
ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Fuel pass - програма за отстъпки при покупка на горива и 

стоки във верига бензиностанции „Газпром“ 

(Изменени на 10.11.2014, 20.01.2015, 01.02.2015, 27.03.2015, 

30.04.2015, 29.05.2015, 30.06.2015, 31.07.2015, 31.08.2015, 

30.09.2015, 15.10.2015, 31.10.2015, 31.12.2015, 31.03.2016, 

31.05.2017 , 31.03.2016, 30.04.2016, 31.05.2016, 30.06.2016, 

31.07.2016, 31.08.2016, 12.09.2016, 15.09.2016, 30.09.2016, 

31.10.2016, 30.11.2016, 31.12.2016, 31.01.2017, 13.02.2017, 

28.02.2017, 31.03.2017, 30.04.2017, 26.05.2017, 31.05.2017, 

30.06.2017, 21.07.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 30.09.2017) 

Участниците в кампанията са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите 

Общи условия. С извършването на което и да е от действията за участие в 

Промоцията, описани в настоящите Общи условия, участниците потвърждават, че 

са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно. 

Общите условия са публично оповестени и са достъпни за целия период на 

продължителност на Програмата на Интернет адрес: www.gazprom-petrol.bg и в 

обектите от веригата «ГАЗПРОМ». 

 

Раздел І. Организатор на Програмата “FUEL PASS” 

І.1. Програмата “Fuel pass” се организира и провежда от „НИС Петрол“ ЕООД, гр. 

София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 51А, наричан по-долу 

„Организатор“.  

І.2. Организаторът на Програмата си запазва правото да допълва или променя 
Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на 
Интернет адрес: www.gazprom-petrol.bg или на територията на търговските 
обекти. 
 
Раздел ІІ. Територия на Програмата и търговски обекти, участващи в 

Програмата “FUEL PASS” 

ІІ.1. Програмата се организира и провежда на територията на Република България 
в следните търговски обекти – бензиностанции от веригата „ГАЗПРОМ“ на 
територията на Република България, маркирани с рекламни материали на 
Програмата „Fuel Рass“: 

 Бургас, ж.к. Меден рудник, бул. Захари Стоянов 

 Ловеч, изход Троян, главен път Ловеч-София  

 Видин, бул. Панония 66 

 Враца, ул. Илинден 22 (изход Монтана) 

 Велинград, изход на града за София  

 Пловдив, Околовръстен път на Пловдив, след Метро 

 Пловдив, ул. Христо Ботев 1 Б   

 Пловдив, бул. Пещерско шосе 32  

 Пловдив, бул.Никола Вапцаров 91Б  

 Пловдив, бул. Карловско шосе 38 

 Пловдив, бул. Санкт Петербург 48  

 Пловдив, бул. Васил Майов 95 А 

 Първомай, кв. Дебър, вход от Хасково  

 Благоевград, главен път Е79 - София-Кулата, 4 км. след Благоевград 

 Димитровград, изход за Хасково  

 Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 9  

 София, бул. Цветан Лазаров 

 Пловдив, бул. Кукленско шосе 

 Пазарджик, ул. Кочо Честименски 8Д 

 главен път Пловдив-Асеновград, бул.България 189 

 Смолян, ул. Невястата, 1 км преди входа на града от Пампорово 

 Хасково, изход за Димитровград  

 Харманли, област "Зад хана", главен път Е80 

 Велико Търново, 2км преди входа на града от София 

 Пловдив, ж.к. Тракия, ул. Шипка 9 

 София, бул. Цариградско шосе 355 

 ГКПП Калотина, главен път Калотина-София ГКПП Калотина 

 София, с.Долни Богров, ул.35 

 с.Приселци (Варна), автомагистрала E-87 Варна-Бургас 

 Кърджали, кв. Веселчани, ул. 1-ви май №28 

 Русе, бул. Липник 

 Банско, вход от Разлог, ул. Патриарх Евтимий 1 

 София, Черен кос, бул. Цар Борис ІІІ №509 

 Хасково, бул. Съединение 44  

 Бургас, бул. Транспортна, местност „Под шосето” 
 
 
Раздел ІІІ. Продължителност на Програмата 
(последно изменен на 31.10.2017 г.) 
 
