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ОБЩИ	УСЛОВИЯ	НА	ПРОМОЦИОНАЛНА	КАМПАНИЯ	
„Плати	на	StrEatFest	с	Mastrecard“	
	
	
РАЗДЕЛ	 1. ОРГАНИЗАТОР	 НА	 ПРОМОЦИОНАЛНАТА	
КАМПАНИЯ	
	
1.1. Промоционалната кампания „Quartal	 Grand	
Opening“, (наричана по-долу за краткост 
„Кампанията”), се организира от “Гурме” ЕООД 
(„Организатор“), със седалище и адрес на управление 
гр. София, ул. Райко Алексиев 1, вх. Б, ЕИК 130378715, 
представлявано от Емил Коралов – Управител.  
Кампанията се провежда със съдействието на 
Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество 
(„Възложител”).  
Наградите в Кампанията се предоставят със 
съдействието на Гурме ЕООД, ЕИК 130378715, и 
Възложителя.  
1.2. Mastercard не е Организатор на Промоционалната 
кампания, като не носи отговорност спрямо държавни 
институции, физически и юридически лица, в това 
число спрямо участниците в играта във връзка с 
условията за участие и механизма на Кампанията. По 
всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, 
участниците следва да се обръщат към Организатора. 
Всякакви запитвания, уведомления и др., участниците 
следва да отправят към Организатора на посочените в 
тези Общи условия телефон за връзка и електронен 
адрес на Организатора.  
1.3.Промоционалната кампания се провежда съгласно 
условията на настоящите Общи условия. 
 
РАЗДЕЛ	 2.	 ПРАВИЛА	 НА	 ПРОМОЦИОНАЛНАТА	
КАМПАНИЯ	
	
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват 
условията и разпоредбите на описаните по-долу 
правила на промоционалната кампания. 
2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на 
българското законодателство и ще бъдат публикувани 
на място на щанда на Организатора за целия период на 
Промоционалната кампания. 
 
2.3. Организаторът на Кампанията си запазва правото 
да променя или допълва официалните правила на 
Кампанията, като промените влизат в сила след 
публикуване на място на щанда на Организатора. 
  
2.4. С извършването на покупка в местата за продажба 
на събитието StreatFest  гр. София, Женски пазар, ул. 
Самуил 90Б (за периода 19.09.2020 10.00 ч. – 20.09.2020 
г. до 22:00 ч.) и заплащане на съгласно настоящите 
Правила с валидна карта Mastercard, участниците се 
обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да 
спазват условията и сроковете на Промоционалната 
кампания. В случай че участник не е съгласен с или не 
приема изменение на Правилата, участникът следва да 
преустанови участието си в Промоционалната 

GENERAL	 TERMS	 AND	 CONDITIONS	 OF	 THE	
PROMOTIONAL	 CAMPAIGN	 „Pay	 on	 StrEatFest	 with	
Mastrecard	“	
 
SECTION	 1.	 ORGANIZER	 OF	 THE	 PROMOTIONAL	
CAMPAIGN	
 
1.1. The Promotional Campaign “„Quartal	 Grand	
Opening	“ (“Campaign”) is organized by Gourmet EOOD 
(“Organizer”), UIC 130378715, with its seat and 
management address in Sofia, 1 Raiko Alexiev Str., entr. b, 
represented by its manager Emil Koralov 
 
The Campaign is organized with the assistance of 
Mastercard Europe SA, Belgian Joint-Stock Company. 
	
Prizes under the Campaign shall be provided with the 
assistance of Gourmet EOOD UIC 130378715 and 
„Mastercard”. 
1.2. Mastercard is not an Organizer of the Promotional 
Game and shall not be held liable by governmental 
authorities, natural persons or companies, participants in 
the Promotional Game in relation to the terms and 
conditions of the Promotional Game, the mechanism for 
participation. Participants should contact the Organizer in 
relation to all issues concerning the Promotional Game. 
All requests, notifications and other communications 
should be forwarded to the Organizer to the indicated 
correspondence addresses in these General Terms & 
Conditions. 
1.3. The Promotional Campaign shall be conducted in 
compliance with these General Terms & Conditions. 
 
