ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ
В МОМЕНТНАТА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, КАМПАНИЯ
- „ТОТО ОФ РОУД – ВЕЛИНГРАД 2021”
РАЗДЕЛ 1.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИГРАТА
Чл. 1. На основание чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за всички“, ДП БСТ организира
допълнителни печалби „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТОТО ОФ РОУД – ВЕЛИНГРАД 2021”
(наричана тук, по-долу и само Игра/та).
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 2. Организатор на Играта е ДП „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/, ЕИК:
202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул.
„Хайдушко изворче“ №28.
Чл. 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените
по-долу Правила на Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТОТО ОФ РОУД – ВЕЛИНГРАД 2021”
на ДП БСТ. За неуредените с настоящите Правила въпроси, приложение намират Игралните
условия и правила за организиране и провеждане на моментната лотарийна игра „Тото шанс
за всички”, утвърдени от Национална агенция за приходите, част от които са настоящите
Правила.
Чл. 4. Правилата на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на
интернет адрес: https://lottery.toto.bg. Организаторът на Играта си запазва правото да
допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването
им на интернет адрес https://lottery.toto.bg.
Чл. 5. (1) Организаторът има законно право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки
това в съответствие с чл. 4.
(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 предаването на печалбата, за времето през
което съществува събитието от извънреден характер. Ако непреодолимата сила продължи
повече от 5 дни, Играта се счита за прекратена и Организаторът не дължи каквото и да е
обезщетение на участник, в т.ч. и предаването на печалбата.
Чл. 6. Право на участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТОТО ОФ РОУД – ВЕЛИНГРАД
2021” 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 собственици на непечеливши талони от моментна лотарийна
игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидности „Бързи 1000 лева“ 1-и тираж и
„Разбий трезора“ 1-и тираж и същите талони не са регистрирани преди датата и часа на
старта на Играта за участие в други игри на ДП БСТ с непечеливши талони; и
т. 3. които физически лица, са регистрирали горепосочени талони с уникален код – „код за
печалба“ на интернет адрес www.toto.bg/lottery.
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Чл. 7. (1) Включвайки се в Играта, участниците се считат за запознати и приемат
настоящите Правила, като се задължават да спазват техните условия.
(2) При неспазване от страна на участник на условията и разпоредбите на настоящите
Правила, вкл. и при съмнения за такива, Организаторът може да прекрати участието му в
Играта едностранно по всяко време, като преди това го уведоми писмено на посочен от него
в личен профил имейл адрес. При прекратяване се извършва и дерегистрация на личния
профил на този участник, вкл. и на всички или част от регистрираните до този момент
кодове „код за печалба“ на непечеливши талони, като всички негови права придобити от
Играта се погасяват без за това Организаторът да дължи каквото и да е обезщетение на
участника.
РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Чл. 8. Играта се организира и провежда в периода от 00:00:00 ч. на 19.03.2021 г. до 23:59:59
ч. на 17.04.2021 г., като талони за участие в Играта се приемат за регистрация от 00:00:00
часа на 19.03.2021 г. до 16:00:00 часа на 17.04.2021 г. ДП БСТ си запазва правото да промени
датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Играта в
00:00:00 часа на 19.03.2021 г.
РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ
Чл. 9. Условие за участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТОТО ОФ РОУД – ВЕЛИНГРАД
2021”
т. 1. Закупуване на талон за участие в моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за
всички“, разновидности „Бързи 1000 лева“ 1-и тираж и „Разбий трезора“ 1-и тираж;
т. 2. Създаване на личен профил на адрес: https://lottery.toto.bg, в който се извършва
регистрация на „код за печалба“, чрез който се участва в Играта; и
т. 3. Регистриране на „код за печалба“ – това е кодът, разположен в някоя от игралните зони,
под специално защитно покритие - скреч поле, на талон за посочените по т. 1 игри,
определен според правилата на тази игра за непечеливш; и
т. 4. Изтегляне чрез жребий на регистриран „код за печалба“ на участник от представители
на ДП БСТ и обявяването на печелившия код на интернет адрес: www.toto.bg и на живо по
време на изтеглянето му.
