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ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА 

 ИГРА „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”     

 

ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА НАП № 000030-5317 от 03.11.2021 г. 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

условията за провеждане и реда за участие в моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ", организирана от ДП „Български спортен тотализатор” /наричан по-долу само БСТ 

или Организатора/; начина за определяне на печелившите участници и изплащането на 

печалбите; реда и срока за извършване на рекламации. 

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

изпълнителния директор на Националната агенция по приходите 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 „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ" участникът закупува предварително отпечатан 

талон /удостоверителен знак за участие/, който съдържа полета, покрити със защитен 

непрозрачен слой мастило и/или фолио и обозначени съответно с надписи за ИЗТРИВАНЕ и 

НЕИЗТРИВАНЕ /същите по-долу в правилата са обозначени съответно „ИЗТРИЙ“ и „НЕ 

ИЗТРИВАЙ“ или еквивалентни/. 

(2) Полетата обозначени с надпис/и за ИЗТРИВАНЕ, съдържат информация, въз основа на 

която талонът се определя като печеливш или непечеливш /формиране, наличност, размер на 

евентуална печалба, др./. 

(3) Полето обозначено с надпис „НЕ ИЗТРИВАЙ" съдържа уникални контролен  номер и код 

на талона. Талони с нарушена цялост на това поле са невалидни. 

Чл. 3. (1) Талоните в играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ 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 

наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 4 и т. 6 от Закона за хазарта. 

(2) За защита и контрол на достъпа до Централната компютърна система, както и за защитата 

на талоните, са създадени нарочни процедури и политики от Организатора, които са част от 

внедрената от него, интегрирана система за управление на сигурността на информацията по 

стандартите ISO 27001:2013 и WLA-SCS:2016. Процедурите определят нивата на достъп, реда 

за осъществяването му и отнемането му. 

Чл. 4. (1) Играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” се провежда в следните разновидности, всяка от 

които може да има обособени тиражи: 

т. 1 „Бяла олимпиада”  

т. 2 „Честит празник!” 

т. 3 „Зодиак” 

т. 4 „Дъжд от пари” 

т. 5 „Световна купа”  

т. 6 „Олимпиада” 

т. 7 „Ваканция” 

т. 8 „Гол”  

т. 9 „Числата на късмета” 

т. 10 „Красива България” 
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т. 11 „Пълна кошница” 

т. 12 „Щастливо женени” 

т. 13 „Домашни любимци” 

т. 14 „Съкровища” 

т. 15 „Весели празници!” 

т. 16 „Нежабравимо” 

т. 17 „Големият удар” 

т. 18 „Черен Петър“ 

т. 19 „В Галоп!“ 

т. 20 „Златният билет” 

т. 21 „ТОТО ДЖАКПОТ” 

т. 22 „ТВОЯТ КЪСМЕТ” 

т. 23 „Трите 777-ци” 

т. 24 „Щастлив ден” 

т. 25 „Островът на съкровищата“ 

т. 26 „Спечели всичко“ 

т. 27 „ЧЕРНИЯТ ДИАМАНТ“ 

т. 28 „ЗЛАТОТО НА ФАРАОНА“ 

т. 29 „Каре АСА“ 

т. 30 „Суми за думи – Кръстословица“ 

т. 31 „60 ГОДИНИ СПОРТ ТОТО“ 

т. 32 „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС“ 

т. 33 „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“ 

т. 34 „РАЗБИЙ ТРЕЗОРА“ 

т. 35 „ПРАЗНИЧНИ ПЕЧАЛБИ“ 

т. 36 „ПЪРВА КЛАСА“ 

т. 37 „СУПЕР КЪСМЕТ“ 

т. 38 „ФРЕШ“ 

т. 39 „СУПЕР КЪСМЕТ ПРЕЗ ЛЯТОТО“ 

т. 40 „ФЕН ЗОНА“ 

т. 41 „ЗЛАТНАТА АКЦИЯ“ 

т. 42 „ЗИМНА ПРИКАЗКА“ 

т. 43 „ЕЗИ ИЛИ ТУРА“ 

т. 44  „ШУМ НА ПАРИ - BINGO“ 

т. 45  „ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“ 

т. 46 „ВАКАНЦИЯ БЕЗ КРАЙ“ 

т. 47 „ЧЕРНАТА ПЕРЛА“ 

т. 48 „КЪСМЕТ Х5“ 

т. 49 „СПЕЧЕЛИ 500 000 ЛВ. – ЗЛАТНА ТРЕСКА“ 

т. 50 „МАГИЧНАТА 8“ 

т. 51 „БАНИЦА С КЪСМЕТИ“ 

т. 52 „ВИСОКОСНА ГОДИНА“ 

т. 53 „ТАЙНОТО ИМАНЕ“ 

т. 54 „МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ 

т. 55 „СКЪПОЦЕННАТА 7“ 

т. 56 „CASH – Спечели 150 000 ЛЕВА” 

т. 57  „БЪРЗИ 1000 ЛЕВА“ 

(2) Разновидностите и тиражите на играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ", се определят с 

решение, взето от управителния орган на Организатора и се отразява в настоящите Правила, 

чрез изменението им по реда на чл. 1, ал. 2. 

Чл. 5. (1) Броят на талоните, предвидени за участие в разновидностите и тиражите на играта 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ" и съответната им номинална стойност, се определят с решение, 

взето от управителния орган на Организатора и се отразява в настоящите Правила, чрез 

изменението им по реда на чл. 1, ал. 2. 
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(2) Номиналната стойност на талон не може да бъде по-малка от 0,10 лв. и не може да 

надвишава 1 000 лева или техния еквивален в евро. 

(3) Образците на талони предвидени за участие в разновидностите и тиражите на играта „ТОТО 

ШАНС ЗА ВСИЧКИ" се приемат с решение, взето от управителния орган на Организатора и се 

се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите. 

(4) Всеки талон за участие се индивидуализира с уникални персонални идентификатори – серия 

и/или пореден номер, и/или код за продажба, и/или код за печалба, и/или др. реквизит, избран 

от Организатора.  

Чл. 6. (1) Структурата на печалбите на съответните тиражи на разновидностите на играта 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ", се определят с решение, взето от управителния орган на 

Организатора и се отразява в настоящите Правила, чрез изменението им по реда на чл. 1, ал. 2. 

(2) Структурата на печалбите на съответните тиражи на разновидностите на играта „ТОТО 

ШАНС ЗА ВСИЧКИ", съдържа: вид на печалба – парична или предметна, брой печеливши 

талони по вид и общо, стойност на печалбите по вид и общо,  общ брой на всички печеливши 

талони, обща стойност на печалбите от всички печеливши талони, честота на печелившите 

талони /съотношение на печелившите към всички издадени талони/. 

Чл. 7. (1) С решение, взето от управителния орган на Организатора, може временно да се 

преустанови разпространението на талони за участие в разновидност или тираж на играта 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ", което се публикува на Интернет страницата на Организатора и 

което не оказва въздействие върху правата, придобити от участници, закупили талони. 

