
Национална консуматорска промоция

„Зареди лятото с Роден край!“

Правила за провеждане и за участие в Играта

1. Организатор и дефиниции

1.1.  Играта  е  организирана  от  „Престиж-96″  АД,  с  ЕИК:  201949546,  със
седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6,
наричано по-долу за краткост „Организатор”. Изпълнител на промоцията е
„Линк  Мобилити  България“  ЕАД,  ЕИК  131384920,  наричано  по-долу  за
краткост  „Изпълнител“.  Настоящите  правила  са  задължителни  за
участниците в Играта. 

1.2. „Играта“ е националната консуматорска промоция, озаглавена „Зареди
лятото с Роден край!“, регулирана от настоящите правила.

1.3.  Официалните  правила  на  Играта  (наричани  за  краткост  по-долу
„Правила“ или „Правилата“) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни
за  целия  период  на  Играта  на  www.prestige-promo.bg.  Организаторът  си
запазва  правото  едностранно  да  поправя  или  изменя  Правилата,  като
обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си
на  адрес  www.prestige-promo.bg.  Информация  за  промоционалната  игра
може да бъде получена и на телефон: 02 419 12 55 и/или 0898 150 555
(цената  на  обаждането  е  според  тарифния  план  на  абоната).
1.3. Играта „Зареди лятото с Роден край!“ се организира с рекламна цел, а
именно популяризирането на продуктите с марка „Роден край″.

2. Период на провеждане на промоционалната кампания

2.1. Играта „Зареди лятото с Роден край“,  наричана по-долу за краткост
„Играта”, стартира от 00:00 ч. на 01.07.2022 г. и продължава до 24:00 ч. на
31.07.2022 г.
2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице,
навършило 18 години към момента на участие в Играта, което пребивава на
територията  на  Република  България.  В  настоящата  Игра  НЕ  могат  да
участват  служители  на  „Престиж-96″  АД,  на  хотел  и  апарт  хотел
„Старосел“, на доставчика на ваучерите за гориво „Петрол“ АД, както и на
„Линк Мобилити България ЕАД“, вкл. и членове на техните семейства: деца,
родители, братя, сестри и съпрузи.
3.2. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може
да спечели само една награда. 
3.3. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните
правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира
съгласието си с настоящите правила.

4. Място на провеждане на промоционалната кампания



4.1. Играта е валидна за територията на Република България.

5. Начин на провеждане на промоционалната кампания

5.1.1.  През  периода  на  провеждане  на  Играта,  желаещите  да  участват
трябва да закупят продукти с  марка Роден край на „Престиж-96“ АД на
стойност не по-малко от 4,00 лв. (четири лева) и да регистрират фискалния
бон (касовата  бележка)  на www.prestige-promo.bg.  Необходимо  условие  е
закупуването на участващите в играта продукти на общата стойност от не
по-малко от 4 лв. да бъде вписано на една касова бележка. Участниците
могат  да  регистрират  неопределен  брой  касови  бележки  със  закупени
участващи в Играта продукти с марка Роден край на „Престиж-96“ АД. След
регистрацията  на  поне  един  фискален  бон,  отговарящ  на  условията  на
Играта, участниците ще участват в теглене за една от общо 3 броя уикенд
СПА почивки за двама, един от 100 броя ваучери за гориво на стойносто 50
лева или един от общо 100 броя комплекта с продукти Роден край (както е
описани по-долу).

5.1.2  За  да  направи  валидна  регистрация  и  да  участва  в  тегленето  за
наградите  е  необходимо  участникът  задължително  да  премине  през
следните стъпки:

– Да закупи продукти, съгласно т. 5.1.1 по-горе от Правилата;
–  Да  въведе  на  www.prestige-promo.bg  номера  на  фискален  бон  (касова
бележка), който не участва в други игри, провеждани от организатора и не
е  вече  регистриран  в  тази  игра,  както  и  стойността  на  покупката  на
продукти с марка Роден край на „Престиж-96“ АД, посочена в съответния
фискален бон да е съгласно т. 5.1.1 по-горе от Правилата;
– Да въведе име и фамилия, както и валидни: български мобилен номер и
email за връзка с него;
– Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Ще запази фискалните бонове (касовите  бележки)  и ще ги покаже на
куриера при получаването на наградата;
o Е съгласен с настоящите Правила на промоционалната Игра, след като
внимателно се запознае с тях;
o  След като  внимателно  се  запознае  с  Политиката  на поверителност  на
„Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на
обработване  на  лични  данни,  както  и  че  дава  своето  изрично  съгласие
личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

5.1.3.  При  правилно  регистриран  фискален  бон  в  уебсайта  на  Играта,
участникът  получава  уведомително  съобщение  на  екран  (нотификация),
потвърждаващо успешната му регистрация.

5.1.4.  До  05.08.2022  г.,  измежду  всички  успешно  регистрирани  касови
бележки, ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще
спечелят и получат по една от наградите.

