Приети с решение на ДКХ №000030-4110 / 10.06.2014г.
ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН
„ТОТО 1 – 12 ТИП 1х2”
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО 1 - 12 ТИП 1х2“ И
„ТОТО ДЖОКЕР“
Чл. 1. (1) Настоящите игрални условия и правила /наричани по-долу „Правила/Правилата“/
съдържат условията за провеждане и реда за участие онлайн в тото играта „Тото 1 - 12 тип
1х2“ и производната й игра „Тото джокер“, 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) За да вземе участие в играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и производната й игра „Тото
джокер“, организирана онлайн, физическо лице осъществява залог пряко, чрез интернет
страницата на организатора, посредством потребителски профил, като избира прогноза за
резултата, чрез маркирането й върху електронна бланка на удостоверителен знак
/електронен фиш/, чийто образец е приет от управителния орган на Организатора и
утвърден от Държавната комисия по хазарта.
(2) Размерът на залога за предвиждане на резултатите от състезанията в една колонка в
играта „Тото 1 – 12 тип 1х2”, съответно за една комбинация в „Тото Джокер“ не може да
бъде по-малък от определения такъв в приложение към настоящите Правила /наричано подолу „Приложение №1/, а максималният - не може да надвишава 100 000 лева. Конкретният
размер на залога се определя по реда, предвиден в устройствения правилник на
Организатора и се отразява в Приложение № 1. Приемането, изменението или допълнения
на/в Приложение № 1 се утвърждават от Държавната комисия по хазарта.
(3) Въз основа на настоящите Правила се определя и изплаща печалба на физическото лице
– участник, направило залог, определен като печеливш.
Чл. 3. (1) Програмата за конкретен тираж, заедно със служебното предвиждане, се изготвя,
публикува се на Интернет сайта на Организатора и се разпространява на хартиен носител в
приемателната му мрежа. След приключване на срещите от програмата резултатите от тях и
съответните печалби се обявяват на Интернет страницата на Организатора и в
приемателната му мрежа.
(2) Броят и периодичността на тиражите, броят на печелившите групи и тяхното
формиране, разпределението на наградният фонд между печелившите групи формирани в
конкретен тираж, залога за предвиждане на резултатите от състезанията в една колонка
(включващ залагане на всяка една от 12 срещи с по един знак –„1“, „X“, „2“), се определят с
решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му
правилник, и се отразяват в приложение към настоящите Правила /наричано по-долу
„Приложение №1/, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от
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Държавната комисия по хазарта.
(3) Производната игра „Тото джокер“ се провежда в съответствие с тиражите за игрите
„Тото 1 – 12 тип 1х2“.
Чл. 4. (1) Залозите в играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и в производната й игра „Тото джокер“ 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 трансакция 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) Залаганията върху резултати от спортни състезания се извършват по предварително
обявена програма - тираж. Предварително обявената програма съдържа като минимум
пореден номер на тиража; дата на провеждане на всеки тираж; състезанията и възможните
резултати от тези състезания, на които може да се залага; както и друга информация,
определена от Организатора.
(3) Тегленето на печелившите числа за „Тото Джокер“ се извършва чрез игрално
оборудване, утвърдено от Държавната комисия по хазарта, под контрол на комисия,
определена от Организатора. Чрез същото оборудване се определят и служебните резултати
от Играта.
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 „Тото 1 12 тип 1х2“ и производната й игра „Тото джокер“. Договорът между Организатора и
участника се смята за сключен, след като са спазени условията и процедурите за
осъществяване на залози, определени в настоящите Правила.
(2) С решение, взето от управителния орган на Организатора по реда на устройствения му
правилник, играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и/или играта „Тото джокер“, могат да се прекратят
временно или окончателно, като предварително се публикува съобщение за това на
интернет страницата на Организатора.
(3) Прекратяването на провеждане на играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и производната й игра
„Тото джокер“, става по реда предвиден в ЗХ.
ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ І
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО 1 - 12 ТИП 1х2“ И „ТОТО
ДЖОКЕР“
Чл. 6. (1) Участник в Играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, организирана онлайн,
е физическо лице, което е направило залог за участие в играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ или в
играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“.
(2) В играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“ могат да участват само пълнолетни
дееспособни физически лица, за които няма ограничения в Закона за хазарта или в други
закони.
