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Приети с решение на ДКХ № 000030-13665/16.12.2016 г. В сила от 16.12.2016г. 
ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА  

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА 

„ТОТО 2 - 6 от 49” 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ТОТО 2 – 6 от 49“, „ТОТО 

ДЖОКЕР“ и „ВТОРИ ТОТО ШАНС“ 

 

Чл. 1. (1) Настоящите игрални условия и правила /наричани по-долу 

„Правила/Правилата“/ съдържат условията за провеждане и реда за участие в тото играта „Тото 

2 - 6 от 49” /наричана по-долу „Игра/Играта“/ и производните й игри: „Тото джокер“ и „Втори 

тото шанс“, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ 

/наричано по-долу „Организатор/Организатора/Организаторът“/.  

(2) Правилата се приемат от управителния орган на Организатора, утвърждават се от 

Държавната комисия по хазарта и се публикуват на Интернет страницата на Организатора. 

Изменения или допълнения на тези Правила се извършват по реда на предходното изречение. 

Чл. 2. (1) В Играта се цели, чрез една или повече свободно избрани от участник числови 

комбинации, да се прогнозират шестте числа в числовата редица от 1 до 49, които ще бъдат 

изтеглени в тиража, за който участва и които ще формират печеливши комбинации. 

(2) Участникът залага върху избраните числови комбинации, чрез попълването им върху 

удостоверителен знак /фиш/, чийто образец е приет от управителния орган на Организатора и 

утвърден от Държавната комисия по хазарта или чрез въвеждането им на екран в терминално 

устройство.  

(3) Размерът на залога за едно предвиждане в Играта, съответно за една комбинация в 

„Тото Джокер“ не може да бъде по малък от 0,10 лв., а максималният не може да надвишава 

100 000 лева. Конкретния размер на залога се определя по реда, предвиден в устройствения 

правилник на Организатора и се отразява в приложение към настоящите правила /наричано по-

долу „Приложение №1/, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от 

Държавната комисия по хазарта. 

(4) Въз основа на настоящите Правила се определя и изплаща печалба /съответно се 

предава предметна награда/ на физическото лице, представило удостоверителен знак за 

потвърждение за направен залог, материализиращ печалба /наричан по-долу „квитанция, 

материализираща печалба“/, който съдържа правилно прогнозирани определен брой от 

изтеглените числа. 

Чл. 3. (1) Провеждането на Играта - тегленето на печелившите числа, се извършва в 

тиражи, които са публични, в присъствието на комисия, определена от Организатора. 

(2) Един тираж на Играта може да се състои от едно или повече тегления. 

(3) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на 

печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградният фонд за всяко 

теглене между печелившите групи формирани в него, размерът на залог за една комбинация за 

всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в 

съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1.   

Чл. 4. (1) Залозите в Играта се обработват посредством Централна компютърна система, 

която осигурява подаване на информация към сървър на Националната агенция за приходите, в 

това число и осигуряваща онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на 

Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4 

от Закона за хазарта. 

(2) Тегленето на печелившите числа се извършва чрез игрално оборудване, утвърдено от 

Държавната комисия по хазарта, под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1. 

(3) Резултатите от тегленето на печеливши числа се обявява публично.  

Чл. 5. (1) Настоящите Правила имат характера и значението на общи условия по смисъла 

на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ по отношение на участниците в Играта и/или на 

приносителите на удостоверителен знак за потвърждение за направен залог /наричан по-долу 

„квитанция“/. Договорът между Организатора и участника или приносителя на 



 

 

Игрални условия и правила за организиране и провеждане на игра „Тото 2 – 6 от 49” 

 

 
 

2 

удостоверителен знак за потвърждение за направен залог, се смята за сключен, след като са 

спазени правилата за осъществяване на залози, определени в настоящите Правила. 

(2) С решение, взето от управителния орган на Организатора по реда на устройствения му 

правилник, играта може да се прекрати временно или окончателно, като предварително се 

публикува съобщение за това на Интернет страницата на Организатора. 

(3) Прекратяването на провеждане на играта става по реда предвиден в ЗХ. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

РАЗДЕЛ І 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ТОТО 2 – 6 от 49“ 

 

Чл. 6. (1) Участник в Играта е лице, което е направило залог, за да вземе участие в нея. 

(2) В Играта могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, за които 

няма ограничения в Закона за хазарта или в други закони. Недееспособните могат да получават 

квитанция за направен залог в Играта само по дарение. 

Чл. 7. (1) Лице по чл. 6 придобива качеството на участник в определен тираж на Играта и 

се ползва с правата и задълженията на такъв, само ако: 

т. 1. е направено съответно предвиждане чрез подаден фиш с попълнена върху него 

избрана числова комбинация или чрез въвеждането й на екран в терминално устройство. 

Числовата комбинация може да се определи самостоятелно от участника или чрез 

предоставянето му на случаен принцип на случайна числова комбинация; и 

т. 2. заплатена е определената сума като залог за направеното предвиждане; и 

т. 3. информацията от фиша, попълнен според изискванията в настоящите Правила или 

въведената на екран, е въведена в Централната компютърна система; и 

т. 4. е получено потвърждение за направения залог в определените в Правилата срокове 

/материализирано чрез получаване от участника на квитанция от Централната компютърна 

система/ . 

Чл. 8 (1) В Играта се правят предвиждания чрез попълване на числови комбинации само 

върху фишове, издадени от Организатора по реда на чл. 2, ал. 2. 

(2) Отговорността за правилното попълване на фиш се носи от участника. 

Чл. 9 (1) Направената прогноза от участник се въвежда в Централната компютърна 

система чрез сканирането и разчитането на попълнения фиш от терминален софтуер на 

терминално устройство или чрез разпознаване на информацията, въведена на екран, след чиято 

обработка се издава квитанция. Фишът и/или квитанцията се предоставят на участника. 

