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Одобрени с решение по т. 4. от  

Протокол № 12/03.07.2020 г. на УС на ДП БСТ 

 

  

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ В 

КАМПАНИЙНАТА ИГРА „Олимпийски Тото приключения “, 5 ТИРАЖ ЗА 2020г., 

ПРОВЕЖДАНА ПО ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ „ТОТО КЛУБ“ В 

ИГРИТЕ, ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОТ ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КАМПАНИЙНАТА ИГРА „Олимпийски Тото приключения“, 5 ТИРАЖ ЗА 2020г., 

ВКЛЮЧЕНА В ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ „ТОТО КЛУБ“ 

 

Чл. 1. ДП „Български спортен тотализатор“ организира като част от програмата си за лоялни 

клиенти, кампанийната игра „Олимпийски Тото приключения“, 5 т. за 2020 г. /наричана тук, 

по-долу и само „Игра/та“/, в която ще се разпределят допълнителни печалби за участниците 

в организираните от него хазартни игри, за провеждането на които има издадени лицензи 

от Държавната комисия по хазарта, на основание: 

 
- чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра 
„Тото 2 – 5 от 35”;  

- чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра 

„Тото 2 – 6 от 42”;  

- чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра 

„Тото 2 – 6 от 49”;  

- чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра 

„Тото 2 – Зодиак”;  

- чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра 

„Тото 2 – Рожден ден”;  

- чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на 

игра „Тото 2 – 5 от 35”;  

- чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на 

игра „Тото 2 – 6 от 42”;  

- чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на 

игра „Тото 2 – 6 от 49”;  

- чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на 

игра „Тото 2 – Зодиак”;  

- чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на 

игра „Тото 2 – Рожден ден”;  

- чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра 

„Тото 1 – 10 от 10”;  
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- чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на игра 

„Тото 1 – 12 тип 1х2”;  

Чл. 2. Играта се провежда по решение на Организатора, взето по реда на Устройствения 

правилник на ДП БСТ. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 2. Организатор на Играта е ДП „Български спортен тотализатор” /наричано тук ДП БСТ 

или Организатора/, ЕИК: 202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София – п.к. 

1618, ул. „Хайдушко изворче” № 28 

 

Чл. 3. (1) Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на 

изложените по-долу в настоящите Специални правила и условия за участие и разпределяне 

на допълнителни печалби в кампанийната игра „Олимпийски Тото приключения“, 5 тираж 

за 2020 г., провеждана по програма за лоялни клиенти „Тото клуб“ в игрите, организирани 

от ДП „Български спортен тотализатор“ /наричани тук Специални правила и условия/, както 

и тези посочени в Общите правила и условия за участие и разпределяне на допълнителни 

печалби по програмата за лоялни клиенти „Тото клуб“ в игрите, организираните от ДП 

„Български спортен тотализатор“ /наричани само Общи правила и условия/ .  

(2) За неуредените с настоящите Специални правила и условия въпроси, приложение 

намират Общите правила и условия, както и утвърдените от Държавната комисия по хазарта 

игрални условия и правила за организиране и провеждане на игри от ДП БСТ, посочени в 

чл. 1 на Общите правила и условия. 

 

Чл. 4. (1) Настоящите Специални правила и условия ще бъдат достъпни за целия период на 

продължителността ѝ на посочения в Общите правила и условия интернет адрес 

www.toto.bg.  

(2) Настоящите Специални правила и условия се приемат, изменят и прекратяват, по реда 

посочен в Общите правила и условия. 

 

Чл. 5. (1) Организаторът има законно право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки 

това в съответствие с Общите правила и условия 

(2) В случай на непреодолима сила /форсмажор/ за Организатора, която препятства 

реализирането на което и да е от условията за участие в Играта и/или провеждането на който 

и да е етап от Играта, то същата се спира, в т.ч. и обработването и предаването на 

предметните печалби, за времето през което съществува събитието от извънреден характер. 

При такава хипотеза, Играта може и да бъде прекратена, като Организаторът не дължи 

каквото и да е обезщетение на участник, в т.ч. и изплащане/предаване на печалба. 