SECTION	 2.	 GENERAL	 REGULATIONS	 OF	 THE	
PROMOTIONAL	CAMPAIGN	
	
2.1. Participants in the promotional campaign are obliged 
to comply with these General Terms and Conditions of 
the Promotional Campaign. 
2.2. These General Terms and Conditions are prepared in 
compliance with the requirements of the Bulgarian 
legislation and are published on the spot on the kiosk of 
Organizer for the period of the Promotional Campaign. 
 
2.3. The Organizer shall retain the rights to supplement 
or amend these General Terms and Conditions; any 
amendments shall come into force upon publishing on 
the spot on the kiosk of Organizer. 
 
2.4. By the performance of a purchase in the shopping 
area at the StrEatFest event in Sofia, 90B Samuil Str (for 
the period from 19.09.2020 10.00 to 20.09.2020 22:00) 
and payment with a valid Mastercard under these 
General Terms and Conditions, each participant accepts 
these General Terms and Conditions and the Promotional 
Campaign’s terms and conditions. If a participant 
disagrees with these General Terms and Conditions or 
amendments to these General Terms and Conditions the 
participant should suspend its further participation in the 
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кампания. Преустановяването участието в 
Промоционалната кампания се извършва с изрично 
писмено заявление, отправено до Организатора на 
следния електронен адрес: editorial@divino.bg 
 
РАЗДЕЛ	3.	СРОК	И	ТЕРИТОРИЯ	НА	ПРОВЕЖДАНЕ	НА	
КАМПАНИЯТА	
 
3.1. Кампания се провежда в периода от 10:00 ч. на 
11.09.2020 г. до 22:00 ч. на 20.09.2020 г., вкл. 
Организаторът си запазва правото да удължава 
периода на Промоционалната кампания или да 
прекратява предсрочно провеждането на 
Промоционалната кампания чрез изменение на 
настоящите Правила. 
 
3.2. Територия на провеждане на Кампанията: 
- Кампанията се провежда на територията на 
Република България, в местата за продажба на 
StrEatFest. 
 
РАЗДЕЛ	4.	ПРАВО	НА	УЧАСТИЕ	
4.1. Право на участие в Промоционалната кампания 
има всяко физическо лице, което участва съгласно 
механизма за участие в Промоционалната кампания, 
приело е настоящите Правила и отговаря на описаните 
по-долу допълнителни условия. 
 
4.2. Право на участие в Промоционалната кампания 
има всяко физическо лице, което е притежател на 
валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна, 
издадена от банка или финансова институция, 
находящи се на територията на Република България, 
издадени преди началото на Промоционалната 
кампания. 
4.3. В Промоционалната кампания могат да участват 
само пълнолетни лица (лица, навършили 18 години). 
4.4. В Промоционалната кампания могат да участват 
единствено лицата, които в периода на 
Промоционалната кампания са извършили плащане с 
карта Mastercard, издадена след стартовата дата и 
преди крайната дата на кампанията.  
4.5. Участието в Промоционалната кампания е 
обвързано с осъществяване на плащане в в местата за 
продажба на StrEatFest, с валидна карта Mastercard, 
издадена преди старта на кампанията.  
 
4.6. Служителите на Организатора и техни дъщерни 
дружества, филиали и партньори, участващи в 
организирането и провеждането на Промоционалната 
кампания, както и членове на техните семейства (деца 
и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната 
кампания. 
 
4.7. Организаторът на Промоционалната кампания има 
право по своя преценка, без предизвестие и без 
обосновка да изключи участник от Промоционалната 
кампания, включително, но не само, ако не отговаря на 
условията за участие, посочени в настоящите Правила 

Promotional Campaign. Suspension of the participation 
shall be realized upon explicit written request forwarded 
to the Organizer to the following email: 
editorial@divino.bg 
 
	
SECTION	 3.	 PERIOD	 AND	 TERRITORY	 OF	 THE	
PROMOTIONAL	CAMPAIGN	
 
3.1. The Promotional Campaign shall take place in the 
period from 10:00 of 19.07.2020 to 22:00 of 20.09.2020 
incl. The Organizer at its own discretion shall amend the 
Promotional period by its extension or early termination. 
Such amendments to the Promotional period shall be 
indicated in these General Terms and Conditions. 
 