(3) Организаторът не носи отговорност за извършени залози чрез интернет от лица в
юрисдикции, където това е незаконно.
Чл. 7. (1) Физическо лице, което отговаря на условията по чл. 6, ал. 1 и 2 и за което не
съществуват пречките по чл. 6, ал. 2 и 3, придобива качеството на участник в определен
тираж на играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ или „Тото джокер“ и се ползва с правата и
задълженията на такъв, само ако:
т. 1. е извършило първоначална регистрация в интернет страницата на Организатора, по
реда, посочен в чл. 9, чл. 11 и чл. 12;и
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т. 2. е направено съответно предвиждане чрез маркиране на всяка една от 12-те срещи от
изготвената от Организатора програма с по един знак –„1“, „X“, „2“, определена/и
самостоятелно от него; и
т. 3. е направено съответно предвиждане чрез маркиране на избрана/и числова/и
комбинация/и и позиция/и, определена/и самостоятелно от него или чрез предоставянето му
на случаен принцип на случайна числова комбинация и позиции – за производната игра
„Тото джокер“; и
т. 4. е маркирало електронния фиш за съответното предвиждане според изискванията в
настоящите Правила; и
т. 5. разполага с парични средства в клиентската си сметка, поддържана от Организатора,
покриващи стойността на залога за направеното предвиждане; и
т. 6. в клиентската му сметка, поддържана от Организатора има налични парични средства
на стойност равна или по-голяма от стойността на залога за направеното предвиждане; и
т. 7. информацията от електронния фиш за съответното предвиждане е въведена в
Централната компютърна система; и
т. 8. е получено потвърждение от Централната компютърна система на Организатора за
направения от залог чрез електронно съобщение в потребителския му профил.
Чл. 8. (1) Всяко физическо лице по чл. 6 трябва да бъде регистрирано и идентифицирано за
да вземе участие в игрите „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, организирани онлайн.
(2) Регистрацията и идентификацията на физическите лица, желаещи да участват в игрите
„Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, се извършва в Централна
компютърна система на Организатора по чл. 4, ал. 1, на база локализиране на IP адреса, от
който участникът се регистрира и предоставените от него лични данни.
(3) Физическо лице по чл. 6, което желае да вземе участие в игрите „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и
„Тото джокер“, организирани онлайн, е длъжно да се регистрира лично в системата на
Организатора и носи пълна отговорност за верността на предоставените от него данни.
(4) Организаторът не носи отговорност за регистрации, които не са извършени лично, както
и за регистрации, при които са въведени грешни, неверни или неактуални данни.
(5) Организаторът има право по всяко време, без да е необходима аргументация, да откаже
регистрация и/или откриване на клиентска сметка, съответно да извърши дерегистрация
и/или закриване на клиентска сметка.
Чл. 9. (1) Процедурата по регистрация започва като лицето, което желае да вземе участие в
игрите „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, организирани онлайн, влезе в интернет
страницата на организатора https://www.toto.bg. Страницата може да бъде намирана с
търсене в интернет търсачки, или чрез изписване на URL адреса на страницата директно в
полето на браузъра.
(2) От началната страница на Организатора трябва да бъде избрана секция „Регистрация“ и
попълнена формата за регистрация.
(3) Формата за регистрация съдържа следната задължителна информация:
- гражданство; и
- имена по документ за самоличност; и
- идентификационен номер на лицето, който може да бъде единен граждански номер
(ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен идентификационен номер или друг
номер или данни за идентификация съгласно националното законодателство на лице,
което не е български гражданин. За лицата без ЕГН или ЛНЧ се изисква и адрес на
временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава,
дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност; и
- потребителско име;
- парола;
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- e-mail адрес.
(4) В случай на съмнение, че получената вече информация относно самоличността на
регистриращото се лице не е достатъчна или достоверна, Организаторът не извършва
регистрация и изисква, чрез съобщение на посочения e-mail адрес, телефонен номер за
осъществяване на контакт с лицето и/или копия от документи, а при необходимост и
личното му явяване в Централна дирекция с цел идентификация. Проверката на
самоличността се извършва от Организатора при регистрацията, но не по-късно от
извършване на първата трансакция.