(2) Квитанцията се издава от терминално устройство, като хартиеният носител е осигурен 

от Организатора.    

(3) В квитанцията се съдържа част от информацията за залога, предадена и съхранена в 

Централната компютърна система, прогнозите на участника, уникален идентификатор и друга 

информация, определена от Организатора. 

(4) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на издадената му квитанция 

съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на 

данните, съдържащи се в потвърждението за залог, след установяване на еднаквост на тази 

информация с информацията, съхранена в Централната компютърна система. Не се допускат 

каквито и да са поправки върху квитанцията.   

(5) Квитанция, която не отговаря на предходните алинеи и на правилата на играта е 

невалидна и прогнозата, отразена за направена с нея не се включва в Играта, съответно - срещу 

нея не се изплаща печалба. 

Чл. 10. (1) Физическо лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на Играта, 

попълва ясно и четливо фиша /чрез химикал със син или черен цвят/, като маркира със знака 

„X”, плътна точка или друг отчетлив знак избраните от него числа, без да излиза извън 

очертанията на едно квадратче или ги съобщава за въвеждане на екран в терминалното 

устройство. 

(2) При попълване на фиш чрез отбелязване на символа „ОТКАЗ” в специалното поле при 

съответната област от числа /от 1 до 49/ се счита, че участникът не иска да направи залог за 

участие в Играта в съответната област. При попълване чрез отбелязване на символа 

„АВТОМАТИЧНО” в специалното поле при съответната област от числа /от 1 до 49/, без да 
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има отбелязвания върху което и да е от квадратчетата, се счита, че участникът, иска да направи 

залог за участие с една комбинация от произволно избрани шест числа. При едновременно 

отбелязване на двата символа, се счита, че прогнозата, направена чрез попълване в съответната 

област не участва в Играта. 

Чл. 11. Всички поправки върху квитанция изключват комбинациите в нея от 

разпределението на печалбите. 

Чл. 12. Срокът за приемане на залози за участие в конкретен тираж на Играта се определя 

от Организатора. 

Чл. 13. Участието в Играта може да се осъществява чрез попълване на фишове със 

системи за съкратено записване, като в този случай трябва да бъдат спазени издадените от 

организатора указания за начина на попълване на фишовете със системи за съкратено 

записване, съобразени с разпоредбите на тези правила. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ В „ТОТО ДЖОКЕР” 

 

Чл. 14. (1) В производната игра „Тото Джокер“ /наричана по-долу само „Тото Джокер“/ 

участникът цели да предвиди печелившите двойки от позиции и цифри от 

фабричните/електронно генерираните номера на фишове, издадени за участие в Играта „Тото 2 

– 6 от 49“. 

(2) Фабричният/електронно генерираният номер на фиш се състои от девет цифри, като 

всяка цифра представлява самостоятелна позиция. Номерът на позицията се определя, като 

цифрите се броят от ляво на дясно и от 1 до 9. 

Чл. 15. В „Тото Джокер“ участникът трябва да предвиди печелившите три двойки от 

позиции и цифри от фабричните/електронно генерираните номера на фишове, издадени за 

участие в Играта „Тото 2 – 6 от 49“. 

Чл. 16. (1) Участник в „Тото Джокер“ е всеки участник в Играта, който е попълнил на 

фиша си или е отбелязано на екран в терминално устройство, специалното поле с означени 

цифри от 1 до 9 или указания за съкратено записване „АВТОМАТИЧНО“. 

(2) Участникът маркира със знака „Х”, плътна точка или друг отчетлив знак избраните от 

него позиции, чиито брой може да бъде от три до девет в специалното поле за „Тото Джокер“, 

без да излиза извън очертанията на едно квадратче или ги съобщава за въвеждане на екран в 

терминално устройство. 

(3) При попълване чрез отбелязване на символа „ОТКАЗ” в специалното поле се счита, че 

участникът не иска да направи залог за участие в „Тото Джокер“. При попълване чрез 

отбелязване на символа „АВТОМАТИЧНО” в специалното поле, без да има отбелязвания 

върху която и да е от позициите, се счита, че участникът, иска да направи залог за участие с 

една комбинация от произволно избрани три позиции. При едновременно отбелязване на двата 

символа, се счита, че играчът не участва в „Тото Джокер“. 

Чл. 17. (1) Направената прогноза от участник в „Тото Джокер“ се въвежда в Централната 

компютърна система чрез сканирането и разчитането на попълнения фиш от терминален 

софтуер на терминално устройство или чрез разпознаване на информацията, въведена на екран, 

след чиято обработка се издава квитанция. Фишът и/или квитанцията се предоставят на 

участника. 

(2) Квитанцията се издава от терминално устройство, като хартиеният носител е осигурен 

от Организатора.  

(3) В квитанцията се съдържа част от информацията за залога, предадена и съхранена в 

Централната компютърна система, прогнозите на участника и друга информация, определена 

от Организатора. 

(4) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на издадената му квитанция 

съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат само и единствено въз основа на 

данните, съдържащи се в квитанцията, след установяване на еднаквост на тази информация с 

информацията, съхранена в Централната компютърна система.Не се допускат каквито и да са 

поправки върху квитанцията.   
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(5) Квитанция, която не отговаря на предходните алинеи и на правилата на играта е 

невалидна и прогнозата, направена с нея не се включва в „Тото Джокер“, съответно - срещу нея 

не се изплаща печалба. 