5.1.5. Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 01.07.2022 г. или след 23:59
ч. на 31.07.2022 г., е невалидна и няма да участва в Играта.



5.1.6. В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да прави
множество регистрации на касови бележки с цел участие в Играта. Броят
възможности,  с  които  участникът  участва  в  тегленето  за  награда  се
формира от общата бройка на регистрираните фискални бонове, доколкото
на  съответните  бонове  има  закупени  продукти  с  марка  Роден  край  на
„Престиж-96“  АД  на  стойност  не  по-малко  от  4,00  лв.  (четири  лева).
Участниците могат да регистрират и фискални бонове с по-висока стойност
на закупените продукти с марка Роден край на „Престиж-96“ АД, като за
всеки 4 лв., регистрирани в един фискален бон, участниците ще имат една
възможност,  с  която  да  участват  в  тегленето.  При  всички  случаи
стойността, с която се участва в тегленето, се закръглява към по-ниското
число, кратно на 4 лв., за да може всеки шанс за участие в теглене за някоя
от наградите да бъде на стойност от 4 лв.

5.1.7.  Единният  идентификатор  на  всеки  участник  е  неговият  мобилен
номер. Участникът трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен
номер, за да може да бъде известен, ако спечели награда.

5.1.8. Ако участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни,
участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето
на наградите.

5.2. С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много
една от наградите.

6. Награди

6.1. Наградите в тегленето са:

Една от общо 3 уикенд СПА почивки за двама в хотел „Старосел“.

Един  от  общо  100  броя  ваучери  за  гориво  на  стойност  50  лв.  всеки.
Ваучерите се предоставят за ползване, съгласно приложимите условия на
издателя.

Един  от  общо  100  броя  комплекта  с  продукти  Роден  край.  Всеки  един
комплект съдържа:

 Една опаковка вафли Роден край 525г/21 бр.
 Една опаковка бисквити Роден край Кафе 135г
 Една опаковка бисквити Роден край Обикновени бисквити 190г
 Една опаковка бисквити Роден край Макси 230г
 Две опаковки бисквити Роден край Чаени 160г
 Една опаковка сухи пасти Роден край 180г

6.1.2.  Изображенията  на  наградите,  визуализирани  на  уебсайта  и  върху
всички  рекламни  материали  са  с  илюстративен  характер.  Възможно  е
наградите  да  се  различават  от  изобразените  визии  на  рекламните
материали. 

6.2.1. Наградата в тегленето уикенд СПА почивка за двама включва: 2 (две)
нощувки със закуски в поне три звезден хотел и използване на СПА зоната
в хотела, доколкото е включено в цената на наградата и е предварително
заплатена  от  Организатора.  Изборът  на  хотел  се  определят  от
Организатора. Наградата ще се предостави на печелившия под формата на



ваучер с валидност от 1 година, като печелившият ще има възможност сам
да избере датите за настаняване. 

6.2.2. Възможно е наградата да се различава от описанието в  и визиите на
рекламните материали.

6.3.  Определянето  на  участниците,  които  печелят  наградите  ще  бъде
извършено на  случаен  принцип  чрез  теглене  измежду всички  надлежно
регистрирани  участници,  съгласно  настоящите  Правила.  Всяко  лице  има
право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една
награда.  Ако  участник  бъде  изтеглен  като  печеливш за  повече  от  една
награда, то печели първата награда, за която е изтеглен като печеливш.

6.4. Резултатите ще бъдат оповестени в съответните срокове, посочени по-
горе. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на име и фамилия и
част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри
от  номера  ще  бъдат  скрити),  посочени  в  регистрационната  форма  за
участие в Играта.

6.5.  В  срок  от  7  (седем)  работни  дни,  след  датата  на  провеждане  на
тегленето  за  наградите,  Организаторът  ще  уведоми  печелившите
Участници за спечелената награда чрез кратко текстово съобщение (SMS)
на  посочения  от  участника  мобилен  телефонен  номер.  Печелившите
участници  следва  да  предоставят  на  Организатора  адрес  в  Република
България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник
награда.

6.6.  Участниците  в  Играта  се  задължават  да  посетят  уебсайта  на
Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето.
Организаторът  не  носи  отговорност,  в  случай  че  Участник не  е  получил
своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

6.7. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или
друг  начин  добавят  регистрации  “автоматично”  вместо  участниците  и
други  подобни  злоупотреби.  Всеки  участник,  който  се  опита  да  наруши
правилата  на  активността  ще  бъде  автоматично  дисквалифициран  от
организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на
повече от една регистрация на един Участник; б) използване на повече от
един  профил  от  едно  и  също  лице  за  участие  в  активността  с  цел
регистриране на една и съща касова бележка; в) използването на техники
и/или  технологии,  които  изменят  елемента  на  лично  и  индивидуално
участие  на  съответното  физическо  лице  в  активността;  г)  всяко  друго
действие,  което  променя  механизма  за  участие  в  активността  или
увеличава  шансовете  за  печалба  на  някой  участник  извън  описания
механизъм  в  настоящите  правила.  Проверка  за  злоупотреба  ще  бъде
извършвана  по  всяко  време,  включително  след  свързването  със
спечелилите,  както  и  при  доставка.  Решението  за  дисквалификация  е
изцяло  на  Организатора,  като  организаторът  не  дължи  обяснение  за
начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на
правилата  на  активността.  Организаторът  си  запазва  правото  и
възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите
и териториалните  й  поделения в  случай на установени злоупотреби или
съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.



