
Официален регламент за участие в Играта на ДП 
„Български спортен тотализатор“, „Който играе има 

шанс” 

Раздел I  

Общи разпоредби  

1. Период на участие, място на провеждане и тема:  

1.1. Периодът за участие в Играта „Който играе има шанс” (наричана по-
долу „Играта“) е след 12:00 ч. на 27.10.2022 г. до 17:30 ч. на 03.11.2022 г. 
включително. 

1.2. Играта се провежда паралелно в официалните фен страници на ДП 
„Български Спортен Тотализаторв социалната мрежа Facebook на адрес 
https://www.facebook.com/SportTotoBG, както и в Instagram профила – 
@sporttotobg. 

1.3. Механизъм на Играта „Който играе има шанс”. Участниците следва да 
харесат официалната Facebook страница, респективно за Instagram – официалния 
профил, на ДП „Български Спортен Тотализатор“ (наричан по-долу 
„Организатора“), и напишат в коментар към публикацията на играта.  

Участието в играта не е обвързано с покупка, изпращане на SMS-си или 
заплащане на такси за участие.  

Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана или администрирана от 
Facebook. 

2.  Организатор: 

Организатор на Играта е ДП „Български Спортен Тотализатор“ със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ул. „Хайдушко изворче“ №28. 

3. Участници и право на участие в Играта:  

3.1. Играта е насочена към всички физически лица с постоянно 
местожителство или местопребиваване в Република България, които са 
навършили 18-годишна възраст към датата на стартиране на Играта. 

 



3.2. За да участват в Играта, лицата трябва да:  
• Имат валидна регистрация или да се регистрират с *профил в 

www.facebook.com или instagram. 

*Забележка: За участие в Играта се използват данните от регистрацията на 
съответния Участник във Facebook или instagram профила му, от който е писал 
коментар/качил материал.  

3.3. В Играта нямат право да участват:  
• Служители на ДП „Български спортен тотализатор”, както и на други 

компании, свързани с провеждането на тази Игра, нито членове на 
техните семейства (деца, родители, братя/сестри, съпруг/съпруга);  

• Лица на възраст под 18 години.  
3.4. Участието в тази Игра изисква познаване и цялостно, изрично и 

недвусмислено приемане на настоящия регламент. Организаторът си 
запазва правото да анулира участието на всеки Участник, който не 
спазва регламента или е заподозрян в измама, без да е задължен да 
предоставя доказателства за това.  

Раздел II  

Механизъм на участие 

4. На 27.10.2022 г. в официалната страница на Организатора във Facebook 
на интернет адрес https://www.facebook.com/SportTotoBG ще бъде качен пост 
към играта, в който ще присъстват условията за участие. За да участват, 
потребителите следва да са харесали страницата във Facebook на Организатора,  
респективно за Instagram – официалния профил,  и да напишат коментар, към 
публикацията. По този начин, участниците се включват в Играта.  

5. Участието в Играта се реализира по следния начин: 

5.1. За Facebook: Участникът трябва да хареса официалната страница на 
Организатора във Facebook и да напише коментар към публикацията за играта. 

5.2. За Instagram: Участникът трябва да хареса официалния профил на 
Организатора в Instagram и да напише коментар към публикацията.  

6. Един участник има право на една награда от двете тегления на играта. В 
случай, че бъде установено, че участника, не е отговорил на всички условия по 
настоящите правила, същият бива премахнат от тегленето и се провежда ново 
такова, до момента, в който се излъчи участник, който отговаря на всички 
посочени условия. 



7. Участникът участва с потребителското си име в тегленето.  

8. Зачетено ли е участието му зависи от това, дали участникът ще изпълни 
всички условия на играта. 

Раздел III  

Награди  

9. Наградният фонд в Играта включва два комплекта с подаръчни 
продукти, 1 за публикацията във Facebook и 1 за публикацията в Instagram, които 
съдържат:  

• 1 бр. Елек (мъжки или дамски с размери до изчерпване на количествата М, 
L, XL, XXL) 

• 1 бр. Термочаша 
• 1 бр. Безжично зарядно за кола 

Победителите нямат право да получат парична равностойност на наградата.  