(5) Всяко регистрирано лице е длъжно да регистрира и всички промени относно
задължителните данни по алинея 3, настъпили след първоначалната му регистрация, чрез
потребителския си профил.
Чл. 10. (1) Данните от регистрацията на физическите лица се вписват в специален регистър,
който се води от Организатора и съдържа следната информация за: първоначална
регистрация на физическото лице, идентификационните му данни, потребителско име за
участие в игрите, IP адрес, от който е направена регистрацията, IP адресите, от които е
предоставял достъп за участие в игрите, данни за постъпили от лицето рекламации или
жалби.
(2) Личните данни на регистриралите се лица се събират, съхраняват и гарантират по реда
на Закона за защита на личните данни.
(3) Данните от направената от Организатора регистрация се изпращат към Националната
агенция по приходите, като тези данни обхващат информация за първоначални
регистрации, промени в данните по регистрация, дерегистрация, данни за всяка проведена и
приключила игра. При нарочно искане от държавен орган и/или по разпореждане на съда,
Организаторът предоставя данни относно регистрирано лице, спазвайки законовите
процедури.
Чл. 11. (1) След пълно и точно попълване на регистрационната форма по чл. 9, ал. 3, е
необходимо потвърждение за приемане на съдържанието на документите, поместени в
страницата „Общи условия“.
(2) Страницата „Общи условия“ съдържа утвърдените от Държавната комисия
„Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 1 –
12 тип 1х2“ , в сила към момента на извършване на регистрацията.
Чл. 12. (1) При точно изпълнение на указаното в чл. 9 и чл. 11, Централната компютърна
система на Организатора изпраща на адреса на електронната поща на регистрираното лице,
код за активиране на клиентската сметка. Кодът е под формата на линк и 12-знаков номер
съставен от букви и цифри, с който лицето ще може да активира потребителския си профил
и клиентската си сметка.
(2) Активирането на потребителски профил и клиентска сметка се извършва чрез натискане
на линка, посочен в ал. 1, с което първоначалната регистрацията е завършена.
Чл. 13. В случай, че Организаторът има съмнения относно извършване на регистрация с
направена с невярна информация, то тази регистрация и създадената с нея клиентска сметка
се закриват. Регистрация може да бъде отказана или закрита по едностранно решение на
Организатора, но възникналите преди това задължения ще бъдат уредени, съобразно
изискванията на закона.
Чл. 14. (1) За да може да бъде взето участие в игрите „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото
джокер“, организирани онлайн, регистриран потребител трябва да е депозирал в
клиентската си сметка парични средства в български лева.
(2) Депозиране в клиентска сметка се осъществява чрез използване на микросметка
или банкова сметка, регистрирани в системи за плащане с банкови карти или
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микросметки, или външни устройства чрез интернет – посочени от Организатора и
интегрирани в Централната му компютърна система.
(3) Регистрацията в посочените от Организатора системи по алинея 2, се осъществява
съгласно правилата и политиките, приети от собственика на съответната система.
Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация в някоя
от тези системи от страна на регистриран негов потребител.
(4) Всяка заявявана за депозиране сума в клиентска сметка чрез системите по алинея 2
трябва да е на стойност не по-малка от 10 (десет) лева.
(5) Организаторът не начислява такси при депозиране на суми в клиентската сметка
чрез системите по алинея 2.
(6) Организаторът има право да наложи ограничения към изтеглянето на средства от
клиентска сметка, които не се използват за залагане. Ако сумата на депозита не е заложена
поне веднъж или не са направени залози на стойност сумата на депозита преди да е заявено
изтегляне, Организаторът има правото да удържи такса, която да покрие всички
административни разходи по депозита и тегленето. Организаторът има право да намали от
сумата на заявеното теглене съответните разходи. Анулирани/Неприети залози не се считат
за реализирани/заложени.
Чл. 15. Всеки регистриран потребител e длъжен да пази в тайна данните за своята
клиентска сметка, включително потребителско име и парола, както и да вземе всички
необходими мерки срещу узнаването на тези данни от трети лица. Организаторът не носи
отговорност при предоставянето от регистриран потребител, по какъвто и да е начин, на
потребителското му име и парола на други лица. Организаторът не възстановява никакви
загуби вследствие на използване на данните на регистрирания потребител от трети лица.