3.2. Territory where the Campaign is held: 
- The Campaign shall take place on the territory of the 
Republic of Bulgaria, in the shoping areas of StrEatFest 
event in Sofia. 
SECTION	4.	ELIGIBILITY	FOR	PARTICIPATION	
4.1. Each natural person that participates in the 
Promotional Campaign in compliance with the 
Promotional Campaign’s requirements and accepts these 
General Terms and Conditions shall be considered 
eligible for participation in the Promotional Campaign. 
 
4.2. Eligible for participation in the Promotional 
Campaign shall be each natural person - holder of a valid 
Mastercard® card – all types of credit and debit cards, 
issued by a bank or a financial institution located on the 
territory of the Republic of Bulgaria, prior the starting 
date of the Campaign. 
 
4.3. Eligible for participation in the Promotional 
Campaign shall be participants above the age of 18. 
4.4. Participation in the Promotional Campaign shall be 
admissible to all participants who have made a 
Mastercard payment, with a card issued prior to the start 
date of the campaign, during the Promotional Campaign.  
 
4.5. Participation in the Promotional Campaign is 
preconditioned by the performance of a payment in the 
foodcourts of the StrEatFest, with a valid Mastercard 
card, issued on a date prior to the start of the campaign, 
or by the payment of the sum on the spot with a valid 
Mastercard card, issued on a date prior to the start of the 
campaign. 
4.6. Employees of the Organizer, their subsidiaries, 
affiliates and partners, participating in the organizing and 
conduction of the Promotional Campaign, as well as 
members of their families (children and spouses) shall 
not be eligible for participation in the Promotional 
Campaign. 
4.7. Organizer of the Promotional Campaign is entitled at 
its own discretion without any notification or argument 
due to exclude a participant from further participation in 
the Promotional Campaign if without any limitation the 
participant is not eligible to participate in the Program 
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и/или ако наруши някое от правилата на 
Промоционалната кампания. 
 
	
РАЗДЕЛ	5.	ЗАЩИТА	НА	ЛИЧНИТЕ	ДАННИ	
	
5.1. Участието в Кампанията е доброволно. Не се 
предвижда събиране на лични данни. 
 
РАЗДЕЛ	 6.	 УСЛОВИЯ	 ЗА	 ПРОВЕЖДАНЕ	 НА	
КАМПАНИЯТА	
	
6.1. В периода на провеждане на Кампанията 
потребителите могат да участват с осъществено 
плащане на стойност над 10 (десет) български лева в 
местата за продажба на StrEatFest, в срока на 
Кампанията, направено с валидна карта Mastercard, 
издадена от банкова или финансова институция на 
територията на Република България преди началото 
на Кампанията.  
6.2. При изпълнение на условията по т. 6.1, за всяка 
отделна покупка всеки потребител ще получи скреч 
карта срещу предоставяне на касовата бележка за 
покупката на щанда организатора. 
6.3. Скреч картата се проверява на място за определяне 
какво печели от една от наградите по т. 7, до 
изчерпване на количествата за всеки ден. 
 
РАЗДЕЛ	7.	ОПИСАНИЕ	НА	НАГРАДИТЕ	
 
7.1. Наградите включват: 
 
1. Уикенд за двама в Ува Нестум - 1 награда на брой за 
събота 19 септември 2020; 
2. Уикенд за двама в Мидалидаре - 1 награда на брой за 
неделя 20 септември 2020; 
3. Кулинарен курс по избор в Кулинарно училище 
Меню 1 награда на брой за събота 19 септември 2020 и 
1 награда на брой за неделя 20 септември 2020;  
4. Една бутилка вино – 20 награди на брой за събота 19 
септември и 20 награди на брой за неделя 20 
септември; 
5. Допълнителна награда за всички изпълнили 
условията по 6.1: 
Хапка от Mastercard TasteBox by Andrè & DiVino  – 500 
награди на брой за събота 19 септември и 500 награди 
на брой за неделя 20 септември. Хапките са за всеки 
ден са 2 вида и печелившият няма право да избира кой 
от двата вида печели. 
 