Чл. 10. Един „код за печалба“ от непечеливш талон за Играта може да бъде регистриран
САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове
на непечеливши талони за периода на провеждане на Играта.
Чл. 11. За създаване на личен профил съгласно чл. 9, т. 2, е необходимо:
т. 1. да се въведат и предоставят следните задължителни лични данни: име и фамилия; ЕГН;
личен, реален и действащ имейл адрес; личен, реален и действащ телефонен номер в
страната и
т. 2. да се създаде парола за достъп до създадения личен профил.
Чл. 12. Чрез създадения личен профил, всеки участник, собственик на непечеливш талон от
разновидности „Бързи 1000 лева“ 1-и тираж и „Разбий трезора“ 1-и тираж, в рамките на
личния си профил получава информация и може да проследи броя и номерата на
регистрираните кодове, датата на която е извършена всяка регистрация, както и дали има
изтеглена печалба.
Чл. 13. Вид и брой на предоставяните в Играта печалби:
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В Играта ще бъдат разпределена и предадена една предметна печалба – „лек автомобил“,
марка Форд, модел „Фиеста“ на стойност 33 000.00 лева.
Разпределението ще се извърши на лотариен принцип, посредством специално разработен
за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран и одобрен от НАП/, в рамките на
предварително обявените ред, условия и срокове.
Чл. 14. Ред и условия за разпределяне на печалбата от Играта:
Изтеглен номер на код – „код за печалба”. Изтегляне на дата 17.04.2021 г., в периода от
18:00 часа до 20:00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00
часа на 19.03.2021 г. и 16:00:00 часа на 17.04.2021 г.
Чл. 15. (1) Определяне на печалбата за Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТОТО ОФ РОУД –
ВЕЛИНГРАД 2021”, се извършва чрез изтегляне на регистриран код – „код за печалба“ на
случаен принцип измежду всички регистрирани кодове, посредством специално разработен
за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран и одобрен от НАП/, в рамките на
предварително обявените ред, условия и срокове в чл. 14. Разпределянето на печалбата ще
се извърши на предварително обявената дата и НА ЖИВО – в рамките на организирано от
ДП БСТ събитие, което ще се излъчи в интернет на официалната фейсбук страница на ДП
БСТ с адрес: https://www.facebook.com/SportTotoBG, а в случай че излъчването на живо е
препятствано поради каквато и да е техническа причина, то по решение на представляващия
Организатора, тегленето може се отложи за друга определена от него дата или да се излъчи
на живо в рамките друга медиа /в т.ч. и интернет/, или да се излъчи на запис в рамките на
друга медиа /в т.ч. и интернет/.
(2) Участникът, който е премиран с печалбата от Играта, ще бъде уведомен персонално на
личния си профил, на посочените в профила имейл адрес или личен персонален телефонен
номер в страната, в рамките на до 24 часа след края на определянето на печалбата.
Чл. 16. (1) Печалбата от Играта се предава на приносителя на талон, чийто код „код за
печалба“ е определен като печеливш. Освен валиден талон, приносителят му представя и
документ за самоличност, данните от който трябва да отговарят на данните от личния
профил, от който е регистриран съответния код.
(2) Ако представеният талон и/или предоставените с документ за самоличност лични данни
не отговарят на регистрирания и изтеглен като печеливш код – „код за печалба“ и на
данните от създадения личен профил, то определената за Играта печалба не се предава.
(3) Печалбата в Играта се обработва за предаване в Централно управление на ДП БСТ,
находящо се на адрес: гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, в срок до 30 дни след
приключване на Играта, считано от 18.04.2021 г. /т.е. до 17.05.2021 г., вкл./, в официален
работен ден, в часовия интервал 09:30 – 16:00 часа.
(4) ДП БСТ определя място, дата и час за предаване на печалбата в тази Игра, когато същата
е потърсена в срока по чл. 16, ал. 3. Крайният срок за предаването ѝ е 90 дни след
приключване на Играта, считано от 18.04.2021 г.
(5) След изтичане на съответните срокове по чл. 16, ал. 3 и ал. 4, предявявания за печалба
не се приемат и същата не се предава, освен в хипотезата на чл. 5, ал. 2 от Правилата.
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