Чл. 18. (1) Тегленето на числата за „Тото Джокер“ се извършва по време на тегленето на 

съответен тираж за Играта, по следния начин: 

т. 1. изтегляне на три топки с номера от 1 до 9, без връщане на изтеглените топки в 

игралното съоръжение, за определяне на печелившата позиция от цифровия номер; 

т. 2. изтегляне на три топки с номера от 0 до 9 за определяне на печелившата цифра на 

съответната позиция, определена по реда на т.1. В този случай, след изтеглянето на всяка топка, 

тя се връща в игралното оборудване за попълване на набора, от който ще се изтегли следващата 

топка. 

(2) В случаите на чл. 18, ал.1, т.1 при изтегляне на повече от необходимите числа, като 

печеливши се включват само първите три от тях по реда на изтеглянето им. При теглене по чл. 

18, ал.1, т.2 ако бъдат изтеглени едновременно две и повече числа, при определяне на 

печелившите се взема предвид само първото от тях. 

(3) След приключване на тегленето печелившите двойки се образуват като изтеглените 

позиции и цифри се групират съобразно последователността, в която са били изтеглени. 

Чл. 19. Броят и периодичността на тиражите за „Тото Джокер“, броят на тегленията в тях, 

броят на печелившите групи и тяхното формиране, размерът на залог за една комбинация за 

всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в 

съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в  Приложение № 1, чието 

приемане, изменение или допълнение се утвърждават от Държавната комисия по хазарта. 

Чл. 20. (1) Наградният фонд за „Тото Джокер“ се формира от постъпленията, 

реализирани за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн. 

(2) Определянето и изплащането на печалби в „Тото Джокер“ се извършва по реда, 

определен в Глава 5. 

Чл. 21. В „Тото Джокер“ се допуска и абонаментно участие по реда на Глава 6. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

„ВТОРИ ТОТО ШАНС” 

 

Чл. 22. В производната игра „Втори тото шанс“, измежду издадените за участие в играта 

„Тото 2 – 6 от 49“ квитанции и електронни съобщения за потвърждение за направени залози, чрез 

жребий, се изтеглят печеливши, които се премират с предметни или парични печалби. 

Чл. 23. (1) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на 

печелившите квитанции/електронни съобщения за направени залози и тяхното премиране, се 

определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му 

правилник, и се отразяват в Приложение № 1, чието приемане, изменение или допълнение се 

утвърждават от Държавната комисия по хазарта. 

(2) Наградният фонд за „Втори тото шанс“ се формира като част от наградния фонд на 

Играта, формиран от приетите за нея залози по наземен път и онлайн. 

Чл. 24. (1) Провеждането на жребия за разпределяне на предметните и парични печалби 

се извършва по време на тегленето на съответния тираж за Играта. 

(2) Определянето и изплащането на печалби/предаването на предметни награди в „Втори 

тото шанс“ се извършва по реда, определен в Глава 5. 

Чл. 25. При абонаментно участие в Играта, издадените квитанции, участват в „Втори 

тото шанс“ за всички тиражи, за които е направен абонамента. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОБРАБОТКА НА ЗАЛОЗИТЕ 

 

Чл. 26. (1) Информацията за числовите комбинации върху които са направени залози за 

Играта се обработва от Централна компютърна система на Организатора. 

(2) Централната компютърна система се състои от Основен и Резервен център, които 

съхраняват идентична информация. 
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Чл. 27. (1) В Централната компютърна система се съхранява и обработва следната 

информация: 

т. 1. Индивидуализиращи данни за конкретен тираж, като например номер, дата на 

провеждане, период в който се приемат залози за него  и др.; 

т. 2. Определен размер на залог за една комбинация за участие в конкретен тираж на 

Играта и „Тото Джокер“; 

т. 3. Броят, видът и стойността на направените залози за участие в конкретен тираж на 

Играта и „Тото Джокер“; 

т. 4. Броят и идентификационни данни на издадените квитанции за конкретен тираж на 

Играта и „Тото Джокер“; 

т. 5. Изтеглените числа за конкретен тираж на Играта и „Тото Джокер“ и номерата на 

изтеглените квитанции, премирани в „Втори тото шанс“; 

т. 6. Друга информация, определена от Организатора. 

(2) На база на информацията, съхранена в Централната компютърна система и в 

съответствие с изискванията на Закона за хазарта и настоящите правила, се определят:  

т. 1. Наградният фонд в Играта, „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“; 

т. 2. Броят, видът и размерът на печалбите на участниците; 

т. 3. Изплатените и неизплатени печалби; 

т. 4. Други обстоятелства, определени от Организатора. 

(3) За определяне валидността на залог и/или печалба се използва само информацията, 

заложена в Централната компютърна система. 

Чл. 28. (1) Организаторът определя процедурата, по която участниците извършват залога 

за участие в Играта и „Тото Джокер“. 

(2) Организаторът си запазва правото по всяко време, без да е необходима допълнителна 

аргументация, да приеме или да откаже да приеме даден залог, като не носи каквато и да е 

отговорност за това си действие. 

Чл. 29. (1) Организаторът определя периодът от време, в който конкретно определена 

издадена квитанция може да бъде анулирана. 

(2) В извънредни случаи, извън периода от време по ал. 1, конкретно определена издадена 

квитанция може да бъде анулирана само по решение на Организатора и при спазване на 

определената от него за целта процедура. 

(3) Анулирането се смята за осъществено само след потвърждение от Централната 

компютърна система и издадена квитанция за потвърждение на анулиран залог.  

(4) Стойността на сумите, върнати в резултат на анулирана квитанция, не се включва в 

определяне стойността от постъпленията за даден тираж. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТИРАЖИТЕ 

 

Чл. 30. (1) Тиражите на Играта „Тото 2 - 6 от 49”, „Тото Джокер“ и „Втори тото шанс“ 

могат да бъдат редовни, извънредни и целеви. С решение, взето от управителния орган на 

Организатора по реда на устройствения му правилник и утвърдено от Държавната комисия по 

хазарта, може да бъде предвидено провеждането и на специални тиражи. 