(2) С решение, взето от управителния орган на Организатора, може окончателно да се 

преустанови провеждането на разновидност или тираж на играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ", 

което се публикува на Интернет страницата на Организатора и което не оказва въздействие 

върху правата, придобити от участници, закупили талони.  

(3) В решенията по предходните алинеи се индивидуализират по подходящ начин евентуално 

отпечатаните и непродадени талони към датата на приемането му.  

Чл. 8. (1) С продажбата на всички предвидени за отпечатване талони в даден тираж на 

разновидност от играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, се счита, че тиражът на тази 

разновидност е окончателно преустановен. Същото се обективира в решение от управителния 

орган на Организатора, което се публикува на Интернет страницата на Организатора, като от 

тази датата и в срок от изтичане на 45 дни от нея, участниците, чиито права при и по повод 

играта, не са преклудирани на други основания, имат възможност да ги предявят пред 

Организатора. 

(2) Цялостното преустановяване и възобновяване на играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, се 

осъществява при спазване на изискванията на чл. 40 от Закона за хазарта. 

Чл. 9. (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 

ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ и/или на приносителите на талон за участие в нея. Договорът между 

Организатора и участника се смята за сключен със закупуването на талон за участие в играта 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 

 

Чл. 10. (1)  Участник в играта „ ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ е лице, което е направило залог – 

закупило e талон за участие в нея и същото е отразено в Централната компютърна система на 

Организатора. 

(2) В играта „ ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ могат да участват само пълнолетни дееспособни 

физически лица, за които няма ограничения в Закона за хазарта или в други закони. 

Чл. 11. Всяка поправка  върху талон, отпечатан от Организатора за участие в играта „ТОТО 

ШАНС ЗА ВСИЧКИ“  го прави недействителен. Нагънати, повредени, скъсани, с липсващи 

персонални идентификатори, изцяло или частично подправени/фалшифицирани талони, 

неистински, както и тези по чл. 2, ал. 3, изр. второ от Правилата, талони, които не са отчетени 
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от Централната компютърна система на Организатора като продадени, са невалидни и срещу 

тях не се изплащат печалби. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ПОЛУЧАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ТАЛОНИТЕ 

 

Чл. 12. (1) Талоните за участие в играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ" са ценни книги на 

приносител. 

(2) Талоните за участие в играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ" се се отпечатват и получават за 

разпространение в съответствие с чл. 59, ал. 4 от Закона за хазарта и Наредбата за условията и 

реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.  

(3) Получените за разпространение талони от Организатора се съхраняват в осигурени от него, 

подходящи складови помещения, съобразени с изискванията на внедрената от него, 

интегрирана система за управление на сигурността на информацията по стандартите ISO 

27001:2013 и WLA-SCS:2016, от отговорни за целта служители, като информация за това се 

съхранява в Централната му компютърна система. 

(4) В Централната компютърна система на Организатора се съхранява информацията за 

отпечатаните талони, за разпределението на печалбите, за техния статус /продадени, 

непродадени, изплатени, на склад и др. уточняващи/. 

Чл. 13. Разпространението на талони от Организатора, получаването и отчитането им от лицата, 

които са ангажирани в този процес, се регулира съобразно утвърдени от него вътрешни 

правила.  

Чл. 14. (1) Унищожаването на неизползваните талони, но отпечатани за участие в играта „ТОТО 

ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, се извършва от Организатора в присъствието на длъжностни лица, 

определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, за 

което се съставя протокол. 

(2) Унищожаването на задържаните по чл. 19 , ал. 3 талони, по които са изплатени  печалби /т.е. 

регистрирани като изплатени в Централната компютърна система на Организатора и находящи 

се у него/, след изтичане на установените за съхранението им срокове, се извършва от 

Организатора в присъствието на негови служители, определени със заповед на изпълнителния 

му директор, за което се съставя протокол. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ 

 

Чл. 15. (1) Наградният фонд за провеждането на всеки един тираж на разновидност от играта 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ" не може да възлиза на по-малко от 50% от общата номинална 

стойност на предвидените за отпечатване за участие в него талони. 

(2) Конкретният награден фонд за всеки един тираж на разновидност на играта „ТОТО ШАНС 

ЗА ВСИЧКИ“ се определя с решение, взето от управителния орган на Организатора и се 

отразява в Структурата на печалбите по чл. 6 от Правилата.  

(3)  Печалбите в играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ могат да бъдат парични или предметни, 

като определеният вид печалба не може да се заменя. 

(4) Печалбитe в играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ" се изплащат/предават само и единствено 

въз основа на информацията, която се съхранява в Централната компютърна система на 

Организатора, на приносителя на вадиден талон за участие в нея. 

(5) В играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, Организаторът може да предоставя допълнителни 

парични и/или предметни печалби, средствата за които са формирани от постъпленията в нея 

за ДП „Български спортен тотализатор“ по реда на Устройствения му правилник. 

(6) Периодите и сроковете, в които се предоставят допълнителни парични и/или предметни 

печалби; правилата и условията, по които се осъществява тяхното разпределение, се определят 

с решение, взето по реда на Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ 

и се публикуват на интернет страницата на Организатора.  
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Чл. 16. (1) Правата на участниците за получаване на печалба се погасяват с изтичане на 45-

дневен срок след: 

т. 1. Окончателно преустановяване провеждането на тираж на разновидност на играта „ТОТО 

ШАНС ЗА ВСИЧКИ", посочено в чл. 7, ал. 2 от Правилата; или  

т. 2. Окончателно преустановяване провеждането на играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ", 

посочено в чл. 8, ал. 2 от Правилата; или 

т. 3. Изтичане на срок, посочен в чл. 17 от Правилата.  

(2) С печалбите, които не са потърсени в срока по предходната алинея, се постъпва съобразно 

реда, предвиден в Устройствения правилник на ДП „Български спортен тотализатор“.  

Чл. 17. (1) Печалбите от играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ" се обработват за изплащане, както 

следва: 

т. 1 парични печалби в размер до 600 (шестстотин) лева включително се обработват и се 

изплащат в брой във всеки един от пунктовете за приемане на залози на Организатора, или във 

всеки пункт на Организатора, в който има инсталирано терминално устройство за връзка с 

Централната компютърна система на Организатора, в срока по чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 2 от 

Правилата; 

т. 2 парични печалби в размер от 600,01 (шестстотин  лева и една стотинка) лв. до 9 999,99 (девет 

хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки) лева включително 

се обработват за изплащане, чрез искова форма за банково изплащане. Искова 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 от банка посочена от Организатора, 

в срокове както следва:  

- Изплащането на печалби по искови форми за банково изплащане, които са издадени в дни от 

седмицата от понеделник до четвъртък включително, започва да се извършва от ден от същата 

седмицата - петък и приключва в срок от 45 дни, считано от датата на този ден, а ако той изтича 

в официален неработен ден – в срок до края на първия следващ изтичането на срока работен 

ден; 

- Изплащането на печалби по искови форми за банково изплащане, които са издадени в дни от 

седмицата от петък до неделя включително, започва да се извършва от ден от следващата 

седмица - понеделник и приключва в срок от 45 дни, считано от датата на този ден, а ако той 

изтича в официален неработен ден – в срок до края на първия следващ изтичането на срока 

работен ден.  

