
СПИСЪК 

НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТАЛОНИ ЗА УЧАСТИЕ 

В МОМЕНТНИТЕ ЛОТАРИЙНИ ИГРИ НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН 

ТОТАЛИЗАТОР“ И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИ В ТЯХ 

 

1. Заявление за сключване на договор за продажба на талони за участие в моментните 

лотарийни игри на ДП „Български спортен тотализатор“ (БСТ) и изплащане на 

печалби в тях – оригинал.  

2. Нотариално заверено изрично пълномощно на лице, упълномощено да представлява 

заявителя пред БСТ, в случай, че лицето, подписало заявлението по т. 1, няма 

представителна власт. 

3. Свидетелства за съдимост – оригинал/нотариално заверено копие, на:  

3.1. собственик/ци; 

3.2. управител/изпълнителен директор на юридическото лице; 

3.3. упълномощено/ите лице/а (ако има такова/ива); 

3.4. лица, пряко свързани с организирането и/или с реализацията на продажбата на 

талони за участие в моментните лотарийни игри на БСТ и изплащането на 

печалби в тях. 

4. Списък на лицата, които са свързани с управлението на конкретен/ни обект/и, в 

който/които ще се осъществяват продажбата на талони за участие в моментните 

лотарийни игри на БСТ и изплащането на печалби в тях (ако има такива), и лицата, 

пряко свързани с реализацията на дейността – три имена, ЕГН, лична карта, адрес по 

пребиваване и телефони. 

5. Копия на документи за самоличност (лична карта) на лицата по т. 4, заверени за 

вярност от съответното лице. 

6. Копия от трудови/граждански договори на лицата по т. 4, заверени за вярност от 

работодателя/възложителя. 

7. Оригинал на пълномощно за лице, имащо право да работи в обекта от името на 

юридическото лице, ако това обстоятелство не е отразено в документа по т. 6 

8. Длъжностни характеристики на лицата по т. 4. 

9. Списък на помещенията, в които ще се продават талони и ще се изплащат печалби, с 

посочен точен административен адрес (при повече от 1 помещение). 

10. Договор за охрана на обекта/ите, в който/които ще се осъществяват продажбата на 

талони за участие в моментните лотарийни игри на БСТ и изплащането на печалби в 

тях (ако има такъв) – копие, заверено за вярност от представляващия заявителя. 

11. Нотариално заверени декларации по образец за обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 и по 

чл. 9, ал. 1 от Закона за хазарта от един от представляващите юридическото лице, 

съгласно търговската му регистрация.  

12. Нотариално заверена декларация по образец за обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и ал. 4 

от Закона за хазарта от всеки от представляващите юридическото лице, съгласно 

търговската му регистрация, от собственика/иците на юридическото лице и от всяко 



от лицата, които са свързани с реализацията на дейността по продажбата на талони 

за участие в моментните лотарийни игри на БСТ и изплащането на печалби в тях. 

13. Договор за осъществяване на дейност по продажба на талони за участие в 

моментните лотарийни игри на БСТ и изплащане на печалби от тях по образец – 4 

броя.  