7. Получаване на наградите

7.1. Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до
всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45
(четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

7.2.  Организаторът  не  носи  отговорност  за  вреди,  причинени  от
неизпълнение или от неточно изпълнение на туристическата услуга, която
ще  бъде  предоставена  от  съответния  хотел,  които  се  дължат  на
поведението на хотела или на  действия на трети лица.

7.3.  Не  се  допуска  замяна  на  спечелена  награда  с  нейната  парична
равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

7.4.  Наградите  се  получават  само  срещу  представяне  на  документ  за
самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се награда да
бъде  получена  на  посочения  адрес  от  лице,  различно  от  спечелилия
участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме
от името на спечелилия,  като удостовери това писмено на документа,  с
който куриерът доставя наградата. Спечелилият може да получи наградата
си  само  след  като  представи  за  проверка  в  оригинал  на  куриера
фискалните бонове (касовите бележки), които е регистрирал за участие в
тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че фискален
бон  (касова  бележка)  е  повреден,  дефектен,  или  номерът  от  него  не
съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от
куриера.

8. ДРУГИ

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда
непечеливши  претенции,  включително  при  изтичането  на  периода  на
промоционалната игра или по други подобни поводи.

8.2.  Всички  спорове,  които  може  евентуално  да  възникнат  между
ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават
по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се
решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

8.3.  ОРГАНИЗАТОРЪТ  не  носи  отговорност  при  невъзможност  да  бъде
извършена регистрация на интернет адреса www.prestige-promo.bg, поради
обстоятелства, независещи от ОРГАНИЗАТОРА.

8.4.  ОРГАНИЗАТОРЪТ  си  запазва  правото  да  допълва  и/или  променя
Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им
на интернет адрес www.prestige-promo.bg.

8.5.  ОРГАНИЗАТОРЪТ  си  запазва  правото  да  промени  началната  дата
(респективно  периода)  на  промоционалната  игра,  ако,  поради
непредвидени  обстоятелства,  като  например  забавяне  изготвянето  на
промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не
може да започне в срок.  В този случай новият срок на промоционалната
игра ще бъде посочен на интернет адреса www.prestige-promo.bg.

8.6.  ОРГАНИЗАТОРЪТ  има  право  по  всяко  време  да  прекрати
промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.prestige-



promo.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има
сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има
данни  за  нарушаване  на  законни  права  и  интереси  на  трети  лица  или
настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай че промоционалната игра
бъде прекратена, „Престиж-96“ АД не дължи обезщетение на участниците
в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени
продукти.

8.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Играта, ако
поради непредвидени обстоятелства тя не може да стартира на 01.07.2022
г.

8.8. При регистрирането на съмнителен брой регистрации за участие или
при регистриране на един фискален бон повече пъти чрез различни номера
на мобилни телефони, в случай че участникът е изтеглен като печеливш в
някое от тегленията на промоцията, Организаторът има право да проведе
вътрешно  разследване,  дали  е  налице  злоупотреба.  В  случай  че
Организаторът  констатира  злоупотреба,  има  право  да  дисквалифицира
участника от участие в промоционалната игра.

8.9.  Срокове,  условия,  търговски  обекти  и  стоки,  за  които  могат  да  се
използват ваучерите - награди от Играта:

8.9.1. Срокове - Срокът на валидност на всеки Ваучер е до 31.07.2023г.

8.9.2. Стоки – спечеленият Ваучер може да се използва срещу покупка на
следните видове горива: бензин 95, дизел, бензин 100 EF, дизел GF, пропан-
бутан и метан.

8.9.3. Търговски обекти - Ваучерите могат да се използват само за покупка
на горива в оперирани от ДОСТАВЧИКА бензиностанции, изброени в списък
– Приложение № 1.

8.9.4. Държавната помощ от 0,25 лв./л. не важи за спечеления Ваучер.

9. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА

9.1. За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се
обадят на телефон +359 2 419 12 55 и/или 0898 150 5555 (според тарифния
план на абоната). Номерата ще бъдат обслужвани от оператори с работно
време и събота и неделя от 9:00ч до 20:00ч с изключение на официалните
празнични дни за 2022 година.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Защита на личните данни. 