Физическото лице, приносител на печеливш талон, материализиращ печалба, го предава срещу 

предоставената му Искова форма за банково изплащане; 

т. 3 парични печалби с размер от 10 000,00 (десет хиляди лева) лева до 999 999,99 лв. 

(деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и 

девет стотинки) включително се обработват за банково изплащане в срока по чл. 16, ал. 1, т. 1 

и т. 2 от Правилата в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко 

изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09.30 часа до 16.30 часа. 

Банковият превод се извършва по една писмено посочена банкова сметка удостоверено и с 

документ, издаден от банка, с титуляр - физическото лице, приносител на талона, 

материализираща печалба и след обработка на необходимите документи. 

Изплащането на печалбите се извършва след обработка на необходимите документи, до края 

на първия работен ден, следващ изтичането на срока по чл. 16, ал. 1, т. 1 или т. 2, освен ако друго 

не посочено в настоящите правила; ако този срок изтича в официален неработен ден, изплащане 

се извършва в срок до края на първия следващ изтичането на срока работен ден. 

т. 4 парични печалби с размер над 1 000 000,00 (един милион) лева включително се обработват 

за банково изплащане в срока по чл. 16, ал. 1, т.1 и т. 2 от Правилата, в сградата на Организатора, 

находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в 

интервала от 09.30 часа до 16.30 часа и са платими както следва: 

4.1. сума в размер на до 200 000 лв. - до края на първия работен ден, следващ изтичането на 

срока по чл. 16, ал. 1, т. 1 или т. 2 от Правилата, освен ако друго не е посочено в настоящите 

правила; 
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4.2. сума в размер на до 10 000 лв. – до края на последния работен ден на всеки месец, считано 

от месеца следващ този на предоставяне на сумата по предходната т. 4.1. до месеца, в който 

бъде извършено плащане, с което напълно се изплаща от Организатора сумата на определената 

печалба. 

Банковият превод се извършва по една писмено посочена банкова сметка удостоверено и с 

документ, издаден от банка, с титуляр - физическото лице, приносител на талона, 

материализираща печалба  

Ако даден срок за изплащане на печалба изтича в официален неработен ден, то същият се счита, 

че изтича в срок до края на първия следващ изтичането на срока работен ден. 

Всеки приносител на талон, материализираща парична печалба над 10 000 лева, 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. 

т. 5 предметни печалби се обработват за предаване, в срока по чл. 16, ал. 1, в сградата на 

Организатора, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, всички официални 

работни дни, в интервала от от 09.30 часа до 16.30 часа. Организаторът определя място, дата и 

час за предаване на предметната печалба, когато същата е потърсена в срока по чл. 16, ал. 1, т. 

1 или т. 2 от Правилата.  

(2) Всеки приносител на талон за участие в играта, материализиращ печалба над 600 лева /или 

в по-малък размер, но платим по банков път/, е длъжен да се идентифицира и да предостави на 

Организатора или на обслужващата го банка, необходимите за получаване на печалбата лични 

данни, които се съхраняват и обработват, съгласно действащите на територията на страната 

разпоредби в областта на защита на личните данни. 

Чл. 18. (1) Паричните печалби в играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, могат да се изплащат в 

брой по решение на Организатора ако същите са на стойност до 3000 /три хиляди/ лева, а 

печалбите над тази сума се изплащат само по банков път.  

(2) При поискване, ДП „Български спортен тотализатор” издава на спечелилия участник 

документ, удостоверяващ размера на изплатената печалба. 

Чл. 19. (1) Печалба се изплаща на приносителя на валиден талон за участие, само и единствено 

ако същия се идентифицира като печеливш със съответен размер на печалба от Централната 

компютърна система на Организатора. 

(2) Печалба не се изплаща без представяне на талон, а също и когато е представен невалиден 

такъв. 

(3) След изплащане на печалба, печелившият талон се задържа от Организатора или неговия 

представител и задължително се перфорира. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл. 20. (1) Участник в играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, който е представил на 

Организатора талон, по който му е изплатена печалба и същото е регистрирано в Централната 

компютърна система, има право да направи рекламация пред Организатора при или по повод 

на провеждане или участието си в играта, в 50 дневен срок, считано от деня, следващ 

регистрирането на изплатената печалба; 

(2) Във всички останали случаи, извън посоченото в ал. 1, участник в играта „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, има право да направи рекламация пред Организатора при или по повод на 

провеждане или участието си в играта, в 50 дневен срок, считано от: 

т. 1. деня, следващ окончателното преустановяване провеждането на тираж на разновидност на 

играта „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ по реда на чл. 7, ал. 2 или чл. 8, ал. 1 от Правилата; или 

т. 2. деня, следващ цялостно преустановяване провеждането на играта „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“ по реда на чл. 8, ал. 2 от Правилата; 

(3) Рекламации се правят в писмен вид, чрез подаване на заявление, което съдържа най-малко 

имената на участник, точен адрес за кореспонденция/електронна поща, изложение/точно 

описание на случая и в какво се състои искането му, към което се прилагат всички относими 
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доказателства. Анонимни заявления или такива, в които липсват имена на участник или адрес 

за кореспонденция с него, не се разглеждат.  

Чл. 21. (1) В 14 дневен срок от постъпване на рекламацията, Организаторът взема решение, на 

база предоставеното от участника, при спазване на приложимите нормативни разпоредби. 

(2) Ако участникът не бъде намерен на адреса посочен в заявлението, се приема, че решението 

по рекламацията му е връчено с изтичане на срока за произнасяне. 

(3) Когато възникналият спор не е разрешен в срок или когато участник не е съгласен с 

решението на Организатора, в срок от 7 дни от връчване на решението, следва да се яви в 

централното управление на Организатора за съставяне на протокол по чл. 72, ал. 2 от Наредбата 

за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се 

издават лицензи, като предостави изискуемите се за целта данни.  

Участникът може да поиска съставяне на протокола по предходното изречение като електронен 

документ, ако разполага с валиден електронен подпис и предостави електронен адрес за обмяна 

на документи; искането за такъв се отправя в 7-дневен срок от връчване на решението на 

електронен адрес: lottery@toto.bg. 

(4) Със съставения протокол се процедира по реда на чл. 72, ал. 3 от Наредбата за общите 

задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават 

лицензи, а участникът има правата по чл. 72, ал. 4 от същия нормативен акт. 