(2) Всеки тираж се индивидуализира чрез посочване името на играта, дата на провеждане, 

пореден номер или наименование.  

Чл. 31. Тегленето на числата за всеки тираж и жребия за „Втори тото шанс“ се извършва 

публично пред комисия, чийто състав се определя от Организатора, като един от членовете й по 

възможност е представител на Държавната комисия по хазарта.  

Чл. 32.  Комисията по предходния член: 

т.1. контролира изтеглянето на числата за всеки тираж и провеждането на жребия за 

„Втори тото шанс“, за което съставя протокол. Член на комисията не може да откаже да 

подпише протокола за изтеглянето на числата за тираж, на който е присъствал. Когато член на 

комисията счита, че в хода на процедурата са били допуснати нарушения на Закона за хазарта, 

актовете по неговото прилагане или на тези правила, той подписва протокола с особено мнение, 

заедно с което излага и мотивите си; 
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т.2. периодично измерва топките за теглене на печелившите числа и включва в 

комплектите за употреба само редовни топки. 

т.3. при нарушаване нормалния режим на работа на игрално оборудване за организиране 

на игрите, комисията прекъсва тегленето и след отстраняване на причината, продължава 

изтеглянето на останалия брой печеливши числа; 

Чл. 33. (1) Тегленето на числата започва след като всички проверени от комисията топки 

влязат в игралното оборудване. При изтегляне на числа от непълен комплект, те се анулират и 

след допълване на комплекта се извършва ново теглене. 

(2) При изтегляне на повече от необходимите числа, като печеливши се включват само 

първите шест от тях по реда на изтеглянето им. 

(3) Осъществяването на жребия в „Втори тото шанс“ за определяне на печелившите 

удостоверителни знаци за потвърждение за направен залог се извършва чрез утвърдено от ДКХ 

игрално оборудване. 

Чл. 34. До започване тегленето на печелившите числа, съответният тираж може да бъде 

отложен по нареждане на Организатора. Организаторът обявява по подходящ начин отлагането 

и едновременно с това посочва провеждането на отложения, който трябва да се проведе най-

късно в деня преди следващия обявен тираж. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ 

 

Чл. 35. (1) Наградният фонд за Играта „Тото 2 - 6 от 42” не може да възлиза на по-малко 

от 50 % от залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и онлайн, като конкретният 

размер се посочва в Приложение № 1. 

(2) Преди извършване на разпределението на наградния фонд по тегления и печеливши 

групи в Играта „Тото 2 – 6 от 49“, сумата за съответния тираж, се намалява със стойността на 

предметните и парични печалби по чл. 22.  

(3) Наградният фонд на играта „Тото джокер“ не може да възлиза на по-малко от 50% от 

залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се 

посочва в Приложение № 1. 

Чл. 36. (1) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на 

печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградният фонд за всяко 

теглене между печелившите групи формирани в него, размерът на залог за една комбинация за 

всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в 

съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в  приложение Приложение №1, 

чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от Държавната комисия по хазарта.  

(2) Печалбите се определят, изчисляват и изплащат само и единствено въз основа на 

информацията, която се съхранява в Централната компютърна система. 

Чл. 37. (1) Сумата за печалби във всяка група на играта „Тото 2 - 6 от 49” и „Тото 

джокер“ се разпределя по равно между печелившите комбинации в групата, за които е направен 

залог по наземен път и онлайн. 

(2) При разпределението на печалбите между печелившите комбинации в една група, се 

извършва окръгляване, както следва: 

т. 1. печалби с размер до 1 лев - на една стотинка; 

т. 2. печалби в размер над 1 лев - на 10 стотинки; 

Чл. 38. (1) Всеки приносител на квитанция, премирана с предметна награда и/или 

парична печалба на стойност над 10 000 лева, се съгласява неговото име, снимки и клипове, 

съдържащи лика му и отразяващи получаването на наградата, да бъдат публикувани и 

съобщавани в средства за масова информация, в това число и на Интернет сайта на 

Организатора.  

 (2) Всеки приносител на квитанция, премирана с предметна награда и/или парична 

печалба на стойност над 10 000 лева, се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в 

публични прояви на Организатора, без за това да получава допълнително възнаграждение. 

 (3) Публична проява по смисъла на предходната алинея означава подготовката, 

осъществяването и излъчването/публикуването на репортаж или интервю в средства за масово 

осведомяване /радио, телевизия, преса, интернет/, както и участие във видео клипове и/или 
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видео анонси и/или телевизионни/радио продукция, собственост и/или инициирани от 

Организатора. 

Чл. 39. (1) Обработка на документи за изплащане на печалби и изплащането на 

печалбите/ предаването на предметните награди от Играта „Тото 2 – 6 от 49“, „Тото Джокер“ и 

„Втори тото шанс“, започва в деня, следващ този на провеждане на тиража, в който са 

определени и приключва в срок от 45 дни от тази дата, с изключение на посоченото в алинея 2.  

(2) Обработка на документи за изплащане на печалба „Джакпот“ от Играта „Тото 2 – 6 от 

49“ и „Тото Джокер“, започва в деня, следващ този на провеждане на тиража, в който е 

определен и приключва в срок от 45 дни от тази дата. Печалба „Джакпот“ се изплаща както 

следва: 

т. 1. сума в размер на до 500 000 лева, се изплаща в срок от 45 дни от деня, следващ този 

на провеждане на тиража, в който е определена печалбата, по реда на чл. 40, ал. 4; 

т. 2. сума в размер разликата между определената печалба „Джакпот“ и платената сума по 

т. 1, се изплаща на равни месечни вноски, за период не по-дълъг от четиринадесет календарни 

години, считано от месеца следващ този на изплащане на сумата по т. 1. Една месечна вноска е 

в размер на не по-малко от 30 000 лева, с изключение на последната дължима месечна вноска, 

представляваща остатък за изплащане. 