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си
да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а
предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за  целите на
Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да
бъдат обработвани за целите на Играта, не следва да участва в нея.

10.1.1.  Организаторът  и  Изпълнителите  на  промоционалната  игра  се
задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените



лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и
европейско законодателство в областта.

10.1.2.  Включвайки  се  в  промоционалната  игра  на  Организатора,
участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на
„Престиж-96″ АД.

10.1.3.  Личните  данни,  които  ще  се  събират  от  Организатора  и
Изпълнителите  във  връзка  с  участие  в  промоционалната  кампания  са
следните:  име,  фамилия  и  телефон  на  участниците,  три  имена  на
печелившите и адрес за доставка на печелившите участници.

10.1.4.  Всеки  участник  предоставя  на  необходимите  за  участие  в
промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат
събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

10.1.4.1 Администриране на промоционалната кампания;

10.1.4.2 Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях,
с цел получаване на наградата.

10.1.5. Организаторът и Изпълнителите имат право да предоставят лични
данни  на  участниците  и  когато  предоставянето  им  е  задължително  по
силата на закон или друг нормативен акт.

10.1.6.  Лицата,  ненавършили  18  години,  не  следва  да  участват  в
настоящата Игра.

10.1.7.  С  участието  си  в  промоционалната  игра  и  приемането  на
настоящите Правила участникът декларира изрично:

10.1.7.1 че предоставя свои собствени лични данни;

10.1.7.2 че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му
данни и предоставя доброволно своите  лични данни.  В  случай че даден
участник не желае Организаторът  да има достъп до личните  му данни,
това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;

10.1.7.3  изразява  изричното  си,  доброволно  и  информирано  съгласие
личните  му  данни  да  бъдат  обработвани  от  Организатора  за  целите  и
съобразно Правилата, посочени в същите;

10.1.8.  Участниците  се  съгласяват,  че  Организаторът  и  Изпълнителите
могат  да  обработват  предоставените,  във  връзка  с  участието  в
промоционалната  игра,  лични  данни  за  целите  на
организацията/осъществяването  на  промоционалната  игра  и
разпространението /получаването на наградите от нея.

10.1.9.  Организаторът  и  Изпълнителите  предприемат  необходимите
технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно
или  незаконно  унищожаване,  или  от  случайна  загуба,  от  неправомерен
достъп,  изменение  или  разпространение,  както  и  от  други  незаконни
форми на обработване.



10.1.10.  Организаторът  и  Изпълнителите  определят  ясни  и  прозрачни
процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното
ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.

10.1.11. Организаторът и Изпълнителите ще обработват личните данни за
следните  срокове  и  съответно  унищожава  след  края  на  този  период,  а
именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от
първи януари на годината, следваща годината на промоционалната игра.

10.1.12.  Личните  данни  на  участниците,  които  са  участвали,  но  не  са
спечелили  или  не  са  избрани  като  резервни печеливши,  се  унищожават
след края на промоцията.

10.1.13. В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на
наградите от всички спечелили,  публикацията,  оповестяваща играта,  ще
бъде премахната.

10.1.14.  Всяко  физическо  лице  –  субект  на  лични  данни,  събрани  при
провеждане на промоционалната кампания на Организатора, има право на:

10.1.14.1. информация за процесите на обработка;

10.1.14.2. достъп до обработваните лични данни;

10.1.14.3. преносимост на личните данни;

10.1.14.4. коригиране на неточни данни;

10.1.14.5. ограничаване на обработването;

10.1.14.6.  възражение  за  обработването  пред  Организатора,
Изпълнителите, КЗЛД или компетентния съд;

10.1.14.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).

10.1.15.  Упражняването  на  посочените  в  настоящата  глава  права  се
осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством
подаване на заявление на следните адреси на организатора:  гр.  Велико
Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg ,
което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на
съответния  участник,  описание  на  искането  и  предпочитана  форма  за
предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

10.1.16. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави
необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да
декларира  с  подписите  си  получаването  на  информацията  и  данните,
съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то
„Престиж-96“  АД  има  право  да  откаже  предоставянето  на  съответната
спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

11. Прекратяване на Играта

11.1.  Настоящата  Игра  може  да  бъде  прекратена  преди  изтичане  на
обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима
сила,  съгласно  действащото  законодателство,  в  резултат  на  което
Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я



провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати
Играта по всяко време, като обяви това на: www.prestige-promo.bg.