Регистрираният потребител няма право да предявява претенции и черпи права спрямо
Организатора, основани на отношенията му с трети лица.
РАЗДЕЛ ІI
РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО 1 – 12 ТИП 1х2“
Чл. 16. (1) В играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ се цели, чрез една или повече свободно избрани
от участник прогнози да се предвидят резултатите от състезанията в играта „Тото 1 – 12 тип
1х2”, които са включени в тиража, за който се участва и които ще формират печеливши
прогнози.
(2) Физическо лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на играта „Тото 1 – 12
тип 1х2”, маркира на електронен фиш за всяка една от 12-те срещи с по един знак –„1“, „X“,
„2“.
Чл. 17. (1) Направените предвиждания по чл. 16 се въвеждат в Централната компютърна
система чрез натискане бутон „Приеми“, след чиято обработка се получава потвърждение
за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски профил.
(2) В електронното съобщение за потвърждаване за направен залог се съдържа информация
за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на
участника, уникален идентификатор и друга информация, определена от Организатора.
(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за
потвърждаване за направен залог 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.
Чл. 18. Срокът за приемане на залози за участие в конкретен тираж на играта „Тото 1 - 12
тип 1х2“ се определя от Организатора.
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Чл. 19. (1) Спортните състезания, за които се приемат залози в съответния тираж, се
определят от Организатора и се публикуват по подходящ начин най-малко един ден преди
провеждането първото по време състезание.
(2) Участниците могат да правят предвиждания единствено според обявената от
Организатора програма, независимо от това къде се провежда спортното състезание.
Чл. 20. (1) Физическото лице, желаещо да направи залог за участие в тираж на играта „Тото
1 – 12 тип 1х2“, прави предвижданията си за всяко от включените в програмата състезание,
като маркира върху електронния фиш избрания от него символ.
(2) Предвижданията се маркират, както следва:
т. 1. Предвиждане за победа на отбора, вписан първи в програмата - върху знака „1”;
т. 2. Предвиждане за победа на отбора, вписан втори в програмата - върху знака „2”;
т. 3. Предвиждане за равен резултат - върху знака „Х”.
(3) Чрез маркиране на число от полето „ФАКТОР“, се счита, че попълнените от участника
колонки с предвиждания са направени толкова пъти, каквото число е отбелязано. В този
случай стойността на залога се определя като стойността на залога за предвиждане на
резултатите от състезанията в една колонка се умножи по числото, отбелязано в полето
„ФАКТОР“ и така получените стойности на залози по колонки се сумират.
(4) Участието в играта „Тото 1 – 12 тип 1х2“ може да се осъществява чрез попълване на
електронни 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.
Чл. 21. (1) Наградният фонд за играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ се формира от залозите за
участие в тази игра, приети по наземен път и онлайн.
(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ се извършва по
реда, определен в Глава 5.
РАЗДЕЛ ІІІ
РЕД ЗА УЧАСТИЕ ОНЛАЙН В ИГРАТА „ТОТО ДЖОКЕР”
Чл. 22. (1) В производната игра „Тото джокер“ участникът цели чрез свободно избрани от
него числа/позиции, да предвиди печелившите три двойки от позиции и цифри от номера на
електронния фиш, попълван от него за участие в играта „Тото 1 – 12 тип 1х2“.
(2) Номерът на електронен 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. 23. (1) Физическото лице, желаещо да направи залог за участие и в тираж на „Тото
джокер“, маркира на електронния фиш избраните от него позиции, чиито брой може да
бъде от три до девет.
(2) При маркиране на електронния фиш символа „ОТКАЗ” в специалното поле за „Тото
джокер“ се счита, че няма направен залог за участие в „Тото Джокер“. При маркиране на
електронния фиш символа „Автоматично” в специалното поле, без да има отбелязвания
върху която и да е от позициите, се счита, че е направен залог за участие с една комбинация
от произволно избрани три позиции.
Чл. 24. (1) Направената прогноза по реда на чл. 23 се въвежда в Централната компютърна
система на Организатора чрез натискане на бутон „Приеми“, след чиято обработка се
получава потвърждение за направения залог чрез електронно съобщение в потребителски
профил.
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(2) В електронното съобщение за потвърждение за направен залог се съдържа информация
за залога, предадена и съхранена в Централната компютърна система, прогнозите на
участника и друга информация, определена от Организатора.