т. 3. в случай, че печалба „Джакпот“ подлежи на разпределяне между двама и повече 

печеливши, то посоченият ред и суми за изплащането й в т. 1 и т. 2 се прилагат поделени по 

равно на броя на печелившите. /Например при печалба „Джакпот“ в размер на 4 020 000 лева, 

спечелена от двама печеливши, то всеки от тях ще получи по 2 010 000 лева, както следва: - 

първоначална сума по т. 1 в размер на 250 000 лева; - 117 месечни вноски по т. 2 /за период от 9 

години и 9 месеца/ в размер на 15 000 лева; - последна месечна вноска по т. 2 в размер на 5 000 

лева/. 

т. 4. всеки приносител на квитанция, материализираща печалба „Джакпот“, получава от 

Организатора Удостоверение за печалба, в което се посочва точният размер на печалбата, 

идентифициращи лични данни на приносителя, в т.ч. и банкова сметка, реда и размера на 

изплащане на печалбата, определени съобразно правилата по-горе.  

(3) С изтичането на 45-дневния срок за обработка на документи, посочен в ал. 1 и ал. 2, 

правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се 

постъпва по ред, определен от устройствения правилник на Организатора.  

Чл. 40. (1) Обработка на документи и изплащането на печалби от тиражите на Играта 

„Тото 2 – 6 от 49“ и „Тото Джокер“ в размер до 200 (двеста) лева включително, се извършва в 

брой във всеки един от пунктовете за приемане на залози на Организатора, в който е 

инсталирано терминално устройство, в срока по чл. 39, ал. 1. 

(2) Обработка на документи за изплащане на печалби и изплащането на печалби от 

тиражите на Играта „Тото 2 – 6 от 49“ и „Тото Джокер“ в размер над 200.01 (двеста лева и една 

стотинка) лева, се извършва по реда и условията, посочени в ал. 3 и ал. 4 на настоящия член. 

(3) Чрез Искова форма за банково изплащане се изплащат печалби в размер от 200, 01 

(двеста лева и една стотинка) лева до 10 000 (десет хиляди) лева включително. Исковата форма 

за банково изплащане се издава във всеки един от пунктовете за приемане на залози на 

Организатора, в който е инсталирано терминално устройство и се изплаща в срока по чл. 39, 

ал.1 от банка, посочена от Организатора. Физическото лице, приносител на квитанция, 

материализираща печалба, предава оригинала на тази квитанция срещу предоставената му 

Искова форма за банково изплащане.  

(4) Чрез Банков превод се изплащат всички печалби в размер над 10 000.01 (десет хиляди 

лева и една стотинка). Банковият превод се извършва по писмено посочена банкова сметка с 

титуляр - физическото лице, приносител на квитанцията, материализираща печалба и след 

обработка на необходимите документи. Обработката на документи за изплащане на печалби 

чрез Банков превод се извършва в срока по чл. 39, ал. 1, в сградата на Организатора, находяща 

се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, в дните четвъртък и неделя , в интервала от 14.00 

часа до 17.00 часа. Изплащането на печалбите се извършва до края на първия работен ден, 

следващ изтичането на срока по чл. 39, ал.1.  

(5) Обработването на документи и изплащането на парични печалби от „Втори тото 

шанс“ се извършва в срока по чл. 39, ал. 1, от понеделник до петък, в интервала от 9.00 часа до 

16.30 часа, във всеки от посочените по-долу административни офиси на Организатора: 
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(6) Обработването на документи за предаване на предметните награди от „Втори тото 

шанс” се извършва в срока по чл. 39, ал. 1, в сградата на Организатора, находяща се в гр. 

София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, от понеделник до петък, в интервала от 9.00 часа до 

16.30 часа. Организаторът определя място, дата и час за предаване на предметната награда, 

когато същата е потърсена в срока по чл. 39, ал. 1. За определените дата и час при поискване от 

участника, се издава документ от Организатора и му се предава. 

(7) За целите на този член размерът на печалбите се определя от сбора на всички отделни 

печалби, материализирани в една квитанция. 

(8) Всеки приносител на квитанция, материализираща печалба, предоставя доброволно на 

Организатора необходимите за получаване на печалбата лични данни, и се съгласява тези 

данни да се съхраняват и обработват, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните 

данни. 

Чл. 41. Печалбите от тиражите на Играта, „Тото Джокер“ и „Втори тото шанс” се 

изплащат в брой и по банков път, при спазване на изискванията, посочен в чл. 47, ал. 2 от 

Закона за хазарта.  

Чл. 42. (1) Информация за всяка печалба се съхранява в Централната компютърна 

система на Организатора.  

(2) Ако за дадена печалба в Централната компютърна система е регистрирано, че е 

изплатена и физическо лице представи квитанция, материализираща печалба, то 

регистрираната като изплатена печалба не се изплаща. 

(3) Ако за дадена печалба в Централната компютърна система е регистрирано, че е 

издадена Искова форма за банково плащане и физическо лице представи квитанция, 

материализираща същата печалба, то регистрираната печалба не се изплаща въз основа на 

представената квитанция. 

(4) Ако за дадена печалба изплатена по реда на чл. 40, ал. 3 е регистрирано, че е 

изплатена въз основа на Искова форма за банково плащане и физическо лице представи Искова 

форма за банково плащане, материализираща същата печалба, то регистрираната печалба не се 

изплаща. 

Чл. 43. (1) Печалба се обработва и изплаща при условия и по ред определени от 

Организатора на физическото лице - приносител на квитанция, материализираща печалба, 

издадена от Организатора по реда на чл. 9 или на приносител на Искова форма за банково 

изплащане, в случай че има съвпадение на информацията, записана на нея и информацията за 

залога, съхранени в Централната компютърна система. 