12. Разни

12.1.  Всички  Участници  поемат  на  своя  отговорност  всички  разходи  и
данъчни  задължения  по  Законa  за  данъците  върху  доходите  на
физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са
възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

Приложения № 1: Списък с търговските обекти на „ПЕТРОЛ“ АД, в
които се приемат ваучерите

ТО № АДРЕС НА ОБЕКТА

102
гр.БЛАГОЕВГРАД, бул. "Св. Димитър Солунски" (изхода за 
София)

103 СИМИТЛИ,  ул. "Г.Димитров" №1, изход Благоевград
104 КРЕСНА, път Е79 - изход Кула
106 ПЕТРИЧ, изход София (до гарата)
107 КУЛАТА - посока ГКПП
112 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ул. "Дунав" (до плажа)
113 БАНСКО, ул. "Патриарх Евтимий", вход Благоевград
130 ПЕТРИЧ, изход Златарево
201 КЮСТЕНДИЛ, бул. Софийско шосе, изход София 
202 КЮСТЕНДИЛ, ул. "Гюешевско шосе", изход Гюешево
204 ДУПНИЦА, ул. "Св. Иван Рилски"№ 317, изход за Благоевград 
205 БОБОВ  ДОЛ, изход Дупница
207 КОЧЕРИНОВО  път Е79 м-ст "Брежето"

1101 БУРГАС изхода за Варна, ул. "Димитър Димов"
1102 БУРГАС,  к-с "СЛАВЕЙКОВ"
1103 БУРГАС,  к-с "СЛАВЕЙКОВ", бул. "Стефан Стамболов"
1104 БУРГАС, ул. "Димитър Димов", изход Варна
1107 БУРГАС, местност ПОДА, изхода на града път Бургас- Созопол
1108 ПРИМОРСКО, ул. "Беласица" № 8
1109 СОЗОПОЛ, местност "Герени"
1110 ЦАРЕВО, ул. "Преображенска" 38
1112 МАЛКО ТЪРНОВО, ул. "България" 50
1116 ПОМОРИЕ, гл. път Варна-Бургас
1118 НЕСЕБЪР, гл. път Бургас-Сл. Бряг
1119 СЛЪНЧЕВ БРЯГ, в комплекса
1120 НЕСЕБЪР - пътя Несебър - Равда, ж.к. Черно море
1121 СРЕДЕЦ, изхода за Бургас
1125 АХТОПОЛ, вход ул. "Патриарх Евтимий"
1129 БУРГАС, к-с "ИЗГРЕВ"
1132 ЛОЗЕНЕЦ вход, гл. път  Бургас-София
1133 гр. Карнобат, изхода на града посоко София - Бургас, на 



разклона за Шумен
1201 СЛИВЕН, ул. "Д. Пехливанов" № 13
1207 ТВЪРДИЦА, ул. "Княз Борис I"
1208 НОВА ЗАГОРА, изход Раднево
1209 КОТЕЛ, пътя Ямбол - Шумен
1210 СЛИВЕН, м-ст "РАМАНУША", път Бургас-Сливен

1217
НОВА ЗАГОРА, кв. "Изток", ул. "Патриарх Евтимий", на входа 
отляво, посока Бургас

1302 ЯМБОЛ, ул. "Европа" 32, изход СЛИВЕН
1304 ЯМБОЛ, изход "Петолъчката"
1305 ЯМБОЛ, кв."Каргона", ул. "Ямболен"
1308 ЕЛХОВО, ул. "Ал. Стамболийски", изход Ямбол 
2106 ВАРНА, кв. Бриз
2108 ВАРНА, Златни Пясъци, х-л "Грифид"
2113 ПРОВАДИЯ, Индустриална зона Юг
2114 СИНДЕЛ
2115 ВЪЛЧИ ДОЛ, ул. "Г.Димитров" №53, на изхода за Добрич
2117 БЯЛА, ул. "Трифон Милушев"
2119 ВАРНА, ул. "Янко Мустаков"
2125 БЕЛОСЛАВ, изход "Аспарухово"
2128 СУВОРОВО, ул. "Здравко Бомбов"
2129 ВАРНА, жк. "Възраждане" IV, ъгъла с бул. "Трети март"
2130 ВАРНА, бул. "Владислав Варненчик" № 256

2131
ВАРНА, кв. "Владислав Варненчик", м-ст "Голям пясък", парцел 
64

2136 ВАРНА, м-ст "Харамията", на 5 км посока Бургас
2202 ДОБРИЧ, ул. "Калиакра", пътя за с. Житница 
2205 ТЕРВЕЛ, кв. "Изгрев", ул. "Хан Аспарух" 99
2206 КАВАРНА, ул. "България" № 1
2209 БАЛЧИК, ул. "Дунав"
2210 к.к.АЛБЕНА, посока Кранево
2212 ДОБРИЧ, СЕВЕРЕН  ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ЗА ЛЕТИЩЕТО
2213 ДОБРИЧ, ул. "3-ти март" № 302, изход Шумен
2214 ДОБРИЧ, кв.БАЛИК, ул. "Христо Ботев"
2302 ШУМЕН, бул. "Симеон Велики" №82, изход ВАРНА
2304 ШУМЕН, V-ти КМ, м-ст "Мералък"
2305 ШУМЕН КВ."ГРИВИЦА", ул. "Ген. Скобелев"
2307 ПРЕСЛАВ, ул. "Борис Спиров" №47
2308 СМЯДОВО, местност "Студен кладенец"
2310 ГАРА ХИТРИНО
2311 НОВИ ПАЗАР, път ВАРНА-СОФИЯ
2312 НОВИ ПАЗАР, изход Силистра
2315 ШУМЕН, ул. "Индустриална" №9
3103 ВРАЦА, ж.к. Хранително-вкусова зона, ул. "Илинден" 
3104 МЕЗДРА, път Е-79, вход от София
3105 МЕЗДРА, ул. "9-ти септември", център
3106 РОМАН, изход Златна Панега



