
ИНИЦИАТИВАТА НА МЕТРО БЪЛГАРИЯ  

„ВАКСИНА С КАУЗА“ 

 

1) Организатор 

Организатор на инициативата „ВАКСИНА С КАУЗА“ накратко „ИНИЦИАТИВАТА“ се организира и 

провежда от „Метро Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („Организатор“). В партньорство на 

инициативата е Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции по 

области. 

Настоящите Общи условия на Кампанията са публикувани на специална страница на сайта на 

Организатора www.metro.bg/novini/2021/metro-balgaria-vaksinatsionni-punktove-vaksina-s-kauza. 

Общите условия са достъпни през целия период на Инициативата по начин, който позволява 

тяхното съхраняване и възпроизвеждане.  

Организаторът си запазва правото да променя Общите условия на Инициативата като всяка 

промяна ще бъде предварително оповестена и комуникирана. 

2) Период на Кампанията:  

Инициативата е валидна от 03.09 до 30.11.2021 г. 

3) Участващи обекти и работно разписание: 

Ваксинационни пунктове ще има в пет града, както следва: 

• гр. София, магазин МЕТРО на бул. Цариградско шосе 7-11 км – от петък до неделя, от 10:00 

до 18:00 часа 

• гр. Пловдив, магазин МЕТРО на бул. "Санкт Петербург" 135 – от петък до неделя, от 10:00 

до 18:00 часа 

• гр. Варна, магазин МЕТРО в район "Вл. Варненчик", ул. "Атанас Москов" 2 - от петък до 

неделя, от 10:00 до 18:00 часа 

• гр. Велико Търново, магазин МЕТРО на бул. "България" 78 – събота от 10:00 до 14:00 часа 

• гр. Бургас, магазин МЕТРО на бул. "Стефан Стамболов" 103 – от понеделник до неделя от 

10:00 до 17:00 часа 

• гр. Благоевград, магазин МЕТРО на  ул. "Зеленодолско шосе" 17 – събота от 10:00 до 18:00 

часа 

*Според капацитета на медицинските екипи във всеки град, е възможно да настъпят малки 

промени в графика, които ще бъдат съобщавани своевременно на местно ниво. 

* В пунктовете ще бъдат налични всички видове одобрени от Европейската агенция по 

лекарствата (EMA) ваксини срещу COVID-19. 



4) Механика 

1. Поставяне на ваксина срещу COVID-19 в пункт, разположен на територията на някой от 

петте магазина в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново; 

2. Взимане на ваучер на стойност 20 лв. от „Вход клиенти“ (*Ваучерът може да бъде изискан 

на „Вход клиенти“ и се предоставя единствено в деня на поставяне на съответната ваксина 

/ доза); 

3. Дарение за Фонд #ЗаДецатаНаГерои медици и учители, загинали в битката с Covid-19, на 

фондация BCause в специално обозначената за целта кутия на „Вход клиенти“ или 

използване за пазаруване в магазина* (*С цел избягване на потенциални нарушения на 

приложимото законодателство, ваучерът важи само при покупки на стойност минимум 50 

лв. с ДДС.). 

 

5) Ваучер 

Всеки гражданин, избрал да постави своята ваксина в разположените центрове в обекти на 

веригата, ще получи ваучер на стойност 20 лв., който може да се дари за социално 

значимата кауза на фондация BCause в специално обозначени за целта кутии на „Вход 

клиенти“ в търговските обекти или да го използва за пазаруване в магазина. 

*Всеки гражданин, решил да задържи ваучера и да го използва за пазаруване в магазини 

МЕТРО, може да го направи единствено в деня на ваксинация. 

*Ваучерът важи при покупка на всяка стока от магазини МЕТРО. 

*Ваучерът важи за покупки на стойност минимум 50 лв. с ДДС. 

*В първата работна седмица след приключването на кампанията дарените ваучери от 

кутиите следва да бъдат преброени и анулирани, като сумата ще бъде преведена за 

благотворителната кауза. 

 


