
ОБЩИ УСЛОВИЯ 

за участие в празнична томбола на „ДМВ Петрол“ ЕООД  

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛА 

Организатор на томболата е „ДМВ ПЕТРОЛ” ЕООД, регистрирано в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200901840, наричано нататък за краткост 

Организатор, със седалище и адрес на управление – гр. Русе, бул. „Христо Ботев“ № 1, 

ет. 5 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА 

Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие ще може да се 

регистрира и да се включи в томболата, започва на 06.01.2022 г. и ще продължи до 

06.02.2022 г. включително, освен ако не са налице промени. Това е последният ден, в 

който участниците могат да се възползват от възможност за записване в томболата и е 

обвързващ за Организатора. 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТОМБОЛАТА 

Томболата се провежда с участници, клиенти на Бензиностанциите на „ДМВ 

Петрол“ ЕООД, в градовете -  Русе, Пловдив, Стара Загора, Харманли, Лом, София и 

село Ново село. 

IV.ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА 

Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо 

лице /Участник/, което е направило покупка на бензиностанциите на „ДМВ Петрол“ 

ЕООД, работещи под търговската марката POWER OIL, в периода от 06.01.2022 г. до 

06.02.2022 г., на минимум 20 /двадесет/ литра гориво и се е регистрирало за участие, 

като е пуснало талонче в обозначените за това кутии, разположение на всеки един 

обект. 

За регистрация за участие в томболата, всяко лице предоставя собственото си 

име и фамилията си, телефонен номер за връзка и e-mail адрес. Лицата имат право да 

се регистрират повече от един път. 

V. ПОДАРЪЦИ ОТ ТОМБОЛАТА 

Всеки регистриран участник може да спечели една от следните награди: 

3 /три/ смарт телевизора 

5 /пет/ GSM апарата 

15 /петнадесет/ термос чаши 

10 /десет/ смарт часовника 

20 /двадесет/ полара 



70 /седемдесет/ зимни шапки 

Печелившите участници ще бъдат избрани чрез томбола. 

Томболата, чрез която ще се определят печелившите участници, ще се проведе 

на 14.02.2022 г., в 12 часа, на адрес гр. Русе, бул. „България“ № 158. 

Печелившите ще бъдат изтеглени на произволен принцип, чрез жребий, пред 

комисия, състоящата се от пет члена: 

1 - Венцилав Янков,  

2 – Мария Бойчева,   

3 – Петя Благоева,  

4 – Стратимир Стратиев,  

5 – Георги Георгиев,  

която ще удостовери законосъобразността на тегленото.  

Печелившите участници ще бъдат обявени чрез съобщение на web сайта: 

www.poweroil.bg, като за запазване на личните данни на участниците, ще се публикуват 

само името и фамилията им. Организаторът ще се свърже лично с печелившите в срок 

до три дни от обявяването им на някой от посочените в талончето за участие 

телефони за контакти. В случай, че Организаторът не успее да осъществи контакт по 

този начин, той ще уведоми печелившите чрез изпращане на писмено съобщения на 

посоченият e mail адрес. 

Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите 

участници. 

Организаторът не носи отговорност за предоставени грешни и непълни данни. 

VI.  ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА 

Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни 

във връзка с участието си в томболата. Организаторът има право да лиши всяко лице 

от участие в томболата при нарушаване, на което и да било от условия по нея или 

което направи опит чрез измама да спечели награда. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА 

Организаторът има неотменимото право да прекрати томболата по всяко време. 

Публичност на томболата, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, 

които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени 

от Организатора. 

VIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва 

условията на настоящата томбола, като за целта промените следва да бъдат обявени 

и достъпни за всички участници. 

Публичност на томболата.  

Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградата от 

настоящата томбола, ще бъде надлежно обявена на сайта на дружеството: 

www.poweroil.bg. 

Спорове:  

Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в томболата се 

решава по взаимна уговорка. 