ІІІ.1. Участието и изпълняването на условията за участие в Програмата започва в 
0:00 часа на 01.10.2017 г. и приключва в 23:59:59 часа на 31.10.2017  г. или до 
изчерпване на количествата Fuel Pass носители на отстъпки.  
Раздаването на Fuel Pass носители на отстъпки започва от 0:00 часа на 
01.10.2017  г. и ще продължи до 23:59:59 часа на 31.10.2017  г.или до изчерпване 
на количествата Fuel Pass носители на отстъпки. 
Ползването на Fuel Pass носители за отстъпки започва от получаване на 
носителите от участника и продължава неограничено във времето. 
Организаторът си запазва правото да прекрати Програмата по всяко време след 

нейното начало. 

 

 

Раздел ІV. Участници 

ІV.1. (последно изменен на 31.10.2017 г.) Право да участва в Програмата „Fuel 

pass“ има всяко физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което в 

периода от 01.10.2017 г. до 31.10.2017  г. включително, е посетило и е 

направило еднократно или на части покупка/покупки на гориво и/или стоки в 

търговски обект от веригата „Газпром“ на стойност 50 (петдесет) или повече лева, 

с включен ДДС, заплатило е покупката/покупките в брой, чрез кредитна или 

дебитна карта и е попълнило с данни Формуляр за участие в Програмата „Fuel 

pass“. Стойността от 50 (петдесет) лева, с включен ДДС, се счита достигната на 

базата на обявените продажни цени на закупените стоки. Направените покупки за 

50 лв. се доказват с представяне от страна на клиента на оргинални касови 

бонове от фискалната система. Използването на корпоративна кредитна или 

дебитна карта «Газпром» при покупка в обект от веригата «Газпром» не дава 

право за участие в Програмата „Fuel pass“. Използването на други Fuel Pass 

носители на отстъпки при покупка в обекта от веригата „Газпром“ не дава право за 

поредно участие в Програмата и получаване на пореден комплект носители на 

отстъпки. 

Програмата „Fuel pass“ дава възможност за Участниците в нея да се възползват 

от търговски отстъпки при покупка на горива и/или стоки в обектите от веригата 

„Газпром“ на територията на Република България, маркирани с рекламни 

материали на Програмата. За физическо начисляване на отстъпки, 

Организаторът предоставя на участниците комплект Fuel Pass носители на 

отстъпки – брандиран чип и брандирана мини-карта. 

Раздел V. Механизъм за провеждане на Програмата и условия за участие в 
Програмата „Fuel pass“ 

V.1. (последно изменен на 31.10.2017г.) Всяко физическо лице, навършило 18 
(осемнадесет) години, което в периода от 01.10.2017 г. до 31.10.2017   
г.включително, посети и направи еднократно или на части покупка на гориво и/или 
стоки в търговски обект от веригата „Газпром“ на стойност 50 (петдесет) или 
повече лева, с включен ДДС, заплати покупката в брой, чрез кредитна или 
дебитна карта и попълни с данни Формуляр за участие в Програмата „Fuel pass“, 
има право да получи безплатно 1 брой „Fuel Pass“ брандиран чип и 1 брой мини 
карта – комплект носители на търговски отстъпки. Всеки един от носителите (чип 
и карта) може да се използва самостоятелно и дава право на еднакви по размер 
отстъпки. 
 
Всеки участник има право да получи до 2 комплекта Fuel Pass - носители на 
търговски отстъпки за периода на Програмата. 

V.2. „Fuel Pass“ комплектът се предоставя на всеки участник в момента на 

покупката по V.1. в съответния търговски обект от веригата бензиностанции 

„Газпром“ след попълване на данните на участника във Формуляр за участие. 

При вземане на участие в Програмата „Fuel Рass“ по V.1., Участникът има право 

да получи отстъпката, предоставяна с Fuel Pass носителите, и при еднократната 

покупка - изискване за включване в програмата по V.1.  