(2) Когато има различие между информацията, записана на квитанцията, 

материализираща печалба или на Искова форма за банково изплащане и информацията за 

залога, съхранена в Централната компютърна система, то печалба не се дължи и не се изплаща. 

(3) Когато:  

т. 1. липсва и/ или е изгубена квитанция, материализираща печалба, или 

т. 2. е изгубена Искова форма за банково изплащане; или 

   

1 Благоевград пл. "Македония" №2 

2 Бургас ул. “Калофер“ №10 

3 Варна бул. "Мария Луиза" 30 

4 Велико Търново ул."Баба Мота" №13 

5 Монтана ул. "Хан Аспарух " № 8 

6 Плевен ул. "Димитър Константинов" №23А 

7 Пловдив ул. "Абаджийска"№ 25 

8 Русе бул. ”Цар Освободител” № 123, тото-пункт 

9 София ул. "Хайдушко изворче" № 28 

10 Стара Загора ул. "Армейска" № 5а 
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т. 3. представена е неистинска и/или подправена квитанция, материализиращ печалба или 

Искова форма за банково изплащане, или 

т. 3. представена е напълно или частично е повредена квитанция или Искова форма за 

банково изплащане, в резултат на което е невъзможно да се разпознае прогнозираното в 

Централната компютърна система,  

печалба не се дължи и не се изплаща, нито се възстановяват суми за направени залози. 

Чл. 44. (1) Организаторът не носи отговорност спрямо участник в играта и/или физическо 

лице, претендиращо да е приносител на квитанция, материализиращ печалба или на Искова 

форма за банково изплащане, за претърпени загуби и/или пропуснати ползи в следствие на 

изгубване, отнемане, напълно или частично повреждане, в това число и подправяне на 

квитанцията, издадена от Организатора и във всички останали случаи когато е невъзможно 

разпознаване и/или възстановяване на прогнозираното. 

(2) В случай, че има основателно предположение, че по незаконосъобразен начин е 

осъществена дейност, имаща за цел да предопредели изхода от дадено теглене или в случай че 

има съмнение за достоверността на проведено теглене, Организаторът си запазва правото да 

преустанови изплащането на печалби. Сумата на преустановената за изплащане печалба се 

отнася с решение на Управителния съвет на Организатора към следващ тираж/и на играта за 

формиране на награден фонд. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТНО УЧАСТИЕ 

 

Чл. 45. (1) В Играта „Тото 2 - 6 от 49”се допуска и абонаментно участие.  

(2) Абонаментът обхваща всички тиражи, за които е направено съответно попълване във 

фиша. 

Чл. 46. Абонаментно участие е налице, когато е попълнено в редовно подаден фиш 

означенията „+1”, „2”, „5” или „10”, съответстващи на броя на тиражите, обхванати от 

абонамента или същите означения са въведени на екран в терминалното устройство. 

Чл. 47. (1) Участникът в Играта избира броя на тиражите, за които е валиден 

абонаментът, като маркира/посочва съответното означение – „2”, „5” или „10”. Прогнозираната 

от него числова комбинация участва в съответния брой последователни тиражи на Играта. 

(2) Когато участникът е маркирал/посочил означението „+ 1”, направеното от него 

прогнозиране и заплатен залог, участват за този тираж на Играта, който следва тиража, в 

периода на провеждане на който е направен залога. 

Чл. 48. Участникът в Играта маркира със знака „X”, плътна точка или с друг четлив 

символ избрания от него брой тиражи, в които да участва с попълнената комбинация, без да 

излиза извън очертанията на едно квадратче. 

Чл. 49. (1) Размерът на залога при абонаментно участие се определя като броя на 

направените комбинации в прогнозирането/предвиждането се умножи по сумата от размерите 

на залозите за една комбинация за всички тиражи, за които е валиден абонаментът. 

(2) Размерът на залога при абонаментно участие се определя съобразно стойността на 

залозите за една комбинацията за Играта в тиражите, обхванати от абонамента, които са в сила 

към датата на заплащането и не се влияят от изменения на цената на залога за една комбинация, 

настъпили в последствие. 

Чл. 50. Когато правилата на Играта се изменят след издаване на квитанция за 

абонаментно участие, то спрямо непроведените тиражи, за които е направен залог, се прилагат 

изменените правила, без това да се отнася за случая, посочен в хипотезата на чл. 49, ал.2. 

Чл. 51. При издадена квитанция за абонаментно участие, печалба се изплаща на 

приносителя на квитанцията, материализираща печалба, след изтичане на срока на абонамента, 

като срокът за изплащане на печалбата/ите е 45 дни, считано от деня следващ последния тираж 

за който е направен абонамент. 

Чл. 52. За неуредените изрично въпроси, свързани с реда за абонаментно участие, се 

прилагат общите разпоредби на тези правилата относно Играта. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

РЕКЛАМАЦИИ 
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Чл. 53. (1) Участник в игра има право да направи рекламация в Централна дирекция на 

Организатора в 45 дневен срок, считано от деня, следващ провеждането на тиража. 

(2) Рекламации се правят в писмен вид, чрез подаване на заявление, към което се 

прилагат всички относими доказателства. 

Чл. 54. (1) В 14 дневен срок от постъпване на рекламацията, Организаторът взема 

решение при спазване на разпоредбите на „Общите задължителни игрални условия и правила 

за организиране на тото и лото игри”, приети от Държавната комисия по хазарта, за което 

уведомява участника. 

(2) Ако участникът не бъде намерен на адреса посочен в молбата и не е посочил писмено 

друг адрес до произнасянето на Организатора, се приема, че решението по рекламацията му е 

връчено с изтичане на срока за произнасяне. 