(3) Участникът е длъжен да провери дали съдържанието на електронното съобщение за
потвърждение за направен залог 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.
Чл. 25. (1) Тегленето на числата за определяне на печелившите позиции и числа в играта
„Тото Джокер“ се извършва по време на тегленето на съответен тираж за игрите „Тото 2 – 5
от 35“, „Тото 2 – 6 от 42“, „Тото 2 – 6 от 49“, 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. 25, 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. 25, 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. 26. Броят и периодичността на тиражите за играта „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. 27. (1) Наградният фонд за играта „Тото джокер“ се формира от залозите за участие в
тази играта, приети по наземен път и онлайн.
(2) Определянето и изплащането на печалби в играта „Тото джокер“ се извършва по реда,
определен в Глава 5.
ГЛАВА ТРЕТА
ОБРАБОТКА НА ЗАЛОЗИТЕ
Чл. 28. (1) Информацията за предвижданията, съответно числовите комбинации и позиции,
върху които са направени залози за играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“ се
обработва от Централна компютърна система на Организатора.
(2) Централната компютърна система се състои от Основен и Резервен център, които
съхраняват идентична информация.
Чл. 29. (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 залога за предвиждане на резултатите от състезанията в една
колонка за участие в конкретен тираж на играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и определен размер
на залог за една комбинация в „Тото Джокер“;
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т. 3. Броят, видът и стойността на направените залози за участие в конкретен тираж на
играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“;
т. 4. Броят и идентификационни данни на издадените квитанции/ създадените електронни
съобщения за потвърждение за направен залог за конкретен тираж на играта „Тото 1 – 12
тип 1х2“ и „Тото джокер“;
т. 5. Резултатите от завършилите състезания, включени в конкретен тираж на играта „Тото
1 – 12 тип 1х2“ и изтеглените числа за конкретен тираж на играта „Тото джокер“;
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 игрите „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“;
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. 30. (1) Организаторът определя процедурата, по която се извършва залог за участие в
играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ 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. Даден залог се счита за приет само ако в потребителския
профил на регистрирано лице е получено електронно съобщение за потвърждаване за
направен залог.
(3) Регистрираният потребител е лично отговорен за операциите, чрез които извършва залог
на суми от клиентската си сметка. Организаторът не носи отговорност за липсващи и/или
дублирани залози, които могат да бъдат анулирани само в случаите и по реда, указани в чл.
31.
(4) В случаи когато Организаторът има съмнения, че даден залог се извършва в нарушение
на закон, на тези Правила и/или има за цел да ги заобиколи, а така също и когато има
съмнения, че средствата, с които залогът се извършва могат да са със съмнителен и/или
неясен произход, то залогът няма да бъде приет, а ако вече е приет – същият няма да
участва при формирането на наградния фонд и съответно – при разпределението на
печалбите. В такива случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на
приет залог, но само след подробно проучване на случая и при липса на други
разпореждания от компетентен орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени
загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действията си и тези на служителите му по
настоящата алинея.
Чл. 31. (1) Конкретен залог, потвърден с електронно съобщение за направен залог, може да
бъде анулиран от участника в срок до 15 минути от осъществяването му, но не по-късно от
крайния час за приемане на залози за тиража, за който е направен. Организаторът определя
самостоятелно крайния час за приемане на залози онлайн за конкретен тираж и го
оповестява предварително на интернет страницата си.
(2) В извънредни случаи, извън периода от време по ал. 1, конкретен залог, потвърден с
електронно съобщение за направен залог 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 получаване в потребителския профил на електронно съобщение за
потвърждение на анулиран залог.
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(4) Стойността на сумите, върнати в резултат на анулиран залог, не се включва в
определяне стойността от постъпленията за даден тираж, нито във формиране на наградния
фонд.
(5) Връщане на сумите в резултат на анулиран залог се осъществява по реда на чл. 39,
съответно.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТИРАЖИТЕ
Чл. 32. (1) Тиражите на игрите „Тото 1 – 12 тип 1х2“ и „Тото Джокер“, организирани
онлайн, 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. 33. (1) Всеки тираж на играта „Тото 1 – 12 тип 1х2“ приключва след завършване на
всички срещи, включени в програмата за него, съответно след изтегляне на служебни
резултати за срещите по реда, посочен в чл. 34.