V.3. Формуляр за участие 

Формулярът за участие съдържа полета с информация за Участника, които 

участникът следва да попълни, за да участва в Програмата „Fuel Pass“. 

Желаещите да участват в Програмата „Fuel Pass“ трябва да попълнят коректно и 

с актуални данни всички задължителни полета. С попълването на Формуляра за 

участие, Участниците декларират, че приемат Общите условия на Програмата. С 

попълване на данните за контакт, клиентите получават възможност да бъдат 

информирани за актуалните отстъпки по Програмата, както и за други активности. 

С участието си в Програмата „Fuel Pass“, Участниците се съгласяват да не търсят 

отговорност от Организатора и да не предявяват претенции, свързани с размера 

на отстъпките. 

Формулярът за участие се предоставя на участника от отговорен служител на 

съответния търговски обект от веригата бензиностанции „Газпром“, след 

изпълнение на Условията за участие в програмата. Попълването на формуляра 

се осъществява на територията на търговски обект от веригата бензиностанции 

„Газпром“, маркиран с рекламни материали на програмата. Попълненият 

Формуляр за участие се предава на отговорен служител в бензиностанцията, като 

това е условие за получаване на „Fuel Pass“ чип и/или карта. За валидно 

попълнен Формуляр за участие се счита всеки формуляр, предоставен от 

отговорен служител на бензиностанцията и четливото попълнен с актуални данни 

за Участника в полетата, обозначени като задължителни със знака (*). 

Непопълването на Формуляра за участие дава правото на Организатора да 

откаже да предостави „Fuel Pass“ носители на търговски отстъпки на съответното 

лице, което откаже да попълни формуляра. Събраните данни от Формулярите за 

участие ще се обработват и използват от Организатора за маркетингови и 

рекламни цели. Събраните данни няма да се предоставят на трети лица. С 

попълването на Формуляра участникът дава съгласието си Организаторът да 

влиза в контакт с него на предоставения лично от него телефон за контакт и/или 

електронен адрес по време и във връзка с програмата, както и за други 

маркетингови и рекламни цели. Участниците могат да откажат да получават 

съобщения за маркетингови и рекламни активности на Организатора на следния 

е-мейл адрес: bgr.retail@nis.eu 

V.4. „Fuel Pass“ комплектът дава право на Участника да закупува горива и стоки, 

налични в търговските обекти от веригата бензиностанции „Газпром“ с отстъпки, 

определени по размер от Организатора. „Fuel Pass“ комплектът дава право на 

отстъпки неограничено във времето.  

http://www.gazprom-petrol.bg/


Всеки един от двата носителя (чип и карта) може да бъде използван 

самостоятелно, като всеки един от двата носителя дава право на еднакви по 

размер отстъпки. 

Двата носителя (чипът и картата) не може да се използват кумулативно при 

извършването на една покупка, респ. отстъпките, на които всеки от носителите 

дава право не могат да се ползват кумулативно. Два или повече носители 

(например два чипа или две карти и тн.) не могат да се използват кумулативно 

при извършване на една покупка, респ. отстъпките, на които тези носители дават 

право не могат да се използват кумулативно. 

V.5. При невъзможност да се предостави „Fuel Pass“ комплект в момента на 

изпълване на условията (например поради изчерпване на количествата на 

съответния обект), Организаторът си запазва правото да предостави „Fuel Pass“ 

комплекта на участниците, изпълнили условията за участие в програмата, във 

възможно най-кратък срок, като за същото своевременно ще информира 

участниците. 

Раздел VІ. Издаване и управление на Fuel pass  

При изпълване на всички Условия на програмата „Fuel Pass“, Участникът 

получава безплатно 1 (един) брой комплект Fuel pass – брандиран чип и мини 

карта.  

Не се разрешава свободна продажба на „Fuel Pass“ чипове и карти.  