Чл. 22. Всички рекламации по изплащането на печалби въз основа на издадена Искова форма 

за банково изплащане се подават, разглеждат и обявяват в сроковете по чл. 19 и чл. 20. 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС 

ЗА ВСИЧКИ”, РАЗНОВИДНОСТ „ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” – трети тираж 

 

Чл. 23. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

БСТ, провеждането на моментната лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” – трети тираж, в рамките на определения от Националната агенция 

по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” – 

трети тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на 

печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, 

посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на 

Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната 

агенция по приходите. 

Чл. 24. (1) Моментната лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” – трети тираж се организира при общ брой талони– 4 000 000. 

(2) Единичната стойност на всеки талон е 1.00 лев. 

(3) Честотата на печалба е 4,04. 

Чл. 25. (1) Талоните от моментната лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” – трети тираж се отпечатват в дванадесет дизайна (шест от тях с 

образ на домашен любимец куче и шест – с образ на домашен любимец котка).  

(2) На лицевата част на талоните за моментната лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” – трети тираж, са разположени следните зони: 

- Игрална зона „Игра 1”, с указателни текстове: „Изтрий тук” и „Открийте два еднакви символа 

и печелите изписаната сума в лева”. Игралната зона съдържа едно поле с форма „кръг”, в което 

след изтриване на защитното покритие се определя размера на евентуалната печалба; 

- Игрална зона „Игра 2”, с указателни текстове: „Изтрий тук” и „Открийте две еднакви числа”. 

Игралната зона съдържа едно поле с овална форма, в което след изтриване на защитното 

покритие се определя размера на евентуалната печалба; 
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- Игрална зона „Бонус”, с указателен надпис: „Изтрий тук”. Игралната зона съдържа едно поле, 

съответно с форма „бутче” при талоните с образ на домашен любимец куче и съответно с форма 

„рибка” при талоните с образ на домашен любимец котка, в което след изтриване на защитното 

покритие се дава възможност за удвояване на стойността в български лева на вече разкрита 

печалба от „Игра 1“ или „Игра 2; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!”, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните от моментната лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” – трети тираж, се посочват условията за провеждане 

на играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 26. (1) Структурата на печалбите за моментната лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ”, разновидност „ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” – трети тираж, провеждана с 4 000 000 

броя талона, всеки от които с номинална стойност 1,00 лв., е както следва:  

 

Брой печалби Ед. печалба-лв. Общо печалби от група-лв. 

706 001 1 лв. 706 001 

200 000 2 лв. 400 000 

50 000 4 лв. 200 000 

32 000 10 лв. 320 000 

2 000 20 лв. 40 000 

1 000 100 лв. 100 000 

100 200 лв. 20 000 

30 400 лв. 12 000 

20 1 000 лв. 20 000 

10 2 000 лв. 20 000 

8 4 000 лв. 32 000 

4 10 000 лв. 40 000 

2 20 000 лв. 40 000 

1 50 000 лв. 50 000 

991 176  2 000 001 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 27. (1) Всеки талон съдържа в игралните зони – „Игра 1”, „Игра 2” и „Бонус”, следните 

полета: 

В игрална зона „Игра 1”: едно поле с форма „кръг”; 

В игрална зона „Игра 2”: едно поле с форма „овал”. 

В игрална зона „Бонус”: едно поле с форма „бутче” /при талоните с образ на домашен любимец 

куче/ или „рибка” /при талоните с образ на домашен любимец котка/ 

 (2) Талон, материализиращ правото на печалба, се определя както следва: 

- Печалба от „Игра 1” се дължи, ако след изтриване на полето с форма „кръг“ се открият два 

еднакви символа: при талоните с образ на домашен любимец куче, съответно – два , или два 

, или два , или два  ; при талоните с образ на домашен любимец котка, съответно - два 

, или два , или два , или два . В този случай, при открити два еднакви символа се 

печели сумата в български лева, изписана в полето под откритите еднакви символи;  

- Печалба от „Игра 2“ се дължи, ако след изтриване на полето с форма „овал” се открият две 

еднакви числа, и които числа не са част от бар кода за изплащане на печалба, находящ се в 

същото поле. В този случай, при открити две еднакви числа, размерът на печалбата е 

съответната на еднаквото число сума в български лева. Например:ако откритите числа са 10 и 

10, печалбата е 10 лв. и т.н.; 

- Печалба от „Бонус” се дължи, ако след изтриване на полето с форма „бутче” /при талоните с 

образ на домашен любимец куче/ или „рибка” /при талоните с образ на домашен любимец 

котка/ се открие символа . В този случай, при открит символ , размерът на печалбата е 

удвоената стойност в български лева на вече разкрита печалба от „Игра 1“ или „Игра 2“. 
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Например: ако разкритата печалба от „Игра 1” или „Игра 2” е 200 лв., а в полето на зоната 

„Бонус” се открие символа , то печалбата е 400 лв. и т.н. 

 (3) Всички талони, чийто игрални зони с надписи „Игра 1”, „Игра 2” и „Бонус”, не отговарят 

на посоченото в предходната алинея, се определят като непечеливши с печалбите по чл. 26, ал. 

1. 

 

 

ГЛАВА СЕДМА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС 

ЗА ВСИЧКИ”, РАЗНОВИДНОСТ „ЗОДИАК” – шести тираж 

 

Чл. 28. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

БСТ, провеждането на моментната лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ЗОДИАК”– шести тираж, в рамките на определения от Националната агенция по приходите 

срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЗОДИАК”– шести тираж, начина 

за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда и срока за 

извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа до Пета на 

настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, подзаконовите 

актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 29. (1) Моментната лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ЗОДИАК”– шести тираж се организира при общ брой талони – 6 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 1.00 лев. 

(3) Честотата на печалба е 3,96 

Чл. 30. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ЗОДИАК” - шести тираж се отпечатват в дванадесет дизайна. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ЗОДИАК”– шести тираж, са разположени следните персонални зони: 

- Игрална зона с наименование „Числа на съдбата”. Върху зоната е изписан указателен текст 

„изтрий тук”; 

- Игрална зона с наименование „Вашите числа”. Към зоната са изписани следните указателни 

текстове: „изтрий тук” /изписан върху зоната/; „Ако някое от Вашите числа е еднакво с някое 

от Числата на съдбата, печелите сумата в лева под това число” /изписан около зоната/; „Ако 

откриете символа ★ печелите изписаната под него сума в лева ВЕДНАГА!” /изписан под 

зоната/; 

- Зона „не изтривай!”, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

 (3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ЗОДИАК” – шести тираж, се посочват условията за провеждане на играта, реда 

за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 31. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ”, разновидност „ЗОДИАК” – шести тираж, провеждана с 6 000 000 броя талона, всеки 

от които с номинална стойност 1,00 лв., е както следва:  

 

Брой печалби Ед. печалба-лв. Общо печалби от група-лв. 

