките на съответния двумесечен 

период. Тегленето на големите награди се извършва в присъствието на нотариус. 

Наградите се предоставят лично на всеки спечелил участник. В случай че 

спечелилият участник не бъде открит до 5 дни след теглене на наградата или 

откаже да приеме предоставената от Организатора награда, наградата ще се 
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предостави на следващия, изтеглен като резерва, печеливш участник. Всеки 

спечелил голямата награда участник ще бъде уведомен лично чрез телефонно 

обаждане от служител на БОРИКА. 

 

5.2.3. Резервни номера: При всяко едно от тегленията на награди, ще бъдат изтеглени 

по 3 броя резервни номера за месечните награди и по 2 броя резервни номера за 

големите награди, в случай че някой от печелившите не желае да получи 

наградата си или не бъде открит. 

 

5.2.4. Организаторът се задължава, за всяка голяма награда, да осигури и предостави на 

участника (в случай че не е свързано лице по ДОПК с Организатора), Приемо-

предавателен протокол (ППП), удостоверяващ предаването на наградата. ППП ще 

бъде съставен в два екземпляра, като вторият, който се връща при Организатора, 

съдържа освен удостоверяването на наградата и нейния получател и Декларация 

за предоставяне на лични данни (трите имена, ЕГН и адрес) за целите на подаване 

на декларация от страна на платеца на дохода (БОРИКА АД), както и евентуално 

съгласие за публикуване на инициал от личното име и фамилията на получателя  

на сайта на Организатора. 

 

5.2.5. Организаторът не носи отговорност в случай  на невъзможност за получаване или 

ползване на наградата, когато тази невъзможност се дължи на причини извън 

контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат, например, но 

не само, на грешен телефон за контакт или адрес за доставка на наградата, на 

форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват провеждането на Промоцията, 

получаването или ползването на наградата. 

 

5.2.6. Спечелените награди не могат да бъдат преотстъпвани, променяни или заменяни 

с друга награда и не могат да бъдат заменени за паричната им равностойност.  

 

6. Лични данни 

БОРИКА АД е администратор на лични данни, който обработва личните данни в 

съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“).  

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на 

личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се 

съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с 

обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и 

информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с 

длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която 

Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на 

субектите:  

6.1. Обработване и защита на лични данни: 



 

 

 

6.1.1. БОРИКА АД е администратор съгласно ОРЗД и отговаря за законосъобразното 

обработване на данни за целите и при условията на настоящите Правила. 

6.2. Основание и цели на обработването: 

6.2.1. Основание: Очаквано насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, 

буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в 

Кампанията. 

6.2.2. Цели: Осъществяване на Кампанията и реализация на крайни резултати – по 

конкретно: 

• Включване на участници в Кампанията 

• Избор на печеливши участници 

• Обявяване на печеливши участници и съответни награди 

 

6.3. Видове данни:  

6.3.1. Включване на участници в Кампанията:  извършва се чрез обработване на 

следните данни: три имена, имейл, дата и час на извършване на активация. 

 

6.3.2. Избор на печеливши участници, обявяване и връчване на награди: три имена,   

телефонен номер, адрес, ЕГН. 

Съгласно чл. 38, т. 14 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица, стойността на наградата представлява облагаем 

доход и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото 

българско законодателство.  

Обработване на данните за три имена, адрес и ЕГН е законово задължение на 

Организатора във връзка с деклариране на предоставената на спечелилия 

участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „в“ от ОРЗД във връзка с чл. 73 ал.1 

т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и чл.55 ал.1 

от същия закон. 

 

6.3.3. Срок за обработване и последващо заличаване на данни: 

 

6.3.3.1. Данните, необходими за включване на участници в Кампанията, се обработват 

в съответствие със сроковете на Кампанията по настоящите Правила и се 

заличават в срок до един месец след окончателното приключване на 

Кампанията и връчване на всички награди, но не по-късно от 15.01.2023 г. 

 

6.3.3.2. Личните данни, необходими за деклариране на наградата (когато 

декларирането се изисква по закон) – пълно име, адрес и ЕГН, ще бъдат 

обработвани в срок от 10 (+ 1 година) години в съответствие с чл. 38, т. 3 от 

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс относно съхранението на 

документи за данъчно-осигурителен контрол. 



 

 

 

 

6.4. Разкриване на данни. Обработващ данни: 

 

6.4.1. За нуждите на обявяване на резултатите от Кампанията част от данните на 

печелившите участници – инициал на собствено име и фамилия ще бъдат 

публикувани на интернет страницата на Организатора: www.borica.bg и на www.b-

trust.bg.  

6.4.2. Обработващ данни: За осъществяване и постигане целите на Кампанията, при 

обработването на данни се използва сътрудничеството на обработващ лични 

данни по смисълът на чл. 4 т. 8 от ОРЗД. Личните данни на участниците се 

обработват от правоспособен нотариус, при избор на печеливши участници при 

големите награди основание и при условията на писмено споразумение за 

обработване на лични данни в съответствие с чл. 28 от ОЗЛД, гарантиращо че 

Обработващият данни обработва личните данни в съответствие с Европейското 

законодателство за защита на личните данни.   

 

6.5. Права на Участниците 

6.5.1. Съгласно ОРЗД Участниците имат право на достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) 

или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на 

обработването.  

6.5.2. За съдействие по въпросите относно обработката на личните данни, всеки 

Участник може да се обърне за съдействие  към Длъжностно лице за защита на 

данните в БОРИКА АД: 

➢ Име: Иван Лазаров 

➢ Електронна поща: DPO@borica.bg 

6.5.3. Всеки Участник може да предявите своите искания към БОРИКА АД по отношение 
спазването на описаните в т.6.5.1 права и свободи в писмен вид – на хартиен 
носител или чрез електронна поща, като използвате следните точки за контакт: 

➢ Пощенски адрес: София 1612, бул. „Цар Борис III" 41; 

➢ Електронна поща: office@borica.bg 

При подаване на писмено искане следва по несъмнен начин да удостоверите 

самоличността си. 

7. Общи разпоредби 

 

7.1. БОРИКА АД не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в 

Промоцията (включително, но не само: техническа неизправност на мобилното 

устройство, проблем с интернет връзката), които са извън контрола на 

Организатора. 

 

7.2. БОРИКА АД не отговаря и не може да бъде привлечено като страна по съдебни 

дела, свързани с невъзможност за участие в Промоцията, поради независещи от 

Организатора причини. 
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