Производството на нужното количество „Fuel Pass“ чипове и мини карти е за 

сметка на Организатора „НИС Петрол“ ЕООД. Те се предоставят за ползване на 

Участниците в програмата. Същото не променя собствеността и при поискване 

следва да бъдат върнати. Издадените „Fuel Pass“ чипове и мини карти не са 

банкови карти и с тях не могат да се правят финансови разплащания. 

В случай на загуба, кражба или повреда на „Fuel Pass“ носителите (чипове и/или 

мини карти), организаторът „НИС Петрол“ ЕООД не дължи на участниците 

никакви компенсации и обезщетения. 

Раздел VІІ. Размер на отстъпките по Програмата „Fuel Pass“ и условия за 

получаването им 

VІІ.1. Програмата „Fuel Pass“ дава право на различни по размер отстъпки при 

покупка на горива и/или стоки в търговските обекти от веригата „Газпром“ според 

вида на закупените продукти, както и според деня и часа на извършване на 

покупката, както следва: 

ОТСТЪПКИ ЗА ГОРИВА: 

(последно изменен на 31.10.2017г.)  

Активност Валидност на отстъпките 

[за литър/кг, лева с ДДС] 

Срок на валидност 
на отстъпките Бензин 95,  

Дизел, 
G-Drive Diesel* 

G-Drive 100*, 
Бензин 98* 

Автогаз и 
метан* 

Базови 
Fuel pass 
отстъпки 

Понеделник - Събота 
от 07:00 до 19:00 часа 

0,05 0,10 0,02 
От: 01.10.2017  
До: 31.10.2017   

"Happy 
Hours" 

Понеделник - Събота 
от 19:00 до 07:00 часа 

0,06 0,10 0,04 
От: 01.10.2017  
До: 31.10.2017   

"Happy 
Sunday" 

Всяка неделя и всички 
официални празници 

от 0:00 до 24 часа 

 
ОТСТЪПКИ ЗА СТОКИ: 

Тип отстъпките 
Валидност на 

отстъпките 
Размер на 
отстъпките 

Срок на 
валидност на 

отстъпките 

Отстъпка за стоки** 
[лева с ДДС] 

Понеделник - Неделя 
от 00:00 до 24:00 часа 

5% 
От: 01.10.2017 
До: 31.10.2017   

Отстъпка за селектиран 
списък от стоки*** 
[лева с ДДС] 

Понеделник - Неделя 
от 00:00 до 24:00 часа 

10% 
От: 01.10.2017 
До: 31.10.2017   

Отстъпка за селектиран 
списък от стоки от 
ресторанта през Happy 
Hour**** [лева с ДДС] 

Понеделник - Неделя 
от 18:00 до 22:00 часа 

20% 
От: 01.10.2017 
До: 31.10.2017   

* Важи за обекти, които предлагат съответните горива. 

** Важи за всички стоки от магазините и ресторантите от верига бензиностанции 

Газпром, без винетки, цигари, лотарийни билети, електронни ваучери и 

промоционални активности. 

*** Важи при покупки на селектирани стоки от магазините и ресторантите от 

верига бензиностанции Газпром, маркирани със специална маркировка на 

програмата Fuel pass". 

**** Важи при покупки на селектирани стоки от ресторантите от верига 

бензиностанции Газпром, маркирани със специална маркировка на програмата 

“Fuel pass" и “Happy Hour”. 

Отстъпките се приспадат от актуалните цени за деня на стоките с ДДС към 
момента на извършване на покупката. 
Търговска отстъпка от цената на горивото се начислява на всеки пълен литър 
гориво.  
„НИС Петрол“ ЕООД си зпазва правото да дава допълнителна отстъпка и/или 
рекламен подарък на селектиран брой притежатели на „Fuel pass“. 
 
VІІ.2. Търговските отстъпки важат при плащане в брой и/или посредством банкови 
дебитни и кредитни карти. Отстъпки не се начисляват при използване на 
корпоративни кредитни и дебитни карти „Газпром“.  
Отстъпките от програмата „Fuel Pass“ не могат да се комбинират с други ценови 
промоции и отстъпки в обектите от веригата „Газпром“. 
 