1 115 000 1 лв. 1 115 000 

260 000 2 лв. 520 000 

75 000 4 лв. 300 000 

40 000 6 лв. 240 000 

20 000 10 лв. 200 000 

2 502 50 лв. 125 100 

2 000 100 лв. 200 000 
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50 1 000 лв. 50 000 

10 5 000 лв. 50 000 

6 10 000 лв. 60 000 

2 20 000 лв. 40 000 

2 50 000 лв. 100 000 

1 514 572  3 000 100 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 32. (1) Игралните зони на всеки талон – „Числа на съдбата” и „Вашите числа”, съдържат 

следните полета: 

Игрална зона „Числа на съдбата”: едно поле с форма „кръг”. Под специалното защитно 

покритие, зоната съдържа изписани три числа в диапазона от 1 до 99 включително;  

Игрална зона „Вашите числа”: едно поле с форма „кръг”. Под специалното защитно покритие 

зоната съдържа общо шест обособени полета. Всяко от обособените шест полета е разделено 

на две части разположени една под друга. В горната част на всяко поле е изписано число в 

диапазона от 1 до 99 включително или се съдържа символа ★ , а в долната му част е изписана 

сума в лева, включена в структурата на печалбите за играта.  

 (2) Талон, материализиращ правото на печалба, се определя както следва: 

- Печалба се дължи, ако след изтриване на покритието върху двете игрални зони - „Числа на 

съдбата” и „Вашите числа”, се открие число от зоната „Числа на съдбата” еднакво с число от 

зоната „Вашите числа”. В този случай, размерът на печалбата е сумата в български лева, 

изписана под еднаквото число в частта „Вашите числа”. Например: ако откритите числа в 

зоната „Числа на съдбата” са 5, 18 и 47, а в някое от полетата на зоната „Вашите числа” е 

открито числото 18 и под него е изписана паричната сума - 50 000 лв., тогава печалбата от 

талона е 50 000 лв. ; или 

- Печалба от талон се дължи, ако след изтриване на покритието в игралната зона „Вашите 

числа”, в някое от полетата се открие символа ★. В този случай, размерът на печалбата е сумата 

в лева изписана под разкрития символ ★ .  

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 31, ал. 1. 

 

ГЛАВА ОСМА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС 

ЗА ВСИЧКИ” , РАЗНОВИДНОСТ „ГОЛЕМИЯТ УДАР” – втори тираж 

 

Чл. 33. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

БСТ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ГОЛЕМИЯТ УДАР”– втори тираж, в рамките на определения от Националната агенция по 

приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ГОЛЕМИЯТ УДАР”– втори 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 34. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ГОЛЕМИЯТ УДАР”– втори тираж се организира с общ брой талони – 3 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 2,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:4,00 

Чл. 35. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ГОЛЕМИЯТ УДАР”– втори тираж се отпечатват с един дизайн. 
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(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ГОЛЕМИЯТ УДАР”– втори тираж, са разположени следните персонални зони: 

 - Игрална зона с наименование „Ротативка”. Зоната е обозначена с указателни текстове 

„ИЗТРИЙ ТУК” и „Ако откриете три еднакви символа на един ред, печелите съответната сума 

в лева”; 

- Игрална зона с наименование „Рулетка”. Зоната е обозначена с указателни текстове „ИЗТРИЙ 

ТУК”, „Вашите числа”, „Печелившо число” и „Ако някое от ВАШИТЕ ЧИСЛА е еднакво с 

ПЕЧЕЛИВШОТО ЧИСЛО, печелите изписаната под него сума в лева”; 

- Игрална зона с наименование „Силната карта”. Зоната е обозначена с указателни текстове 

„ИЗТРИЙ ТУК”, „Карта на дилъра”, „Вашите карти” и „Ако някоя от ВАШИТЕ КАРТИ е по-

силна от (бие) КАРТАТА НА ДИЛЪРА, печелите изписаната под нея сума в лева. Подредба на 

картите във възходящ ред: 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A („7” е най-малката, „А” е най-голямата); 

- Игрална зона с наименование „БОНУС”. Зоната е обозначена с указателни текстове „ИЗТРИЙ 

ТУК” и „Открийте три еднакви символа  или три еднакви суми в лева”; 

- Зона „не изтривай!”, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ГОЛЕМИЯТ УДАР”– втори тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 36. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ”, разновидност „ГОЛЕМИЯТ УДАР”– втори тираж, провеждана с 3 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 2,00 лв., е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група-лв. 

520 000 2 лв. 1 040 000 

120 000 3 лв. 360 000 

61 000 5 лв. 305 000 

41 000 10 лв. 410 000 

5 500 50 лв. 275 000 

2 000 100 лв. 200 000 

100 500 лв. 50 000 

50 1 000 лв. 50 000 

15 5 000 лв. 75 000 

5 10 000 лв. 50 000 

2 20 000 лв. 40 000 

2  Лек автомобил ФОРД 

„Фиеста” - 23 640 лв. 

47 280 

1 100 000 лв. 100 000 

749 675  3 002 280 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване на парична печалба или предметна печалба – 

лек автомобил. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 37. (1) Игралните зони на всеки талон – „Ротативка” „Рулетка”, „Силната карта” и 

„Бонус”, съдържат следните полета: 

-Игрална зона „Ротативка”: едно поле представляващо стилизирано изображение на 

ротативка. Под специалното защитно покритие, зоната е разделена на два реда, всеки от които 

обозначен с надписи – „ред 1” и „ред 2”. Всеки от редовете е разделен на четири части, от ляво 

на дясно в първите три от които са изобразени стилизирани символи, а в четвъртата е изписана 

парична сума в български лева, включена в структурата на печалбите за играта; 

-Игрална зона „Рулетка”: едно поле представляващо изображение на рулетка за казино. Под 

специалното защитно покритие зоната съдържа две части - „Печелившо число” и „Вашите 

числа”. Частта „Печелившо число” включва едно поле с изписано число в редицата от 1 до 99. 

Частта „Вашите числа” включва три полета, като всяко от обособените полета е разделено на 
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две части разположени една под друга. В горната част на всяко от тези полета е изписано число 

в редицата от 1 до 99, а в долната му част е изписана парична сума в български лева, включена 

в структурата на печалбите за играта; 

-Игрална зона „Силната карта”: едно поле представляващо изображение на карти за игра. Под 

специалното защитно покритие зоната съдържа две части - „Карта на дилъра” и „Вашите 

карти”. Частта „Карта на дилъра” включва едно поле представляващо стилизирано 

изображение на карта за игра. Частта „Вашите карти” включва три полета, всяко от които 

представлява стилизирано изображение на карта за игра, под която е изписана парична сума в 

български лева, включена в структурата на печалбите за играта; 

Игрална зона „Бонус”: едно поле представляващо изображение на покер чипове. Под 

специалното защитно покритие, зоната е разделена на три части, във всяка от които има 

изобразен стилизиран символ на лек автомобил или има изписана парична сума в български 

лева, включена в структурата на печалбите за играта. 