10. Всеки участник, който е отговорил на условията в Играта, участва в 
теглене на наградите на 03.11.2022 г. след 18:20 ч., което ще се извърши чрез 
специализиран софтуер за случаен избор на печеливши, наличен на адрес: 
https://commentpicker.com/facebook-business.php 

11. Печелившите ще бъдат излъчени чрез томбола, която ще се осъществи 
чрез изтегляне на общо два профила на участници, по един за двете социални 
мрежи, в които се състои Играта, на случаен принцип. 

12. Печелившите ще бъдат оповестени чрез съобщение и/или коментар в 
социалните мрежи, като следва да изпратят своите данни за доставка на 
наградата. В случай на неизпратени данни за доставка до 2 седмици от датата на 
тегленето, наградата автоматично остава като награден фонд за друга игра.  

13. В срок до 2 седмици от излъчването на тегленето на печелившите в 
Играта, наградите ще бъдат изпратени на адреси, посочени от спечелилите 
Участници, за сметка на Организатора и с куриерска услуга по негова преценка. 
 

*В случай, че печелившият желае да получи наградата си с различна 
куриерска услуга от тази избрана от Организаторите, то разходите по същата са 
за сметка на получателя. 

*В ситуация на извънредно положение срокът може да бъде удължен. 



Раздел IV  

Отговорности и права 

14. Участвайки в тази Игра, всички Участници се съгласяват и приемат 
посочените от Организатора правила и условия. За неспазването им отговорност 
носят Участниците. 

15. С участието си в Играта, Участниците декларират, че са запознати и 
съгласни с условията за участие, и се задължават да ги спазват. За всяка невярно 
подадена информация/данни от Участника, отговорност носи Участникът.  

16. Всеки Участник трябва да се увери, че е на изискваната възраст от 
навършени 18 години. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, 
създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече 
участия в Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, 
като губят правото си на спечелена награда, в случай че са класирани за такава.  

17. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта във Facebook 
страницата на Организатора и Instagram профила. При всякакви злоупотреби или 
при съмнения за такива, Организаторът има право да дисквалифицира 
съответния Участник, без да мотивира или обяснява дисквалификацията.  

18. Чрез участието си в Играта, участниците се съгласяват и приемат, че 
страницата във Facebook на Организатора, респективно профилът в Instagram, 
който е необходимо да харесат, има комерсиален характер. 

19. Организаторът не носи отговорност за трети лица.  

20. Печелившите Участници предоставят на Организатора доброволно 
необходимите за участие в Играта и получаване на награда лични данни, както и 
съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за 
целите на Играта.  

21. Организаторът не носи отговорност за провеждане на комуникация с 
не спечелилите Участници, както и няма никакви задължения, свързани с тях или 
с Участници, заявили участие след крайния срок. Отговорността, свързана с 
наградите, се ограничава само с посочената в този регламент.  

22. Организаторът не носи отговорност за повреда, кражба, загуба на 
наградата след предаването й на спечелилия. 



23. Участниците декларират, че са запознати и знаят как да използват 
наградата, без това да навреди на тяхното здраве или на здравето на хората 
около тях. 

24. Организаторът си запазва правото да не предостави наградата, ако 
спечелилият подаде невярна информация за себе си, и/или адрес за доставка на 
наградата, или не подаде горепосочената информация. 

25. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по 
всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното 
провеждане,   включително, но не само, злоупотреби, нарушаване на правилата, 
форсмажорни обстоятелства и др. 

26. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на Facebook 
страницата, в Instagram профила, https://www.action.toto.bg/giveaway/helloween-
2022/ и в онлайн каналите за комуникация на Организатора.  

27. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва 
настоящия регламент.  

 

Раздел V  

Лични данни  

28. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална 
информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на 
личните данни. 

29. Организаторът има право да включва участниците в публични изяви без 
допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви 
могат да включват имената, профилните снимки или сходна информация за 
участниците във връзка с проведената игра, публикувани или разпространени в 
медиите и публичното пространство.  

Информацията няма да бъде предоставяна на трети лица, освен ако Българското 
законодателство не го изисква.  

Настоящият регламент влиза в сила от старта на Играта на 27.10.2022 г.  

 