3107 КРИВОДОЛ, ул. "Г. Димитров"
3109 КНЕЖА, ул. "Д. БУТАНСКИ" №4
3110 БОРОВАН , шосе изход ОРЯХОВО
3112 ГЛОЖЕНЕ,  кв. "83", изход ОРЯХОВО
3117 БУТАН, вход ВРАЦА
3118 ВРАЦА, ул. "Илинден", Млекокооп
3120 ОРЯХОВО, ул. "Архитект Цолов"№ 140, изход за София
3123 ВРАЦА,  ул. "Максим Горки" 
3201 ВИДИН, ул. "МИТРОПОЛИТ КИРИЛ" №1
3202 ВИДИН, жк. Заводско селище" №1
3204 КУЛА, ул. "Възраждане",  вход ВИДИН
3207 БЕЛОГРАДЧИК, ул. "Цар Иван Срацимир" , ВХОД ОТ ВИДИН
3210 РУЖИНЦИ, Е79, изход МОНТАНА
3211 БРЕГОВО, ул. "Г. ДИМИТРОВ" №54
3212 ВИДИН, ТЕЦ ,ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
3219 ВИДИН ул.Цар Симеон Велики 76А
3223 Видин, Дунав мост 2
3303 МОНТАНА, РУЖ. ШОСЕ, УЛ. "ВЕРЕНИШКА"
3305 ВЪРШЕЦ, ул. "Република", вход от ВРАЦА 
3308 ВЪЛЧЕДРЪМ, ул. "Георги Карлов", ИЗХОД ЛОМ
3309 МЪРЧЕВО, ул. "Първа"№34,  изход ОРЯХОВО
3310 Г.ГЕНОВО, БЕЛОГРАДЧИШКО ШОСЕ
3311 ОГОСТА, ГР.БОЙЧИНОВЦИ, КВ. "ОГОСТА"
3313 ЛОМ, м-ст "Бахчите", ул. Ал. Стамболийски 
3319 МОНТАНА, бул. "Хр. Ботев" 66
4101 ПЛЕВЕН, ул. Сан Стефано", парк "Кайлъка"
4102 ПЛЕВЕН, ул. "Гривишко шосе"
4106 ПЛЕВЕН,  "Дунавия", бул. "Сторгозия", вход София
4109 ЧЕРВЕН БРЯГ, до база "Петрол"
4110 ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Софроний Врачански", до ЖП гарата
4111 РАДОМИРЦИ, пътя Плевен - София
4113 БЪЛГАРЕНЕ, на пътя за Русе
4114 ГУЛЯНЦИ, на изхода за Никопол
4115 НИКОПОЛ, на изхода за Плевен
4123 БЕЛЕНЕ, ул. "България", изход Плевен
4127 ЛЕВСКИ, ул."Цар Иван Асен II", изход за Плевен
4203 В.ТЪРНОВО, Дервеня, вход Русе 
4204 ЕЛЕНА, в индустриалната част

4206
ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ул. "Св.Княз Борис I",Източна промишлена 
зона

4209 СВИЩОВ,  ул. "33-ти Свищовски полк" № 83, център

4216
П.ТРЪМБЕШ, ул. "Александър Стамболийски, изхода за В. 
Търново

4217 МАСЛАРЕВО, главен път Плевен-Русе, 16 КМ.
4223 РЕСЕН, ул. Димитър Благоев, изход Павликени

4225
В.ТЪРНОВО, ул. "Магистрална", главен път Варна - София, 
входа Варна



4228 В.ТЪРНОВО - бул. България 
4301 ГАБРОВО, бул. "Стефан Караджа", изход Севлиево
4303 ТРЯВНА, ул. "Ангел Кънчев"№152, изход Габрово
4304 ДРЯНОВО, ул. "Шипка" № 214, център
4307 СЕВЛИЕВО, Северна промишлена зона, вход Плевен
4401 ЛОВЕЧ, ул. "Доктор Съйко Съев", на изхода за София
4405 ТРОЯН, ул. "Генерал Карцов", изход за ,,Беклемето"
4407 ЛОВЕЧ, бул. "Мизия"
4409 ЛУКОВИТ, ул. "Възраждане", вход София
4411 ЗЛАТНА ПАНЕГА, главен път Плевен-София, изход София
4418 МАЛИНОВО, пътя София-Варна, м-ст "Юртлука"
4420 МИКРЕ, на пътя София-Варна м-ст "Дончовското", изход София
4421 ЯБЛАНИЦА, кв. "Кът"