 

Чл. 6. Право на участие в Играта имат: 

т. 1. всички физически лица, навършили 18 г., за които не съществува законова забрана за 

участие в хазартни игри; и  

т. 2. които физически лица, са се регистрирали за участие в програмата за лоялност „Тото 

клуб“, по чл.7 ал.3, посочен в Общите правила и условия; и  
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т. 3. които физически лица, след като са изпълнили т. 2, са извършили плащане за поне един 

залог/талон за участие в някоя от игрите, посочени в чл. 1 от настоящите Специални правила 

и условия, като са представили специално издадената им клиентска карта /при участие в 

тото-пункт/. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 

 

Чл. 7. Играта се организира и провежда в периода между 00:00:00 часа на 13.07.2020 г. до 

18:00:00 часа на 30.08.2020 г. ДП БСТ си запазва правото да промени периода на 

провеждане, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта в 00:00:00 

часа на 13.07.2020 г. или при настъпване на други непредвидими обстоятелства. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ  

 

Чл. 8. (1) Всеки участник в игра от посочените в чл. 1, извършил покупка на залог/талон за 

участие в нея, в периода по чл. 7, на стойност равна или по-голяма от 2,00 /два/ лева, 

получава /натрупва в потребителския си профил/ по 1 /една/ бонус точка за всеки 2,00 

/два/ лева покупка /т.е., ако покупката е на стойност 4,00 лева, участник получава 2 

бонус точки; ако покупката е на стойност 6,00 лева, участник получава 3 бонус точки. 

Ако покупката е на стойност 6 лева и 20 стотинки, то той получава 3 бонус точки, като 

остатъчната стойност /20 стотинки/, не се вземат предвид при изчисляване на бонус 

точките, които се получават при следваща покупка/. Бонус точките се получават за 

извършена покупка на залог/талон за участие в игра от посочените в чл. 1, по отделно и се 

отразяват във всяка една квитанция за направен залог, по отделно /т.е. ако е направена 

покупка за една игра на стойност 4 лева и 50 стотинки, още една покупка за същата или 

друга игра, на стойност 6 лева и 80 стотинки, участник получава 2 бонус точки за първата 

покупка и 3 бонус точки за втората/.  

(2) Всеки събрани 10 /десет бонус точки дават 1 /един/ шанс на съответния участник за 

спечелване на допълнителна печалба от Играта  /т.е. при събрани 20 /двадесет/ бонус 

точки, участник има 2 /два/ шанса; при събрани 30 /тридесет/ бонус точки, участник има 

3 /три/ шанса  за спечелване на допълнителна печалба и т.н./. 

(3) Всеки участник може да събира неограничен брой бонус точки за периода на провеждане 

на Играта като извършва покупка на залог/талон и съответно - да получи изчислените на 

тяхна база, съгласно предходната алинея, броя шансове за спечелване на допълнителна 

печалба от Играта /например ако при приключване на Играта, ако участник има събрани 

90 /деветдесет/ бонус точки, то той има 9 шанса за спечелване на допълнителна печалба/. 

(4) Независимо от броя на получените шансове за спечелване на допълнителна печалба от 

Играта, един участник има право да получи само една допълнителна печалба от играта. Т.е. 

в случай на определянето на даден участник за печеливш за първата по ред на изтегляне 

печалба, той не участва в следващото разпределяне на печалби, а ако по някаква причина 

/напр. техническа/ бъде посочен за печеливш, то това не се взема предвид и се извършва 

ново определяне на печеливш. 

 

Чл. 9. (1) Определянето на участниците, които се премират с допълнителни печалби от 

Играта, се извършва чрез изтеглянето им на случаен принцип измежду всички участници, 
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които са извършили покупка на залог/талон в някоя от игрите посочено в чл.1 и са събрали 

поне 10 /десет/ броя бонус точки и съответно са получили 1 /един/ шанс за участие в Играта, 

посредством специално разработен за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран 

и одобрен от ДКХ/. 

(2) Тегленето на допълнителните печалби от Играта, ще се извърши на 03.09.2020 г., или на 

друга предварително обявена от организатора дата, в случай че периода на провеждане на 

Играта, посочен в чл. 7, бъде променен/, на запис, който ще се излъчи във  социалните 

мрежи на БСТ, на  същата дата. 

 

РАЗДЕЛ 5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ В ИГРАТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОБЯВЯВАНЕ 

И ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА ПЕЧАЛБИТЕ 

 

Чл. 10. В настоящата Игра, Организаторът ще раздаде общо 33 броя предметни печалби - 

ваучери за спортни стоки,  на стойност 300 /триста/ лева, всеки. 

Всеки ваучер дава право на физическото лице - участник, вписано в него, да извършва 

неограничен брой покупки на спортни стоки, до достигане на сумата от 300 лева, от всеки 

един магазин от веригата Спорт Депо.   

Чл. 11. (1) Определянето на участниците, които ще получат една от посочените в чл. 10 

печалби, ще се извърши по реда, посочен в Раздел 4, чрез извършване на поне 33/ тридесет 

и три/ последователни тегления. 

(2) Участниците определени по реда по-горе за спечелили една от печалбите по чл. 10, с 

регистрация, извършена по реда на чл. 7, ал. 3 ще бъдат обявени на интернет страницата на 

Организатора www.toto.bg, чрез посочване на номера на клиентската им карта, в случай че 

имат такава, в срок не по-късно от 48 часа от края на излъчването на записа, в който се е 

извършило определянето на печеливши участници за Играта. В случай, че спечелил 

участник има регистрация за участие в кампанийните игри за допълнително разпределяне 

на печалби, извършена по реда на чл. 7, ал. 2 от Общите правила и условия, то в посочения 

в предходното изречение срок, ще получи персонално съобщение на посочения от него 

електронен адрес. 