(2) Резултатите от неиграните, незавършилите (прекъснати), отложените, играните в ден и
час, предхождащи приключването приемането на залози за участие в тиража, в програмата
на който са включени, се определят чрез теглене на служебни резултати по предварително
обявено служебно предвиждане, изразяващо съотношението на вероятните резултати.
Чл. 34. (1) Тегленето на числата за всеки тираж на играта „Тото джокер“ и определянето на
служебни резултати 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.
(2) Комисията по предходния член:
т. 1. контролира изтеглянето на числата за тираж на играта „Тото Джокер“ и/или знаците за
определяне на служебните резултати за играта „Тото 1 – 12 тип 1х2“, 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;
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/знаци.
(3) Тегленето на числа и/или знаци започва след като всички проверени от комисията топки
влязат в игралното оборудване. При изтегляне на числа и/или знаци от непълен комплект,
те се анулират и след допълване на комплекта се извършва ново теглене.
(4) При изтегляне на повече от необходимите числа/знаци, като печеливши се включват
само първите изтеглени числа/знаци по реда на изтеглянето им, чийто брой е съобразно
правилата на съответната игра.
(5) До започване тегленето на печеливши числа/знаци, съответен 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.
Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 1 – 12 тип 1х2”
9
9

ГЛАВА ПЕТА
ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ
Чл. 35. (1) Наградният фонд за Играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ не може да възлиза на помалко от 50 % от залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като
конкретният размер се посочва в Приложение № 1.
(2) Наградният фонд на играта „Тото джокер“ не може да възлиза на по-малко от 50% от
залозите за участие в тази играта, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер
се посочва в Приложение № 1.
(3) Печалбите се определят, изчисляват и изплащат само и единствено въз основа на
информацията, която се съхранява в Централната компютърна система. Организаторът не
носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят в интернет страници и
печатни материали.
Чл. 36. (1) Сумата за печалби във всяка група на играта „Тото 1 - 12 тип 1х2“ 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 предвиждания или 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. 37. Когато размерът на отделната печалба от по-ниска печеливша група е по-голям от
този на по-високата група, сумите за печалби на двете групи, както и на групите между тях
се събират и се разпределят по равно между печелившите от тези групи.
Чл. 38. (1) При определяне на печелившите предвиждания се вземат предвид само
резултатите, получени в редовното време на спортното състезание.
(2) Промените в резултата, извършени след приключване редовното време на състезанието
(присъждане на служебен резултат, анулиране на резултата и други) не се вземат в предвид
при определяне на печалбите.
Чл. 39. (1) Изплащането на парични печалби от игрите „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото
Джокер“ се извършва като:
т. 1. печалби в размер по-малък от 10 000 лева се изплащат чрез кредитиране на
съответните клиентски сметки със стойността на определената печалба в срок до края на
първия работен ден, следващ този на провеждането на тираж;
т. 2. печалби в размер по-голям или равен на 10 000 лева се изплащат чрез Централна
дирекция на Организатора в срок до 45 дни, считано от деня следващ този на провеждането
на тиража, в който печалбата е определена. Изплащането на сумата се извършва след
заявяване на операцията лично от участника, в Централна дирекция на Организатора, по
банков път, по банкова сметка с титуляр участника.
(2) С изтичането на срока по ал.1, т. 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.
(3) Средства в размер до 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран
потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или банкова сметка по
всяко време, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6 от настоящите Правила, а така
също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с банкови карти и
микросметки чрез интернет, посочена от Организатора;
(4) Средства в размер над 10 000 лева могат да бъдат прехвърляни от регистриран
потребител от клиентската му сметка към неговата микросметка или по банков път, по
Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на игра „Тото 1 – 12 тип 1х2”
10
10

банкова сметка с титуляр участника, след заявяване на операцията лично, в Централна
дирекция на Организатора, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 6 от настоящите
Правила, а така също и на правилата, определени от собственика на системата за плащане с
банкови карти и микросметки чрез интернет, посочена от Организатора.
(5) Организаторът извършва необходимите действия за изплащане на суми в размера по чл.