 
7.2. Наградата се предоставя срещу представяне на 
документ за извършената трансакция, и съответно 
доказателство за наличието на карта Mastercard при 
условията на т. 4.2, издадена на името на печелившия.  
7.3. Участник не може да иска наградата да бъде 
разменяна  или за нея да се получават пари или други 
облаги. 
 

and/or breach any of the provisions of these General 
Terms and Conditions. 
	
	
SECTION	5.	PROTECTION	OF	PERSONAL	DATA	
 
5.1. Participation in the Campaign is voluntary. There is 
no collection of personal data anticipated. 
 
SECTION	 6.	 PARTICIPATION	 IN	 THE	 PROMOTIONAL	
CAMPAIGN	
 
6.1. During the Campaign, users can participate via a 
more then 10 (ten) BGN payment in StrEatFest shoping 
areas at the time of the Campaign with a valid Mastercard 
issued by a bank or financial institution on the territory 
of the Republic of Bulgaria prior to the start of the 
Campaign.  
6.2. Under the conditions of item 6.1, for each individual 
purchase, each participant will receive a scratch card 
against the receipt of the cash receipt for the purchase 
from the Mastercard stand. 
6.3. The scratch card is checked on the spot to determine 
a winner of one of the prizes under item 7, until the 
amounts are exhausted per each day. 
 
 
	
SECTION	7.	DESCRIPTION	OF	PRIZES	
	
7.1. The prizes include: 
 
1. Weekend for two at Uva Nestum – 1 prize for Saturday, 
19 September 2020; 
2. Weekend for two at Uva Nestum – 1 prize for Sunday, 
20 September 2020; 
3. Cooking class at Menu Culinary School – 1 prize for 
Saturday, 19 September 2020 and 1 prize for Sunday, 20 
September 2020; 
4. One Bottle of Bulgarian wine – 20 prizes for Saturday, 
19 September 2020 and 20 prizes for Sunday, 20 
September 2020; 
5. Additional prize for all those who have fulfilled the 
conditions under 6.1: 
Bite from Mastercard TasteBox by Andrè & DiVino 500 
prizes for Saturday, 19 September 2020 and 500 prizes 
for Sunday, 20 September 2020. The bites for each day 
are 2 types and the winner has no right to choose which 
of the two types wins. 
 
 
7.2. The prize shall be provided upon provision of a proof 
for the performed transaction and proof for owning 
Mastercard card with the name of the winner under 4.2. 
 
7.3. The Prizes provided may not be subject to transfer or 
exchange against money or other benefits. 
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8.	 ДЕКЛАРИРАНЕ	 НА	 НАГРАДИТЕ	 ПО	 ЗАКОНА	 ЗА	
ДАНЪЦИТЕ	 ВЪРХУ	 ДОХОДИТЕ	 НА	 ФИЗИЧЕСКИТЕ	
ЛИЦА	
8.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила 
от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 
100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, 
което ги получава.  
8.2. Награда над 100 лв. се облага с окончателен данък 
в размер на 10% съгласно чл. 38, ал. 14 ЗДДФЛ. 
Съгласно чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ данъкът се удържа и 
внася от предприятието или от самоосигуряващото се 
лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, 
следващ тримесечието, през което доходът е придобит 
от физическото лице. Получателите на такъв тип 
награди не са задължени да подават годишна данъчна 
декларация. 
 
РАЗДЕЛ	9.	ПРЕКРАТЯВАНЕ	НА	ПРОМОЦИОНАЛНАТА	
КАМПАНИЯ	
 
9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати 
Промоционалната кампания по всяко време, без 
значение от причината. В тези случаи на участниците 
не се дължи компенсация. 
	
