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1. ОРГАНИЗАТОР 
 
1.1. Обучителната програма „Пчеларски университет“ (наричана по-долу за 
краткост „Обучителната програма”) се организира от „Бии Смарт 
Текнолоджис" АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията с ЕИК 205742609, със седалище и адрес на управление в 
град София, р-н Сердика, Пощенски код: 1233, кв. Банишора, ул. „Ген. Иван 
Чернаев“ № 2, ап. 6 („Организатор”) 
1.2 Обучителната програма се провежда със съдействието на „Кауфланд 
България ЕООД енд Ко“ КД. „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД не е 
Организатор на Обучителната програма, като не носи отговорност спрямо 
държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо 
участниците в Обучителната програма, във връзка с условията за участие и 
механизма на провеждане на обученията. По всякакви въпроси, свързани с 
участието в Обучителната програма, участниците следва да се обръщат към 
Организатора. 
1.2. Обучителната програма се провежда съгласно условията на настоящите 
Правила („Общи условия“). 
 

 
2. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА 
2.1. Участниците в Обучителната програма са длъжни да спазват условията и 
разпоредбите на описаните по-долу правила. 
2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското 
законодателство и ще бъдат публикувани на www.istinskimed.bg за целия 
период на Обучителната програма. 
 
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните 
правила на Обучителната програма, като промените влизат в сила след 
публикуване на сайта www.istinskimed.bg/bee-university 
2.4. В случай че участник не е съгласен с Правилата, участникът следва да 
преустанови участието си в Обучителната програма. Преустановяването 
участието в Обучителната програма се извършва с изрично писмено заявление, 
отправено до Организатора на следния електронен адрес: bee.uni@istinskimed.bg 
 
3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПОДБОРА ЗА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА 
 
3.1. Подбора за Обучителната програма се провежда в периода 07.02.2022 г. 
до 23.02.2022 г., вкл. Организаторът си запазва правото да удължава периода 
на подбор или да прекратява предсрочно провеждането му чрез официално 
съобщение на сайта www.istinskimed.bg/bee-university 
 



4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
 
4.1. В подбора за Обучителната програма участва всяко физическо лице, което 
попълни формата за кандидатстване и отговаря на описаните по-долу 
допълнителни условия: 
- Да е попълнил надлежно и до край формата за кандидатстване в срокa описан 
в чл. 3, ап. 3.1 
- Да има навършени 18 години в момента на попълване на формата 
- Да се е съгласил с общите условия за кандидатстване във формата за 
кандидатстване 
 
4.2. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи 
участник от подбора за Обучителната програма, включително, но не само, ако 
не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия 
и/или ако наруши някое от правилата на подбора за Обучителната програма. 
 
5. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ  
 
5.1. В подбора участва всяко физическо лице, което е спазило изискванията от 
чл. 4, ал. 4.1.  
5.2  От тях ще бъдат избрани, по преценка на Организатора до 30 човека, които 
да се включат в Обучителната програма.  
5.3 Всички кандидатури ще бъдат разгледани и оценени от Организатора по 
следните критерии: 
- Коректно попълнена форма за кандидатстване 
- Спазване на всички условия от чл. 4 
- Оценка на мотивацията на кандидатите на база отговорите във формата за 
кандидатстване 
- Личната преценка на Организатора за потенциала на кандидатите 
 
6. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СТИПЕНДИЯ 
 

6.1. В рамките на подбора ще бъдат определени 10 участника, които ще получат 
стипендия равна на таксата за участие в Обучителната програма, описана на 
официалната интернет страница на Обучителната програма – 
www.istinskimed.bg/bee-university. 
6.2 Стипендиите ще бъдат предоставени както следва: 
- 5 от „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД 
- 5 от The World Bee Project CIC 
6.3 Изборът на участниците, които ще получат стипендия се определя от 
организацията, която я предоставя по следните критерии: 
- Коректно попълнена форма за кандидатстване 
- Спазване на всички условия от чл. 4 
- Оценка на мотивацията на кандидатите на база отговорите във формата за 
кандидатстване 
- Личната преценка на Организатора за потенциала на кандидатите 

6.3.1 Ако няма нужния брой кандидати за получаване на всички стипендии, 
Организаторът или организацията избират толкова участници, колкото прецени, 
че отговарят на гореспоменатите критерии. Организаторът запазва правото да 
не избира участници, които да получат стипендия. 



6.7. Стипендията се предоставя след като избраният участник потвърди писмено 
желанието си за участие в Обучителната програма. 
6.8 Стипендията не може да бъде прехвърляна на трети лица или заменяна като 
стойност за други продукти или услуги от Организатора или участващите 
организации.  
6.9 Сумата на стипендията не може да бъде изплатена в паричната ѝ 
себестойност на избрания участник и важи само за текущото издание на 
Обучителната програма. 
 
8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
8.1. Личните данни, които участникът предоставя, осъществявайки 
кандидатстване за Обучителната програма на www.istinskimed.bg се 
съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на 
https://istinskimed.bg/privacy-policy/.  
 
9.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОДБОРА 
 
9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати подбора за 
Обучителната програма по всяко време, без значение от причината. В тези 
случаи на участниците не се дължи компенсация. 
 
10. ОТГОВОРНОСТ 
 
10.1. Организаторът не отговаря и не може да бъдат привлечени като страна 
по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на стипендия или 
участие в Обучителната програма, настъпила поради независещи от него 
причини. 
10.2. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците, 
които не са избрани за участие в Обучителната програма или не са получили 
стипендия, които възникват след действителния избор на участниците. 
10.3. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с 
участие в подбора, в случай че не са по вина на Организаторът. 
10.4. Организаторът не носи отговорност и няма да дължи каквото и да е 
обезщетение при неправомерно използване на лични данни при участие в 
подбора. 
 
 
11. СПОРОВЕ 
 
11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в 
подбора, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е 
възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български 
съд в град София по законите на Република България. 
11.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на подбора, които 
възникват по време на подбора могат да бъдат изпращани писмено или по 
електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да 
изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата на подбора. След тази дата 
оспорвания няма да бъдат разглеждани. 



11.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички кандидати и 
избрани участници в подбора и решенията на Организатора са окончателни по 
отношение на всички въпроси, свързани с подбора за Обучителната програма. 
 
Контакти с Организатора: 
bee.uni@istinskimed.b 
+359885830643 

 
 