4424
ЛОВЕЧ, гл. път 35, посока от Плевен към Троян (ул. Баховско 
шосе)

5104 ПЛОВДИВ, Бул. "Найчо Цанов", "АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ"
5106 ПЛОВДИВ, бул. ".В.АПРИЛОВ" №76
5110 ПЛОВДИВ, бул. "БЪЛГАРИЯ"
5117 КРИЧИМ, бул. "Тракия" №22
5119 ЦАЛАПИЦА, местност Орта хан
5120 СЪЕДИНЕНИЕ, м/у ул. "Найден Команов" и бул. "Пловдив"
5121 РАКОВСКИ, кв. "Парчевич"
5122 БРЕСТНИК, бул. "Асеновградско шосе", местност "Горна Каба"
5123 АСЕНОВГРАД, ул. "БАЧКОВСКО ШОСЕ"
5124 АСЕНОВГРАД, ул. "Цар Иван Асен II "
5127 КАЛОФЕР, изход Манолово
5131 ХИСАР, ул. "Хр. Ботев" 20 А
5133 ПЛОВДИВ, АМ "ТРАКИЯ" 124 КМ., Посока Бургас-София
5134 ПЕРУЩИЦА,  ул. "Иван Вазов" №1А
5135 БЕЛОЗЕМ, посока Център
5136 ПЛОВДИВ, бул. "Васил Априлов", изход за София
5138 КАРЛОВО, ул. "Теофан Райнов", посока Куртово
5139 ПЛОВДИВ, жк. "ТРАКИЯ", бул. "ЦАР СИМЕОН"
5202 ПАЗАРДЖИК, бул. "Цар Освободител" № 43
5205 СЕПТЕМВРИ, ул. "Велинградско шосе"
5206 БЕЛОВО, ул. "Освобождение" № 177
5208 ПАНАГЮРИЩЕ, ул. "Г. Бенковски"
5210 БАТАК, местност "Превала"
5211 ВЕЛИНГРАД, ул. "Хр. Ботев"  № 41
5215 КАЛУГЕРОВО, АМ "Тракия", посока Пловдив
5216 ЦЕРОВО, АМ "Тракия", посока София
5222 ПАЗАРДЖИК ул."Струма" 49
5301 СМОЛЯН, кв. "УСТОВО"
5306 ДЕВИН, ул. "Освобождение"
5307 ЧЕПЕЛАРЕ, к.к. Пампорово
5308 СРЕДНОГОРЦИ, ул. "Здравец" №18



5309 ЗЛАТОГРАД, ул. "България" № 31
5311 РУДОЗЕМ,  ул. "Хан Аспарух"
5313 НЕДЕЛИНО, изход за Златоград 
6104 РУСЕ, бул. "Липник" №128, до  КАТ
6106 РУСЕ, бул. "Христо Ботев", път Русе - Варна
6109 ДВЕ МОГИЛИ,  ул. "Черно море" № 5
6110 БЯЛА, бул. "Кольо Фичето" на гл.път  Русе - София
6202 РАЗГРАД   на гл.път   Русе - Варна
6204 ЦАР КАЛОЯН на гл.път  Русе - Варна
6206 КУБРАТ  на път  Русе - Кубрат
6208 ЗАВЕТ изход път Кубрат - Русе
6210 СЕНОВО до МОК "Каолиново" гр. Сеново
6302 СИЛИСТРА  на изхода към Добрич
6305 ДУЛОВО  на път Силистра - Шумен
6307 ЗАФИРОВО на път Русе - Силистра
6308 АЛФАТАР, ул. "Олшанка"
6309 ТУТРАКАН на път  Русе - Силистра
6310 СИЛИСТРА   на ГКПП   Силистра
6401 ТЪРГОВИЩЕ, бул. 29-ти  януари
6403 ОМУРТАГ, ул. "Цар Освободител" 37, на изхода за Търговище
6404 АНТОНОВО гл. път София - Варна
6409 ПОПОВО, на изхода за   Разград
6413 КЬОСЕВЦИ, гл. път София – Варна - Юг
6705 РУСЕ, ул. "Кариера", по пътя към Дунав мост
7101 СОФИЯ, бул. "Ломско шосе"№230 - изход Костинброд
7102 СОФИЯ, бул. "Пенчо Славейков", срещу "Пирогов"
7103 СОФИЯ, кв. БАНКЯ, ул. "Стефан Стамболов", вход от Сливница
7104 СОФИЯ, бул. "К.Величков"/ ул. "Пиротска", ул."Татарли"
7106 СОФИЯ, жк. "Люлин"5, бул. "Петър Дертлиев"