Чл. 12. (1) Печалба от Играта, се предоставя на участник, за който не съществува пречка за 

получаването й, вкл. и такава, посочена в чл. 14, ал. 2 от Общите правила и условия и който 

е определен като печеливш по реда, посочен по-горе в тези Специални правила и условия, 

като това се установява при негово лично явяване срещу представяне на документ за 

самоличност. 

(2) Ако съдържащите се в представен документ за самоличност лични данни не отговарят 

на данните от потребителския профил, който е създаден и съхраняван в Централната 

компютърна система на Организатора, за участника, определен като печеливш, то печалба 

не се предава. 

 

Чл. 13. (1) Предметните печалбите се предявяват в Регионалните дирекции на ДП БСТ или 

в Централно управление на ДП БСТ, в срока по ал. 2, в часовия интервал 09:30 – 16:00 часа. 

Адресите на административните офиси са следните:   

 

Град Адрес Телефон Електронна поща 
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Благоевград  пл. „Македония“ 2 
073/ 88 47 

03 
rd_blagoevgrad@toto.bg  

Бургас  ул. „Калофер“ 10 
056/ 81 19 

64 
rd_burgas@toto.bg  

Варна  бул. „Мария Луиза“ 30 
052/ 62 06 

84 
rd_varna@toto.bg  

Монтана ул. „Аспарух“ 8 
096/ 30 59 

50 
rd_montana@toto.bg  

Плевен  

ул. „Д. Константинов“ 

23А 

064/ 80 14 

84 
rd_pleven@toto.bg  

Пловдив ул. „Абаджийска“ 25 
032/ 63 17 

12 
rd_plovdiv@toto.bg  

Русе  бул. „Ген. Скобелев“ 48 
082/ 82 54 

96 
rd_ruse@toto.bg  

София - Централно 

управление 

ул. „Хайдушко 

изворче“ 28 

02/81 

81 861  

 

bst@toto.bg  

Стара Загора  ул. „Армейска“ 5-А 
042/ 63 21 

98 
rd_stara_zagora@toto.bg  

Велико Търново ул. „Баба Мота“ 13 
062/ 62 37 

00 
rd_veliko_tarnovo@toto.bg  

 

(2) Срокът за предявяване на всяка от печалбите от Играта, е 30 дни, считано от деня, 

следващ деня на определяне на печелившите участници, съгласно тези Специални правила 

и условия, а ако този ден е официален неработен ден за страната – то срокът изтича в първия 

работен ден. Срокът за предаване от ДП БСТ на съответна печалба от Играта, е до 10 дни, 

считано от деня, следващ деня на предявяване на тази печалба. Точното място 

/административен офис/ за предаване на тази печалба, се посочва от участника при 

предявяването й, а точният ден и час на предаване - се определя от ДП БСТ, като 

премираният участник следва да подпише съответните протоколи за получаване на 

печалбата. 

(3) Предаването на предметната печалба от Играта при възможност се извършва в деня на 

обработването на документите за получаването ѝ, като за целта се подписва двустранен 

протокол от служител на ДП БСТ и участника в три екземпляра. 

(4) След изтичане на съответните срокове, предявявания за печалби не се приемат и такива 

не се предават, освен при хипотезата на чл. 5, ал. 2, изр. първо от Специалните правила. 

 

Чл. 14. (1) Предметните печалби не могат да се заменят с паричната им равностойност. 

(2) Печалбата се предава еднократно. ДП БСТ не носи отговорност, в случай че този 

предаден на участник ваучер бъде загубен, унищожен, откраднат, повреден или поради 

други причини е невъзможно разчитане на посоченото в него, което не позволява усвояване 

на спечелената печалба.  

http://toto.bg/offices#101
mailto:rd_blagoevgrad@toto.bg
http://toto.bg/offices#102
mailto:rd_burgas@toto.bg
http://toto.bg/offices#103
mailto:rd_varna@toto.bg
http://toto.bg/offices#112
mailto:rd_montana@toto.bg
http://toto.bg/offices#114
mailto:rd_pleven@toto.bg
http://toto.bg/offices#115
mailto:rd_plovdiv@toto.bg
http://toto.bg/offices#117
mailto:rd_ruse@toto.bg
http://toto.bg/offices#121
mailto:bst@toto.bg
http://toto.bg/offices#123
mailto:rd_stara_zagora@toto.bg
http://toto.bg/offices#126
mailto:rd_veliko_tarnovo@toto.bg
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