(3) Когато възникналият спор или рекламация не са разрешени в срока по ал. 1, 

задължително се изготвя протокол, в който се описва предмета на спора или рекламацията, 

подписва се от двете страни и в седемдневен срок от съставянето му се изпраща до Държавната 

комисия по хазарта. 

(4) Когато правата и интересите на участник са засегнати от възникнал спор или 

рекламация и решението на Организатора не го удовлетворява, той може да подаде до 

Държавната комисия по хазарта писмено оплакване, придружено с всички доказателства. 

Чл. 55. Всички рекламации по изплащането на печалби въз основа на издадена Искова 

форма за банково изплащане се подават, разглеждат и обявяват в сроковете по чл. 53 и чл. 54. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

§ 1. (1) В случай на възникване на форсмажорно обстоятелство, в резултат на което 

провеждането на игрите и изплащането на печалби от тях стане невъзможно, Организаторът не 

носи отговорност спрямо участниците и/или приносителите на удостоверителен знак за 

потвърждение за направен залог, материализиращ печалба. В такъв случай Организаторът 

връща на приносител на квитанция, материализиращ печалба, стойността на залога, ако е 

възможно разпознаване на информацията за залозите в Централната компютърна система. 

Върната стойност на залог не се включва и не се отчита като постъпление в тираж. 

(2) Форсмажорно е всяко обстоятелство, независещо от Организатора, обективно 

непредвидимо и непредотвратимо, като например, но не само: стихийно бедствие, военни 

действия, блокада, ембарго, земетресение, пожар, стачка, наводнение, терористичен акт и т.н. 

§ 2. (1) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в 

игрите му или спрямо приносители на квитанции, издаден от него, за претърпени загуби и/или 

пропуснати ползи вследствие неполучаване на информация за залога, поради извършване на 

залога, по начин, несъответстващ на процедурите, определени от Организатора. 

(2) Организаторът не носи отговорност спрямо физически лица, взели участие в игрите 

му или спрямо приносители на квитанции, издаден от него, за претърпени загуби и/или 

пропуснати ползи вследствие недобросъвестно негово или на друго лице поведение. 

§ 3. По смисъла на настоящите правила: 

т. 1. „залог, приет по наземен път“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП 

„Български спортен тотализатор“, заявен от получателя на залогоприемател /лице, приемащи 

залози от името и за сметка на ДП „Български спортен тотализатор“ – негови служители или 

контрагенти/ и за което участникът получава квитанция за направен залог. 

т. 2. „залог, приет онлайн“ е залог за участие в игрите, организирани от ДП „Български 

спортен тотализатор“, заявен директно по интернет от получателя, без да се минава през 

залогоприематели и за което участникът получава електронно съобщение за потвърждение за 

направен залог. 

§ 4. Тези правила са приети от Управителния съвет на Български спортен тотализатор на 

основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на Български спортен тотализатор и влизат в 

сила от датата на утвърждаването им от Държавната комисия по хазарта, но не по-рано от 

21.01.2013 г.  

§ 5. Промените в настоящите правила – раздел VI от Приложение № 1 към 

настоящите правила, са приети от Управителния съвет на Българския спортен 



 

 

Игрални условия и правила за организиране и провеждане на игра „Тото 2 – 6 от 49” 

 

 
 
11 

тотализатор с решение по т. 3 от Протокол № 40/11.11.2016 г., на основание чл. 16, т. 5 от 

Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и влизат в сила след 

утвърждаването им от Държавната комисия по хазарта.  

 

 

 

 

................................................................... 

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 

 

към ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ИГРА „ТОТО 2 - 6 от 49” 

 

І. „Тото 2 – 6 от 49” 

т. 1. В играта „Тото 2 – 6 от 49”, се организират по два тиража седмично – в дните четвъртък и 

неделя.  

т. 2. Залогът за една комбинация е в размер на 0.85 лв. /осемдесет и пет стотинки/. 

т. 3. Наградният фонд за играта „Тото 2 – 6 от 49“ възлиза на 50% от направените за нея залози, 

приети по наземен път и онлайн.  

т. 4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя в едно теглене.  

т. 4.1.В провеждащото се теглене се образуват четири печеливши групи: 

а) първа група, включваща предвиждания, съдържащи шестте печеливши числа  

б) втора група, включваща предвиждания, съдържащи пет от печелившите числа 

в) трета група, включваща предвиждания, съдържащи четири от печелившите числа 

г) четвърта група, включваща предвиждания, съдържащи три от печелившите числа. 

т. 4.2. В провеждащото се теглене се определя натрупване на сума „Стартов джакпот“, от която 

се прибавят средства към наградния фонд в първа печеливша група /т. 4.3, б. а)/ във всеки 

тираж, следващ този в който има печелившо предвиждане в групата или във всеки друг тираж, 

посочен от Организатора. Размерът на сумата, която се прибавя, се определя с решение на 

Организатора, взето по реда на устройствения му правилник и обявено предварително по 

подходящ начин.  

т. 4.3. Наградният фонд за провеждащото се  теглене се разделя между четирите печеливши 

групи и за натрупване на сума за „Стартов джакпот“ в следното процентно съотношение:  

а) 37.5 на сто за първа група  

б) 12.5 на сто втора група  

в) 12.5 на сто за трета група 

г) 17.5 на сто за четвърта група, 

д) 20 на сто за „Стартов джакпот“. 

т. 4.4. При липсата за конкретния тираж на печеливши предвиждания в първа група, 

предвидената сумата се натрупва за следващия тираж под формата на джакпот. В хипотеза, в 

която има печеливши предвиждания в първа група и няма печеливши предвиждания в 

някоя/някои от другите групи, предвидената за тях сума се прехвърля в първа група. В 

хипотеза, в която няма печеливши предвиждания едновременно в първа група и в някоя/някои 

от другите групи, цялата сума предвидена за тях, се натрупва в първа група за следващия 

тираж, под формата на джакпот. 