39, ал. 4, в срок до 5 работни дни, считано от деня следващ този на личното заявяване на
операцията и представянето на документ за самоличност, съдържащ идентични данни с
тези, посочени от регистрирания потребител в регистрационната му форма.
(6) Всеки регистриран потребител може чрез потребителския си профил да проверява по
всяко време текущият баланс и историята на трансакциите по клиентската си сметката.
Чл. 40. (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 предяви претенции върху нея въз основа на какъвто и да е
документ или данни, то регистрираната като изплатена печалба не се изплаща.
Чл. 41. В случай, че има основателно предположение, че по незаконосъобразен начин е
осъществена дейност, имаща за цел да предопредели изхода от дадено състезание/теглене
или в случай че има съмнение за достоверността на проведено състезание/теглене,
Организаторът си запазва правото да преустанови изплащането на печалби. В такива
случаи Организаторът дължи единствено връщане на стойността на приет залог, но само
след подробно проучване на случая и при липса на други разпореждания от компетентен
орган. Организаторът не носи отговорност за претърпени загуби и/или пропуснати ползи
вследствие на действията си и тези на служителите му по настоящата алинея.
ГЛАВА ШЕСТА
РЕКЛАМАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ
Чл. 42. (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. 43. (1) В 14 дневен срок от постъпване на рекламацията, Организаторът взема решение
при спазване на разпоредбите, 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. 44. Всеки регистриран потребител е длъжен да се увери, че разбира напълно тези
Правила и процедурите, посочени в тях, преди да придобие качеството на участник в
игрите „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“.
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Чл. 45. (1) Регистриран потребител няма право да залага с комерсиални цели или от името
на друго лице – залагането от страна на регистриран потребител е само за негови лични
цели.
(2) Физическо лице, желаещо да вземе участие в игрите „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото
джокер“ не трябва да използва чуждо потребителско име и парола.
(3) Регистрираният потребител носи отговорност за всички трансакции, направени от и към
клиентската му сметка, за която се получава достъп чрез съответните потребителско име и
парола, с изключение на трансакциите направени от Организатора към клиентската сметка.
Отговорността за всички операции и трансакции, извършени с потребителски номер и
парола на регистриран потребител, както и за всички задължения, произтичащи от тези
операции, е изцяло на този регистриран потребител, на когото принадлежат
потребителското име и парола.
Чл. 46. (1) Организаторът не носи каквато и да е отговорност за компютърни
неизправности, повреди в телекомуникационното обслужване или връзката с интернет,
нито за опити от страна на регистрирани потребител да участва в игрите „Тото 1 - 12 тип
1х2“ и „Тото джокер“, по начини и чрез средства, които не са предвидени в тези Правила.
(2) Организаторът предприема всички необходими мерки, за да се увери, че софтуерът и
файловете не съдържат компютърни вируси, но не може и не гарантира, че софтуерът и
файловете не съдържат такива проблеми.
(3) Организаторът има право временно да преустанови регистрирането и/или приемането на
залози за участие в игрите „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“ чрез интерет и/или
предоставянето на свързаните с тях услуги, поради каквато и да е причина, по негова
собствена преценка, като при възможност уведомява по подходящ начин за това.
ГЛАВА СЕДМА
СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 47. Организаторът осигурява възможност за участие онлайн в игрите „Тото 1 - 12 тип
1х2“ и „Тото джокер“, посредством мрежи с висока сигурност, благодарение на
криптирането на информацията и защита на залозите на участниците.
Чл. 48. (1) Регистриран потребител трябва да спазва поверителност на своето
потребителско име и парола и да не ги разкрива на други лица.
(2) Организаторът използва съвременни методи за криптиране на потребителското име и
паролата, както и всякаква друга поверителна информация, изпращана от и към
регистрирания потребител, като по този начин осигурява защитата му от нерегламентиран
достъп на трети лица.
(3) При всяко нарушение или заобикаляне, или опити за такива действия, на установените
правила по отношение на сигурността, а така също и при опити за получаване на
неоторизиран достъп до Софтуера от страна на регистриран потребител, Организаторът има
право да прекрати достъпа на физическо лице до осъществяването на залози и
регистрацията му и да информира компетентните органи.
Чл. 49. (1) Организаторът събира информация и лични данни от физическите лица,
желаещи да вземат участие онлайн в игрите „Тото 1 - 12 тип 1х2“ и „Тото джокер“, в обем и
вид, изискуеми от закона.
