
 

 

 Правилник за отпускане на "Премия за референции" 

 

    §1 Организатор на кампанията 

 

Организаторът на акцията „Бонус за референции” е група МЕДИПЕ 

 

      §2 Общи разпоредби 

 

Настоящите разпоредби определят правилата за отпускане и изплащане на „Премия за 

референции“ за Болногледачи и Болногледачки сътрудничещи с Организатора в рамките на  

кампанията. 

 

     §3 Срок на кампанията 

 

Кампанията „Премия за референции“ е валидна от 01.01.2023г. до 31.12.2023 г. 

 

     §4 Участници 

 

Участници, участващи в кампанията „Премия за референции“ (наричани по-долу 

„Участник“ или „Участници“) могат да бъдат физически лица, които през периода на 

кампанията, за първи път сключват с Организатора или със свързани с него субекти, договор 

за поръчка за предоставяне на услуги за грижи за възрастни хора и за информационни 

дейности, както  и услуги по набиране на персонал, и които отговарят на другите условия, 

определени в правилника. 

 

     §5 Размер на премията 

 

1. Премията за референции, ако са изпълнени условията на §6, възлиза на: 

- 80 евро нето, ако услугата за домашни грижи е предоставяна в Германия непрекъснато в 

продължение на 60 дни, 

 

или 

 

- 120 евро нето, ако услугата за домашни грижи е предоставяна в Германия непрекъснато в 

продължение на 90 дни. 

2. За лицата, посочени в § 4 „Премията за референции“, се отпуска само веднъж. 

 

 

     §6 Условия за участие 

 

1. За получаване на "Премията за референции", Участникът, посочен в § 4, трябва да отговаря 

на всички изброени по-долу условия: 

а) да предостави на Организатора копие от референциите, представляващи препоръка за 



 

 

Участника, от юридическо или физическо лице, за което или в полза на което Участникът по-

рано е предоставял в Германия услуги за грижи за възрастни хора. Референциите трябва да 

съдържат четливо изписано име и фамилия на Участника, за който се отнасят, и данните на 

издаващия субект, придружени с данни за контакт. Ако референциите съдържат лични данни 

на обгрижваното лице, те трябва да бъдат анонимизирани (например да ги скриете при 

правене на копие). Документът всеки път трябва да бъде проверен от упълномощено от 

Организатора лице.                              

б) да сключи с Организатора договор за поръчка за предоставяне на услуги за домашни 

грижи, както и за информационни дейности и услуги по набиране на персонал, в периода от 

01.01.2023г. до 31.12.2023г., 

в) да започне предоставяне на услугата в Германия, не по-късно от 31.12.2023г., 

г)  да предоставя услугата за домашни грижи в Германия най-малко и непрекъснато в 

продължение на 60 или 90 дни, 

д) да отговаря на условията и да спазва разпоредбите на договора за поръчка, сключен с 

Организатора. 

2. Прекъсвания в изпълнението на поръчката, причинени от фактори или събития 

независими от Участника (напр. смърт на обгрижваното лице, отказ на клиента от услугите на 

Организатора) не засягат възможността за получаване на „Премията за референции“, в този 

случай обаче условието за отпускането й е Участникът да продължи сътрудничеството, като 

започне да предоставя друга поръчка, не по-късно от следващите 3 дни. 

    §7 Условия за изплащане на бонуса 

 

„Премията за референции“ ще бъде изплатена чрез банков превод по банкова сметка, 

посочена от Участника в Договора за поръчка, сключен с Организатора, до 14-то число на 

месеца, следващ месеца, в който са изпълнени условията за отпускане и изплащане на 

„Премията за референции“. 

    §8 Заключителни разпоредби 

 
В отношенията с лицето, предоставящо услугата, се прилагат съответно настоящите 
разпоредби и сключеният с Организатора договор. Правилникът можете да намерите на 
уебсайта на Организатора и това е единственият документ, определящ правилата за 
отпускане на „Премията за референции“. Организаторът си запазва правото да прави 
промени в правилника, включително предсрочно да прекрати кампанията, след 
предварително уведомяване на Участниците чрез публикуване на съответната информация 
на уебсайта без предоставяне на обосновка. Промяната или предсрочното прекратяване на 
кампанията няма да доведе до загуба на правата на Участниците, придобити преди 
изменението на Правилника или по-ранното прекратяване на кампанията. 

 

 

 



 

 

 

§ 9 Лични данни 

 
1. Администратор на личните данни на участниците в кампанията „Премия за референции“ 
е Група Medipe. 

2. Подробна информация за субектите, включени в Група Medipe, можете да намерите на 

уебсайта www.medipe.bg в разделa „Защита на личните данни“, на следния линк: 

информация за съадминистратори 

 
3. Информационните клаузи можете да намерите на уебсайта www.medipe.bg в разделa 

„Защита на личните данни“, на следния линк: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

 

 

 

 

 

http://www.medipe.bg/
https://medipe.bg/wp-content/uploads/2022/08/ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-СЪАДМИНИСТРАТОРИТЕ.pdf
http://www.medipe.bg/
https://medipe.bg/защита-на-личните-данни/