т. 4.5. Формирането на сумата „Стартов джакпот“ освен по реда на предходните точки, може да 

се извършва и чрез средства, предоставени от Организатора, с решение, взето по реда на 

устройствения му правилник. Така предоставените средства от Организатора могат да му се 

възстановяват, с решение, взето по реда на устройствения му правилник. 

 

ІІ. „Тото джокер”  

т. 1. В играта „Тото джокер” се организират два тиража седмично – в дните четвъртък и неделя.  

т. 2. Залогът за една комбинация е в размер на 0.10 лв. /десет стотинки/. 

т. 3. Наградният фонд за играта „Тото джокер“, възлиза на 50% от направените за нея залози, 

приети по наземен път и онлайн.  

т. 4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя по равно между две печеливши групи.  

т. 4.1. В първата печеливша група се включват прогнози, съдържащи три познати комбинации 

от позиция и цифра,  

т. 4.2. Във втората печеливша група се включват прогнози, съдържащи две познати комбинации 

от позиция и цифра.  

т. 5. В случай че няма печеливши прогнози в първа група, то сумата се натрупва за следващия 

тираж, за същата група  под формата на джакпот. Когато за конкретния тираж няма  печеливши 

прогнози във втора група, то сумата предвидена за печалби в нея се разпределя между 
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печелившите прогнози от първа група. Когато няма печеливши прогнози и в двете групи, 

сумата предвидена за първа група се натрупва за същата група, за следващия тираж под 

формата на джакпот, а сумата предвидена за втора група се натрупва за разпределение в 

следващия тираж, по съществуващата за него схема. 

 

ІІІ. „Втори тото шанс”  

т. 1. В играта „Втори тото шанс” се организира един тираж седмично – в неделя. С решение на 

Организатора, взето по реда на устройствения му правилник и утвърдено от Държавната 

комисия по хазарта, може да бъде провеждан втори седмичен тираж на играта „Втори тото 

шанс“ – в четвъртък. 

т. 2. В провеждания тираж се изтегля една квитанция/електронно съобщение за потвърждение 

за направен залог, измежду всички издадени/генерирани за участие в играта „Тото 2 – 6 от 49“, 

която се премира с една парична награда от двадесет и пет хиляди лева или един автомобил 

/чийто вид и стойност се определят от Организатора/. Организаторът обявява предварително, 

по подходящ начин, видът на предоставяната награда. Обявеният по предходното изречение 

вид награда не може да бъде заменяна. 

 

IV. отм. 

 

V. т. 1 През 2016 г. се провеждат 14 броя специални тиража на играта „Тото 2 - 6 от 49” както 

следва: 

4 тираж 17 януари 

12 тираж 14 февруари 

20 тираж 13 март 

28 тираж 10 април 

34 тираж 01 май 

40 тираж 22 май 

46 тираж 12 юни 

56 тираж 17 юли 

64 тираж 14 август 

72 тираж 11 септември 

82 тираж 16 октомври 

90 тираж 13 ноември 

102 тираж 25 декември 

104 тираж 01 януари 2017 г. 

 

т. 2. Размерът на залога за 1 комбинация за тиражите, посочени в т. 1 от настоящия раздел, се 

увеличава с 0.35 лв. /от 0.85 лв. на 1.20 лв./.  

т. 3. В специалните тиражи по т. 1 се изтегля една квитанция, измежду всички издадени за 

участие в играта, която се премира с една парична награда от тридесет и пет хиляди лева или 

един автомобил /чийто вид и стойност се определят от Организатора/. В специалните тиражи 

по т. 1 - 34, 102 и 104 се изтегля една квитанция, измежду всички издадени за участие в играта, 

която се премира с една парична награда от петдесет хиляди лева или един автомобил /чийто 

вид и стойност се определят от Организатора/. Организаторът обявява предварително, по 

подходящ начин, видът на предоставяната награда. Обявеният по предходното изречение вид 

награда не може да бъде заменяна.  

 

VI. т. 1 През 2017 г. се провеждат 13 броя специални тиража на играта „Тото 2 - 6 от 49” 

както следва: 

   

1 4 тираж 15 януари (неделя) 

2 12 тираж 12 февруари (неделя) 

3 20 тираж 12 март (неделя) 

4 30 тираж 16 април (неделя) 

5 38 тираж 14 май (неделя) 

6 46 тираж 11 юни (неделя) 
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7 56 тираж 16 юли (неделя) 

8 64 тираж 13 август (неделя) 

9 74 тираж 17 септември (неделя) 

10 82 тираж 15 октомври (неделя) 

11 90 тираж 12 ноември (неделя) 

12 102 тираж 24 декември (неделя) 

13 104 тираж 31 декември (неделя) 

 

т. 2. Размерът на залога за 1 комбинация за тиражите, посочени в т. 1 от настоящия 

раздел, се увеличава с 0.35 лв. /от 0.85 лв. на 1.20 лв./.  

т. 3. В специалните тиражи по т. 1 се изтегля една квитанция, измежду всички издадени 

за участие в играта, която се премира с една парична награда от тридесет и пет хиляди 

лева или един автомобил /чийто вид и стойност се определят от Организатора/. В 

специалните тиражи по т. 1 - 30, 102 и 104 се изтегля една квитанция, измежду всички 

издадени за участие в играта, която се премира с една парична награда от петдесет 

хиляди лева или един автомобил /чийто вид и стойност се определят от Организатора/. 

Организаторът обявява предварително, по подходящ начин, видът на предоставяната 

награда. Обявеният по предходното изречение вид награда не може да бъде заменяна.  

 

 

................................................................... 

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”   