РАЗДЕЛ	10.	ОТГОВОРНОСТ	
 
10.1. Организаторът и Mastercard не отговарят и не 
могат да бъде привлечени като страна по съдебни 
дела, свързани с невъзможност за ползване на 
наградата, настъпила поради независещи от него 
причини. 
10.2. Организаторът и Mastercard не се задължават да 
водят кореспонденция за непечеливши претенции, 
които възникват след действителното раздаване на 
наградите. 
10.3. Организаторът и Mastercard не носят отговорност 
за технически проблеми, свързани с участие в 
Кампанията, в случай че не са по вина на Организатора. 
10.4. Организаторът и Mastercard не носят отговорност 
и няма да дължат каквото и да е обезщетение при 
предоставяне на грешни данни или неправомерно 
използване на лични данни при участие в Кампанията. 
	
РАЗДЕЛ	11.	СПОРОВЕ	
 
11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора 
и участниците в Промоционалната кампания, 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 Промоционалната кампания, които 
възникват по време на Кампанията могат да бъдат 
изпращани писмено или по електронна поща на 
адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да 
изпрати оспорването до крайната дата на кампанията. 

8.	 SECTION	 8.	 STATUS	 OF	 THE	 PRIZES	 UNDER	 THE	
LAW	ON	NATURAL	PERSONS’	INCOME	TAXES		
 
8.1. According to Art. 13, Para. 1, P. 21 of the Law on 
natural persons’ income taxes (LNPIT), as of 01.01.2017, 
all prizes of value exceeding BGN 100 represent taxable 
income of the winner - natural person.  
 
8.2. A prize above BGN 100 is taxed with a final tax of 
10% according to Art. 38, para. 14 of the Income Taxes on 
Natural Persons Act. According to Art. 65, para. 7 of the 
ITNPA, the tax shall be deducted and paid by the 
enterprise or by the self-insuring person who is the payer 
of the income until the end of the month following the 
quarter in which the income was acquired by the natural 
person. Recipients of such awards are not required to file 
an annual tax return. 
 
SECTION	 9.	 TERMINATION	 OF	 THE	 PROMOTIONAL	
CAMPAIGN	
 
9.1. The Organizer may unconditionally terminate the 
Promotional Campaign at its own discretion, as no 
compensation shall be due to the participants. 
	
	
SECTION	10.	LIABILITY	
 
10.1. The Organizer and Mastercard shall not be held 
liable and shall not be obliged to participate in any legal 
proceedings related to impossibility of usage of a prize 
due to reasons beyond Organizer’s control. 
10.2. The Organizer and Mastercard shall not be obliged 
to communicate any contestations forwarded by 
participants, not determined as winners, after provision 
of the prizes. 
10.3. The Organizer and Mastercard shall not be held 
liable for any technical problems related to the Campaign 
due to reasons out of Organizer’s control. 
10.4. The Organizer and Mastercard shall not be held 
liable in any way and will not pay any compensation to 
participants who have provided wrong information or 
have misused the eligibility criteria when participating 
the Promotional Campaign. 
 
SECTION	11.	DISPUTES	
 
11.1. All disputes between the Organizer and the 
participants in the Promotional Campaign shall be 
arranged by mutual consent. Otherwise the dispute shall 
be subject to resolution by the competent court in Sofia, 
Bulgaria. 
 
11.2. Contestations by participants related to conduction 
of the Promotional Campaign may be sent in written or 
via email to the addresses indicated in these General 
Terms and Conditions. Each Participant should send its 
contestation not later than the end date of the campaign. 
Contestations sent beyond this term shall not be subject 
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След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани. 
11.3. Настоящите правила са обвързващи по 
отношение на всички участници и наградени в 
Промоционалната кампания и решенията на 
Организатора са окончателни по отношение на всички 
въпроси, свързани с Промоционалната кампания. 
 
Контакти с Организатора: 
Десислава Ганчовска, 
+359 88 494 0761 
desislava.ganchovska@gourmetbg.eu 
 
 

to resolution. 
11.3. These General Terms and Conditions shall be 
binding for all participants and winners in the 
Promotional Campaign All decisions of the Organizer 
regarding the Promotional Campaign are final and shall 
not be subject to review by the participants. 
 
Contact with the Organizer: 
Dessislava Ganchovska  
++359 88 494 0761 
desislava.ganchovska@gourmetbg.eu 
 
 
 

 