 (2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 36, ал. 1, се определя както следва: 

- Печалба от игрална зона „Ротативка” се дължи, ако след изтриване на покритието, се 

открият три еднакви символа (три , или три , или три , или три , или три 

, или три ), разположени на един ред. В този случай, размерът на печалбата е сумата 

в български лева, изписана на същия ред, в дясно от откритите еднакви символи. Например: ако 

на един от двата реда разположени в зоната се открият три еднакви символа , а в дясно от 

тях на същия ред е изписана паричната сума - 10 000 лв., тогава печалбата от талона е 10 000 лв. 

; или 

- Печалба от игрална зона „Рулетка” се дължи, ако след изтриване на покритието, числото в 

частта „Печелившо число” е еднакво с някое от числата в частта „Вашите числа”. В този 

случай, размерът на печалбата е сумата в лева изписана под еднаквото число в частта „Вашите 

числа”. Например: ако откритото число в частта „Печелившо число” е 18, а в частта „Вашите 

числа” е открито числото 18 и под него е изписана паричната сума - 20 000 лв., тогава печалбата 

от талона е 20 000 лв. ; или 

- Печалба от игрална зона „Силната карта” се дължи, ако след изтриване на покритието, някоя 

от картите в частта „Вашите карти” е по-силна (по-голяма) от картата в частта „Карта на 

дилъра”. В този случай, размерът на печалбата е сумата в лева изписана под по-силната (по-

голямата) карта в частта „Вашите карти”. Подредбата на картите във възходящ ред е както 

следва: „7”, „8”, „9”, „10”, „J”, „Q”, „K” и „A” (като „7” е най-слабата/малката, а „А” е най-

силната/голямата). Например: ако картата в частта „Карта на дилъра” е „J”, а в частта „Вашите 

карти” е открита картата „K” и под нея е изписана паричната сума - 100 000 лв., тогава 

печалбата от талона е 100 000 лв. ; или 

- Печалба от игралната зона „Бонус” се дължи, ако след изтриване на покритието се открият 

три еднакви суми в български лева или три еднакви символа  . В тези случаи, при открити 

три еднакви суми в български лева, размерът на печалбата е еднаквата сума в български лева 

(Например: ако откритите суми в лева са „50 лв.”, „50 лв.” и „50 лв.”, то печалбата от талона е 

50 лв.), а при отрити три еднакви символа  , печалбата е лек автомобил ФОРД „Фиеста”. 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 36, ал. 1. 

 

 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС 

ЗА ВСИЧКИ”, РАЗНОВИДНОСТ „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!” – втори тираж 

 

Чл. 38. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

БСТ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 
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„ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!”– втори тираж, в рамките на определения от Националната агенция по 

приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!”– втори 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 39. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „ВЕСЕЛИ 

ПРАЗНИЦИ!”– втори тираж се организира с общ брой талони – 1 200 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 1,00 лев. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,33 

Чл. 40. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!”– втори тираж се отпечатват с два дизайна. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!”– втори тираж, са разположени следните персонални 

зони: 

 - Игрална зона с наименование „Зона за изтриване”. Зоната е обозначена с указателни текстове 

„изтрий тук!” и „Ако откриете символа , печелите сумата в лева изписана под него”; 

- Зона „не изтривай!”, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!”– втори тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 41. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ”, разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!”– втори тираж, провеждана с 1 200 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 1,00 лев, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група-лв. 

290 000 1 лв. 290 000 

50 000 2 лв. 100 000 

10 000 3 лв. 30 000 

5 000 5 лв. 25 000 

4 000 10 лв. 40 000 

1 000 20 лв. 20 000 

301 100 лв. 30 100 

30 500 лв. 15 000 

20 1 000 лв. 20 000 

4 2 000 лв. 8 000 

2 5 000 лв. 10 000 

1 12 000 лв. 12 000 

360 358  600 100 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 42. (1) Игралната зона на всеки талон – „Зона за изтриване” съдържа едно поле 

представляващо изображение на коледна елха или стилизирано изображение на чувалче с 

подаръци. Под специалното защитно покритие, игралната зона съдържа стилизирани символи 

–  и/или , и/или , и/или , и/или , и/или , и/или , като под всеки е 

изписана парична сума в български лева, включена в структурата на печалбите за играта. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба се определя, и такава се дължи, ако след 

изтриване на покритието в игралната зона „Зона за изтриване” се открие символа . В този 

случай, печалбата е сумата в български лева изписана под разкрития символ . 
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 (3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 41, ал. 1.  

 

 

 

ГЛАВА ДЕСЕТА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС 

ЗА ВСИЧКИ”, РАЗНОВИДНОСТ „ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – първи тираж 

 

Чл. 43. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

БСТ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – първи тираж, в рамките на определения от Националната агенция по 

приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 44. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „ЗЛАТНИЯТ 

БИЛЕТ” – първи тираж се организира с общ брой талони – 3 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 1,00 лев. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,49 

Чл. 45. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – първи тираж се отпечатват с един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – първи тираж, са разположени следните персонални зони: 

 - Игрална зона. Зоната е обозначена с надпис „ИЗТРИЙ ТУК!” и указателни текстове: „Ако 

откриете символа  печелите изписана под него сума” и „Открийте символа  и печелите 

удвоената стойност на изписаната под него сума”. 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!”, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – първи тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 46. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ”, разновидност „ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – първи тираж, провеждана с 3 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 1,00 лев, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група-лв. 

611 000 1 лв. 611 000 

200 000 2 лв. 400 000 

40 000 4 лв. 160 000 

5 000 8 лв. 40 000 

1 000 16 лв. 16 000 

800 32 лв. 25 600 

500 64 лв. 32 000 

1 000 100 лв. 100 000 

30 1 000 лв. 30 000 

6 2 000 лв. 12 000 

5 4 000 лв. 20 000 

3 8 000 лв. 24 000 

1 30 000 лв. 30 000 
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859 345  1 500 600 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 47. (1) Игралната зона на всеки талон, обозначена с надпис „ИЗТРИЙ ТУК!” съдържа едно 

поле с квадратна форма. Под специалното защитно покритие, игралната зона съдържа следните 

стилизирани символи – , и/или , и/или  , и/или  , и/или  , и/или , и/или  

, и/или , и/или , и/или  като под всеки е изписана парична сума в български лева, 

включена в структурата на печалбите за играта. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба се определя, и такава се дължи, ако след 

изтриване на покритието в игралната зона, обозначена с надпис „ИЗТРИЙ ТУК!”, се открие 

символа  или символа . В тези случаи:  

 

- при открит символ  печалбата е сумата в лева, изписана под него. Например: ако в 

игралната зона се открие символа  и под него е изписана паричната сума – „30 000 лв.”, 

тогава печалбата от талона е 30 000 лв.; 

- при открит символ  печалбата е удвоената стойност на сумата в лева изписана под него. 

Например: ако в игралната зона се открие символа  и под него е изписана паричната сума – 

„32 лв.”, тогава печалбата от талона е 64 лв. 

