
Официални правила  и условия за участие във фейсбук играта  

‘’Коледна кухня на мечтите’’ 

 

1. Правила 

1.1. Организатор на играта „Коледна кухня на мечтите” (Играта) е „ВОАР” ЕООД, 
ЕИК:205253012, със седалище и адрес на управление в гр. Ловеч, ул.„Васил Левски” 2, 
ет.10,ап.39, представлявано от Управителя Стива Благоева. 

1.2. Организаторът  си запазва правото да променя официалните правила и условията за 
участия без да е длъжен да уведомява участниците, като всички промени се публикуват на 
сайта gozbatanabulgaria.bg и mmtvmusic.com. 

1.3. Играта се провежда в периода от 09.12.2021 г. до 17.12.2021 г. включително. 

2. Право на участие 

2.1. В  Играта могат да участватвсички пълнолетни физически лица, които имат постоянен адрес 
вРепублика България. 

 2.2. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, 
членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в 
Играта.  

2.3. Служители на „ВОАР” ЕООД също нямат право да участват в Играта. 
2.4. Всяко физическолице има право да участва в Играта с не повече от една  регистрация 
дневно на всяка една от Фейсбук страниците . 
 
2.5. Регистрацията в www.facebook.com/gozbatanabulgaria  и www.facebook.com/MMTVMusic е 
задължително условие за участие в Играта. 
 
2.6. Участието в Играта не е обвързано с покупка. 

3. Награди 

3.1. Наградата в Играта е Сет за готвене  от 3 части INDYGO. 

3.2.Спечелилият наградата в Играта  ще бъде обявен чрез  самостоятелна публикация и  текст 
към поста с играта. 

 
3.3.. Всеки  дал верен отговор на въпроса ‘’Коя държава е родината на DUKA’’и спазил 
изискванията в официалните правила на Играта, има право да участва за наградата. 



  

3.4. Наградaта е лична и не може да се преотстъпва или заменя. 

 3.5. Наградата не може да бъде разменяна срещу парична стойност или друга награда. 

3.6.  Цената на наградата ще бъде  видна от приложен документ.  

3.7. Всеки един участник, за да участва в жребия за теглене на наградата трябва да влезе в 
официалната фейсбук страница на Гозбата на България или на MMTV. В периода между 9 
и 17 декември включително  там ще трябва да коментира с верен отговор под 
публикацията с въпроса на една от двете Фейсбук страници. Един от всички участвали с 
правилен отговор на двете ФБ страници ще има възможност да спечели Наградата. 
  

3.8. Тегленето на наградите се осъществява на случаен принцип, като след изтегляне 
информацията се обявява на ФБ страниците на Гозбата на България и MMTV както и на 
двата сайта www.gozbatanabulgaria.bg www.mmtvmusic.com. 

 3.9. Наградата е осигурена от DUKA Bulgaria и ще се изпрати на печелившия с куриерска 
услуга в срок до 7 дни след приключване на ИГРАТА. 

 3.10. Приема се за отказ от получаване на спечелена награда, ако участникът не е 
потърсил наградата си в срок от 30 (тридесет) дни след края на ИГРАТА. 

 3.11. За всички получени (приети) награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв., 
физическото лице, спечелило награда от участието си в игра на Организатора се счита за 
уведомено, че същата е облагаема с окончателен данък по см. на чл. 13 и чл. 38, ал. 14 от 
Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от 
Закона за данъците върху доходите на физическите лица във вр. с § 1, т. 62 от същия 
Закон, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за 
физическото лице, което ги получава. 

 Във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ, организаторът подава информация до НАП за 
наградата, представляваща облагаем доход на физическите лица. При поискване от 
страна на печелившия организаторът издава служебна бележка. Печелившите трябва да 
предоставят: три имена, ЕГН, постоянен адрес. 

4. Отговорност 

4.1. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена, поради подадени 
от участника неточни или непълни имейл или пощенски адрес.  

4.2. Организаторът не поема отговорност или задължения за дефектно или неуспешно 
електронно предаване на данни,  

http://www.gozbatanabulgaria.bg/
http://www.mmtvmusic.com/


4.3. Организаторът не носи отговорност във връзка с качеството на предоставената 
награда. 

5. Обявяване и връчване на наградите 

5.1. Обявяване 
Името на спечелилият  участник в Играта ще бъде обявено най-късно на първия работен ден 
след датата на изтеглянето му на  официалните  страници на Гозбата на България  и MMTV във 
Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/gozbatanabulgaria,  и 
https://www.facebook.com/MMTVMusic,или на официалния сайт на Гозбата на  България на 
адрес:  www.gozbatanabulgaria.bg. www.mmtvmusic.com. 
5.2.Обявяването на печелившия ще бъде извършено чрез изписване на профилното  му име, с 
което е участвал в Играта. 

6. Връчване 

6.1.Наградите ще бъдат доставени от DUKA Bulgaria напълно безплатно с куриер до печелившия 
Участник в  срок от 7  работни дни след потвърждение и отговор на уведомителното 
съобщение, изпратено  на лично съобшение в профила му във  Фейсбук , в което печелившия 
Участник посочва изричен адрес за доставка. 

6.2. При отсъствие на печелившия Участник на адреса за получаване при извършване на 
доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската 
служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за 
самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за 
получаване на доставката.  

7. Обявяване на правилата за участие в Играта 

7.1.Настоящите официални правила на Играта са обявени и достъпни за целия срок на 
провеждането на Играта на сайта на Организатора www.gozbatanabulgaria.bg и на 
www.mmtvmusic.com. 
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