VІІ.3. Минимална стойност на покупката - за използване на предоставените 

търговски отстъпки чрез „Fuel Pass“ носители няма ограничение за минимална 
стойност на покупката на гориво и/или стоки, т. е. клиентите имат право на 
съответните търговски отстъпки „Fuel Pass“, независимо от минималната стойност 
на извършената от тях покупка.  
Максималният обем на горивото (независимо от вида на горивото), който 
клиентът има право да зареди при конкретна покупка на гориво и да ползва 
отстъпките „Fuel Pass“ се лимитира до 1000 литра при всяка покупка.  
 
Няма ограничение за максимален брой стоки в рамките на една покупка. 
 
Дневен лимит за брой покупки на горива с отстъпките „Fuel Pass“ – 

клиентите имат право на до две покупки на гориво в рамките на 24 часа с всеки 
един от двата носителя на отстъпки, т. е. две покупки на гориво с брандирания 
чип и две покупки на гориво с мини-картата. 
Дневен лимит за брой покупки на стоки с отстъпките „Fuel Pass“ – клиентите 
имат право на до две покупки на стоки в рамките на 24 часа с всеки един от двата 
носителя на отстъпки, т. е. две покупки на стоки с брандирания чип и две покупки 
на стоки с мини - картата. 
 
* Една покупка се състои от неограничен брой стоки, заплатени наведнъж 
срещу общ касов бон. 
 

Раздел VІІІ. Права и задължения на Организатора 

С цел поддържане на актуалност на програмата „Fuel Pass“, Организаторът „НИС 

Петрол“ ЕООД запазва правото си да променя едностранно Условията на 

програмата, размера на предоставяните търговски отстъпки и периода на 

предоставянето им. Всички промени ще бъдат публикувани на уебсайта на 

компанията (www.gazprom-petrol.bg) и в търговските обекти, маркирани с 

рекламни материали на програмата и влизат в сила след оповестяването им на 

посочения уебсайт. Обект на промяна могат да бъдат всички условия на 

програмата и механизма на програмата, като: размер на отстъпките, продукти – 

обект на отстъпки, срокове на валидност, условия за вземане на участие в 

Програмата и др. Организаторът има неотменимото право да видоизмени или 

прекрати програмата по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни 

обстоятелства, материални злоупотреби или нарушаване на Правилата. В тези 

случаи на участниците не се дължи компенсация. 

 

Раздел ІХ. Грешки и нередовности 

ІХ.1. При установяване на нередовност на предявените за получаване на 
отстъпки „Fuel Pass“ носители – повреда на носителя, неотчитане на отстъпки  
със съответните носители, Организаторът не носи отговорност за тях. Решението 
за редовността и валидността на носителите принадлежи на Организатора и е 
обвързващо за Участниците. 
 
Раздел Х. Отговорност 
 
Х.1. С участието си в Програмата и с попълването на Формуляра за участие, 
Участниците се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като 
необходимо условие за участие в програмата и получаване на „Fuel Pass“ 
носители на отстъпки, и предоставят изричното си съгласие Организаторът на 
Промоцията да обработва предоставените от тях лични данни, като последният 
не дължи заплащане за това. 
 
Раздел ХІ: Прекратяване на програмата 
 
ХІ.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко 
време, обявявайки това в съответствие с Раздел І. В тези случаи на участниците 
не се дължи компенсация. 
 
Раздел ХІІ: Съдебни спорове 
 
ХІІ.1. Всички спорове между Организатора на програмата и участниците в същата 
се решават по взаимно съгласие и договорка. При невъзможност за постигане на 
такова съгласие, спорът се решава от компетентния съд в гр. София. 
 
Настоящите Общи условия са достъпни на Интернет адрес www.gazprom-
petrol.bg  за периода на Програмата.  
Участвайки в тази Програма и попълвайки Формуляра за участие, участниците 
декларират и се съгласяват, че са запознати с настоящите Общи условия и са 
съгласни да спазват техните разпоредби. 
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