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 46, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС 

ЗА ВСИЧКИ” , РАЗНОВИДНОСТ „ТОТО ДЖАКПОТ” – първи тираж 

 

Чл. 48. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

БСТ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ТОТО ДЖАКПОТ” – първи тираж, в рамките на определения от Националната агенция по 

приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ТОТО ДЖАКПОТ” – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 49. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „ТОТО 

ДЖАКПОТ” – първи тираж се организира с общ брой талони – 5 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 2,00 лев. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,91 

Чл. 50. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ТОТО ДЖАКПОТ” – първи тираж се отпечатват с един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ТОТО ДЖАКПОТ” – първи тираж, са разположени следните персонални зони: 

 - Игрална зона „Игра 1”. Зоната е обозначена с надписи – „ИЗТЕГЛЕНИ ЧИСЛА” и „ВАШИТЕ 

ЧИСЛА”, както и с указателни текстове: „Изтрий тук”, „Ако някое от ВАШИТЕ ЧИСЛА е 

еднакво с някое от ИЗТЕГЛЕНИТЕ ЧИСЛА, печелите сумата изписана под това число” и „Ако 

откриете символа  печелите сумата под него ВЕДНАГА!”; 
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- Игрална зона „Бонус”. Зоната включва две отделни части обозначени с надписи – „БОНУС”, 

както и указателни текстове – „Изтрий тук” и „Ако откриете символа  печелите 

изписаната под него сума”; 

- Зона „не изтривай”, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ТОТО ДЖАКПОТ” – първи тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 51. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ”, разновидност „ТОТО ДЖАКПОТ” – първи тираж, провеждана с 5 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 2,00 лв., е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група-лв. 

900 000 2 лв. 1 800 000 

200 000 3 лв. 600 000 

100 000 4 лв. 400 000 

50 000 10 лв. 500 000 

20 000 15 лв. 300 000 

5 005 50 лв. 250 250 

5 000 100 лв. 500 000 

100 1 000 лв. 100 000 

25 2 000 лв. 50 000  

20 5 000 лв. 100 000 

10 10 000 лв. 100 000 

2 50 000 лв. 100 000 

2 100 000 лв. 200 000 

1 280 164   5 000 250 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 52. (1) Игралните зони на всеки талон – „Игра 1” и „Бонус”, съдържат следните полета: 

Игрална зона „Игра 1”: две стилизирани полета с наименования – „Изтеглени числа” и „Вашите 

числа”. Под специалното защитно покритие, всяко от полетата е разделено, както следва: 

полето „Изтеглени числа” на пет еднакви части с кръгла форма, всяка от които включва число 

в редицата от 1 до 50; полето „Вашите числа” на осем еднакви части с квадратна форма, всяка 

от които включва число в редицата от 1 до 50 или символ  , а под всяко число или символ 

 има изписана сума в лева спрямо включените в структурата на печалбите за играта; 

Игрална зона „Бонус”: две стилизирани полета, всяко от които е обозначено с наименование – 

„Бонус”. Под специалното защитно покритие, във всяко от полетата е изобразен символ – 

, или , или , или , или , или , или , а под съответния символ има изписана 

сума в лева спрямо включените в структурата на печалбите за играта. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба, се определя както следва: 

-Печалба от игрална зона „Игра 1” се дължи, ако след изтриване на покритието в двете полета 

с надписи „Изтеглени числа” и „Вашите числа”, се открие число от полето „Изтеглени числа”, 

еднакво с число от полето „Вашите числа”. В този случай, размерът на печалбата е числовата 

стойност в български лева, изписана под еднаквото число в полето „Вашите числа”. Например: 

ако в полето „Изтеглени числа” са открити числата – 8, 11, 13, 21 и 50, а в полето „Вашите 

числа” е открито числото 13 и под него е изписана числовата стойност в български лева – 

„100 000 лв.”, тогава печалбата от талона е 100 000 лв.; или 

-Печалба от игралната зона „Игра 1” се дължи, ако след изтриване на покритието в полето 

„Вашите числа” се открие символа . В този случай, размерът на печалбата е числовата 

стойност в български лева, изписана под разкрития символ ; или 
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-Печалба от игрална зона „Бонус” се дължи, ако след изтриване на покритието, в някое от двете 

полета на зоната, се открие символа . В този случай, размерът на печалбата е числовата 

стойност в български лева, изписана под разкрития символ . 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 51, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС 

ЗА ВСИЧКИ”, РАЗНОВИДНОСТ „ГОЛЕМИЯТ УДАР” – трети тираж 

 

Чл. 53. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

БСТ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ГОЛЕМИЯТ УДАР”– трети тираж, в рамките на определения от Националната агенция по 

приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ГОЛЕМИЯТ УДАР”– трети 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 54. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ГОЛЕМИЯТ УДАР”– трети тираж се организира с общ брой талони – 5 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 2,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,86. 

Чл. 55. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ГОЛЕМИЯТ УДАР”– трети тираж се отпечатват с един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ГОЛЕМИЯТ УДАР”– трети тираж, са разположени следните персонални зони: 

 - Игрална зона с наименование „Ротативка”. Зоната е обозначена с указателни текстове 

„ИЗТРИЙ ТУК” и „Ако откриете три еднакви символа, печелите съответната сума в лева”; 

- Игрална зона с наименование „Рулетка”. Зоната е обозначена с указателни текстове „ИЗТРИЙ 

ТУК”, „Вашите числа”, „Печелившо число” и „Ако някое от ВАШИТЕ ЧИСЛА е еднакво с 

ПЕЧЕЛИВШОТО ЧИСЛО, печелите изписаната под него сума в лева”; 

- Игрална зона с наименование „Силната карта”. Зоната е обозначена с указателни текстове 

„ИЗТРИЙ ТУК”, „Карта на дилъра”, „Вашите карти” и „Ако някоя от ВАШИТЕ КАРТИ е по-

силна от (бие) КАРТАТА НА ДИЛЪРА, печелите изписаната под нея сума в лева. Подредба на 

картите във възходящ ред: 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A („7” е най-малката, „А” е най-голямата)”; 

- Игрална зона с наименование „БОНУС”. Зоната е обозначена с указателни текстове „ИЗТРИЙ 

ТУК” и „Открийте три еднакви символа  или три еднакви суми в лева”; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!”, която съдържа уникален пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ГОЛЕМИЯТ УДАР”– трети тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 56. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ”, разновидност „ГОЛЕМИЯТ УДАР”– трети тираж, провеждана с 5 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 2,00 лв., е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група-лв. 

850 000 2 лв. 1 700 000 

250 000 3 лв. 750 000 

100 000 4 лв. 400 000 
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85 000 10 лв. 850 000 

8 000 50 лв. 400 000 

3 500 100 лв. 350 000 

200 500 лв. 100 000 

60 1 000 лв. 60 000 

15 5 000 лв. 75 000 

5 10 000 лв. 50 000 

3 20 000 лв. 60 000 

2  Лек автомобил FORD „B-

MAX” - 28 440 лв. 