(2) Организаторът има правото да разкрива събраната информация само в случаите,
предвидени в закона.
Чл. 50. (1) С приемане на тези Правила, регистриран потребител декларира, че:
- не действа от името на друго лице;
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- не депозира/залага пари, произхождащи от престъпна дейност и/или от акт на участие в
такава дейност;
- не депозира/залага пари от банкова карта/сметка и/или микросметка, която не е
упълномощено да използва и че не получава съзнателно средства от такива сметки и/или
карти;
- не използва регистрацията и клиентската си сметката си за пране на пари по смисъла на
Закона за мерките срещу изпирането на пари;
- е запознат с осъществяването на проверки на всички негови трансакции за извършване
на пране на пари от страна на трети лица, осигуряващи или обработващи плащания и за
това, че съмнителните трансакции/операции ще се довеждат до знанието на компетентните
органи.
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. В такъв случай Организаторът
връща на участника стойността на залога. 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 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
за претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие недобросъвестно негово или на
друго лице поведение.
§ 3. По смисъла на настоящите правила:
т. 1. „регистриран потребител“ е физическо лице, което желае да вземе участие в игрите,
организирани от ДП „Български спортен тотализатор“ и е изпълнило указанията на чл. 9,
чл. 11 и чл. 12 от Настоящите правила.
т. 2. „потребителски профил“ е персонална интернет страница на регистриран потребител,
еднозначно асоциирана с регистрационните му данни, съдържаща цялата му активност,
свързана с извършването на залози, получаването на печалби и операции по клиентска
сметка, достъпът до която се осъществява само чрез персоналните му потребителско име и
парола.
т. 3. „клиентска сметка“ е виртуална сметка, която се открива и поддържа от ДП „Български
спортен тотализатор“, чрез сайта toto.bg.
т. 4. „микросметка“ е платежен инструмент, който се открива и поддържа от лицензирана
платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.
т. 5. „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. 6. „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
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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.
§ 5. Промените в чл. 9, чл. 11 и чл. 14 в 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.

..................................................................
БЕЛЧО ИВАНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
ОНЛАЙН НА ИГРА „ТОТО 1 – 12 ТИП 1х2”
І. „Тото 1 – 12 тип 1х2“
1. В играта „Тото 1 – 12 тип 1х2“, се организират един тираж седмично.
2. Залогът за предвиждане на резултатите от състезанията в една колонка (включващ залагане
на всяка една от 12-те срещи с по един знак –„1“, „X“, „2“), е в размер на 0.10 лв. /десет/
стотинки.
3. Наградният фонд за играта „Тото 1 – 12 тип 1х2“ възлиза на 50% от направените за нея
залози, приети по наземен път и онлайн.
4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя по равно между две печеливши групи.
4.1. В първа група се включват прогнозите, съдържащи правилно прогнозирани дванадесетте
резултата от спортните състезания, поместени в програмата за съответния тираж.
4.2. Във втора група се включват прогнозите, съдържащи правилно прогнозирани единадесет
резултата от спортните състезания, поместени в програмата за съответния тираж.
5. Когато за конкретен тираж няма печеливши прогнози в първа група, то определената сума се
натрупва за същата група за следващия тираж под формата на джакпот, а когато няма
печеливши прогнози във втора група сумата, предвидена за нея, се разпределя между
печелившите прогнози от първа група. Ако няма печеливши прогнози в първа и втора група, то
сумата, определена за премии, се натрупва за следващия тираж като джакпот за първа група.
ІІ. „Тото джокер”
1. В играта „Тото джокер” се организира един тиража седмично, в съответствие с тиражите на
играта „Тото 1 – 12 тип 1х2 срещи“.
2. Залогът за една комбинация е в размер на 0.10 лв. /десет стотинки/.
3. Наградният фонд за играта „Тото джокер“ възлиза на 50% от направените за нея залози,
приети по наземен път и онлайн.
4. Наградният фонд за всеки тираж се разпределя по равно между две печеливши групи.
4.1. В първата печеливша група се включват прогнози, съдържащи три познати комбинации от
позиция и цифра,
4.2. Във втората печеливша група се включват прогнози, съдържащи две познати комбинации
от позиция и цифра.
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
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.
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