7111
СОФИЯ, бул. "Рожен" и бул. "Илиенско шосе", с/у входа на ТБ 
Илиенци

7113 СОФИЯ, ВОЛУЯК, бул. "Сливница" - мотел "Божур"
7116 СОФИЯ ЛОЗЕН, местност "Мацаница", София мотел Изток
7118 СОФИЯ, жк. "Младост" 3. бул. "Йордан Милев"
7119 СОФИЯ, Павлово, бул. "Цар Борис III" локално 
7121 СОФИЯ, кв. "Слатина", бул. "Проф. Цветан Лазаров"
7125 СОФИЯ, "Милево ханче", бул. Сливница 512
7129 СОФИЯ, бул. "Драган Цанков", срещу КАТ
7135 СОФИЯ, кв. "Обеля", ул. "Акад. Дмитрий Лихачов"

7144
СОФИЯ, жк. "Надежда", ул. "Хан Кубрат"/околовръсно на 
Надежда/

7146 СОФИЯ, бул. "Т. Каблешков", последна спирка 74,76
7151 СОФИЯ, бул. "Симеоновско шосе"
7152 СОФИЯ, бул. "Ген. Данаил Николаев", след моста "Чавдар"
7203 ДРАГОМАН, Автомагистрала "Европа" -дясно
7205 СЛИВНИЦА, ул. "Паисий Хилендарски"№ 57
7206 НОВИ ХАН, ул. "Пловдивско шосе"



7207 ИХТИМАН, градска, ул. "Цар Освободител"
7210 САМОКОВ, ул. "Софийско шосе", изход София
7211 САРАНЦИ, вход Саранци, вляво
7212 МИРКОВО, до Керамичен завод "Мирково"
7214 КОПРИВЩИЦА, ул. "Любен Каравелов"  № 80
7217 БОТЕВГРАД, бул. "Цар Освободител" № 41
7220 ЕТРОПОЛЕ, бул.  "Руски", вход Златица 
7223 ИХТИМАН Мотел, АМ Тракия, 43-ти км.,север 
7224 ГОДЕЧ, изход София
7231 СОФИЯ - ГАРА ЯНА, АМ „Хемус”, км. 5+540, дясно
7232 Своге, ул. Искър №27
7305 ИЗВОР, път Радомир-Кюстендил, изход Кюстендил
7308 ТРЪН, изход за ГКПП
7309 ЗЕМЕН, ул. "Пещерско шосе" 10
7311 ДРАГИЧЕВО, вход АМ Люлин, изход София
8102 СТАРА ЗАГОРА, ул. "КНЯЗ БОРИС I" КИНО "Ж. ДИМАНОВ"
8106 РАДНЕВО, КВ. "37", ЮЖНО ОТ ГРАДА
8108 ТОПОЛОВГРАД, ул. "Искър" 14
8109 КАЗАНЛЪК, изход БУРГАС
8110 КАЗАНЛЪК, изход СОФИЯ
8111 ПАВЕЛ БАНЯ, път СОФИЯ-БУРГАС, изход Калофер
8116 ГУРКОВО, път СОФИЯ-БУРГАС, вход Нова Загора
8121 СТ. ЗАГОРА, бул. "Никола Петков", изход БУРГАС
8122 СТ. ЗАГОРА, ТК "СЛЪНЦЕ", ул. "Стамо Пулев"
8126 ЧИРПАН, вход на града от Пловдив, Околовръстен път
8143 Оризово, Магистрала "Тракия", 162 км посока Бургас
8201 ХАСКОВО, бул. "Съединение" № 47 - до болницата

8210
ДИМИТРОВГРАД, бул. Г.С.РАКОВСКИ, на ъгъла с ул. "Кап. Петко 
Войвода"

8214 СИМЕОНОВГРАД, изход ГЪЛБОВО
8216 СВИЛЕНГРАД бул. "Г.ДИМИТРОВ" 185 ИЗХОД  ЗА КАП. АНДРЕЕВО
8218 ЛЮБИМЕЦ,ПЪТ ХАРМАНЛИ-СВИЛЕНГРАД
8220 ХАРМАНЛИ, изход ХАСКОВО
8301 КЪРДЖАЛИ, бул. "Беломорски", автогара
8304 АРДИНО, изход СМОЛЯН, м-ст "Любовна чешма"
8305 ИВАЙЛОВГРАД, ул. "Кап. Петко войвода" ,вход на града
8306 МОМЧИЛГРАД, изход КЪРДЖАЛИ
8307 КРУМОВГРАД ПЪТЯ ЗА ИВАЙЛОВГРАД
8308 ПОДКОВА, ДЖЕБЕЛСКА РЕКА
8309 ЧЕРНООЧЕНЕ, м-ст "ЮСУФ ДУДУ", изход Хасково
8310 ДЖЕБЕЛ, ул. "Илдъръм"  № 23, Автогара