56 880 

1 50 000 лв. 50 000 

1 100 000 лв. 100 000 

1 296 787  5 001 880 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване на парична печалба или предметна печалба – 

лек автомобил. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 57. (1) Игралните зони на всеки талон – „Ротативка” „Рулетка”, „Силната карта” и „Бонус”, 

съдържат следните полета: 

-Игрална зона „Ротативка”: едно поле представляващо стилизирано изображение на ротативка. 

Под специалното защитно покритие, зоната е разделена на две части. Първата, горно 

позиционирана част е разделена на четири полета разположени на един ред, от ляво на дясно в 

първите три от които са изобразени стилизирани символи, а в четвъртото е изписана парична 

сума в български лева, включена в структурата на печалбите за играта. Във втората, долно 

позиционирана част, са разположени баркод и единадесет цифрен номер, който представлява 

съответния му числов еквивалент; 

-Игрална зона „Рулетка”: едно поле представляващо изображение на рулетка за казино. Под 

специалното защитно покритие зоната съдържа две части - „Печелившо число” и „Вашите 

числа”. Частта „Печелившо число” включва едно поле с изписано число в редицата от 1 до 99. 

Частта „Вашите числа” включва три полета, като всяко от обособените полета е разделено на 

две части разположени една под друга. В горната част на всяко от тези полета е изписано число 

в редицата от 1 до 99, а в долната му част е изписана парична сума в български лева, включена 

в структурата на печалбите за играта; 

-Игрална зона „Силната карта”: едно поле представляващо изображение на карти за игра. Под 

специалното защитно покритие зоната съдържа две части - „Карта на дилъра” и „Вашите 

карти”. Частта „Карта на дилъра” включва едно поле представляващо стилизирано 

изображение на карта за игра. Частта „Вашите карти” включва три полета, всяко от които 

представлява стилизирано изображение на карта за игра, под която е изписана парична сума в 

български лева, включена в структурата на печалбите за играта; 

-Игрална зона „Бонус”: едно поле представляващо изображение на покер чипове. Под 

специалното защитно покритие, зоната е разделена на три части, във всяка от които има 

изобразен стилизиран символ на лек автомобил или има изписана парична сума в български 

лева, включена в структурата на печалбите за играта. 

 (2) Талон, материализиращ правото на печалба, се определя както следва: 

- Печалба от игрална зона „Ротативка” се дължи, ако след изтриване на покритието, се открият 

три еднакви символа (три , или три , или три , или три , или три , или 

три ), разположени на един ред. В този случай, размерът на печалбата е сумата в български 

лева, изписана в дясно от откритите еднакви символи. Например: ако в зоната се открият три 

еднакви символа , а в дясно от тях е изписана паричната сума – „10 000 лв.”, тогава 

печалбата от талона е 10 000 лв. ; или 

- Печалба от игрална зона „Рулетка” се дължи, ако след изтриване на покритието, числото в 

частта „Печелившо число” е еднакво с някое от числата в частта „Вашите числа”. В този случай, 
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размерът на печалбата е сумата в лева изписана под еднаквото число в частта „Вашите числа”. 

Например: ако откритото число в частта „Печелившо число” е 18, а в частта „Вашите числа” е 

открито числото 18 и под него е изписана паричната сума – „20 000 лв.”, тогава печалбата от 

талона е 20 000 лв. ; или 

- Печалба от игрална зона „Силната карта” се дължи, ако след изтриване на покритието, някоя 

от картите в частта „Вашите карти” е по-силна (по-голяма) от картата в частта „Карта на 

дилъра”. В този случай, размерът на печалбата е сумата в лева изписана под по-силната (по-

голямата) карта в частта „Вашите карти”. Подредбата на картите във възходящ ред е както 

следва: „7”, „8”, „9”, „10”, „J”, „Q”, „K” и „A” (като „7” е най-слабата/малката, а „А” е най-

силната/голямата). Например: ако картата в частта „Карта на дилъра” е „J”, а в частта „Вашите 

карти” е открита картата „K” и под нея е изписана паричната сума – „100 000 лв.”, тогава 

печалбата от талона е 100 000 лв. ; или 

- Печалба от игрална зона „Бонус” се дължи, ако след изтриване на покритието се открият три 

еднакви суми в български лева или три еднакви символа  . В тези случаи, при открити три 

еднакви суми в български лева, размерът на печалбата е еднаквата сума в български лева 

(Например: ако откритите суми в лева са „50 лв.”, „50 лв.” и „50 лв.”, то печалбата от талона е 

50 лв.), а при отрити три еднакви символа  , печалбата е лек автомобил FORD „B-MAX”. 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 56, ал. 1.  

 

 

 

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС 

ЗА ВСИЧКИ”, РАЗНОВИДНОСТ „ЗОДИАК” – седми тираж 

 

Чл. 58. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

БСТ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ЗОДИАК”– седми тираж, в рамките на определения от Националната агенция по приходите 

срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЗОДИАК”– седми тираж, начина 

за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда и срока за 

извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа до Пета на 

настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, подзаконовите 

актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 59. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „ЗОДИАК”– 

седми тираж се организира с общ брой талони – 5 400 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 2,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,64. 

Чл. 60. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ЗОДИАК”– седми тираж се отпечатват с дванадесет дизайна.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ЗОДИАК”– седми тираж, са разположени следните персонални зони: 

 - Игрална зона с наименование „Игра 1”. Зоната е обозначена с указателни текстове – „изтрий 

тук”, „Ако откриете три еднакви суми в лева, печелите тази сума в лева” и „Открийте символ 

 и удвоете печалбата от талона”; 

- Игрална зона с наименование „Игра 2”. Зоната е обозначена с указателни текстове „изтрий 

тук” и „Ако откриете два еднакви символа, печелите сумата в лева под тях”; 

- Игрална зона с наименование „Игра 3”. Зоната е обозначена с указателни текстове „изтрий 

тук”, и „Открийте символ  и печелите сумата в лева под него ВЕДНАГА!”; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!”, която съдържа уникален пореден номер на талон и контролен код. 
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(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ЗОДИАК”– седми тираж, се посочват условията за провеждане на играта, реда 

за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 61. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ”, разновидност „ЗОДИАК”– седми тираж, провеждана с 5 400 000 броя талона, всеки 

от които с номинална стойност 2,00 лв., е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група-лв. 

1 000 000 2 лв. 2 000 000 

270 000 3 лв. 810 000 

90 000 4 лв. 360 000 

65 000 6 лв. 390 000 

45 000 12 лв. 540 000 

10 000 20 лв. 200 000 

3 504 100 лв. 350 400 

500 200 лв. 100 000 

100 1 000 лв. 100 000 

40 2 000 лв. 80 000 

9 10 000 лв. 90 000 

4 20 000 лв. 80 000 

2 50 000 лв. 100 000 

1 200 000 лв. 200 000 

1 484 160  5 400 400 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 62. (1) Игралните зони на всеки талон – „Игра 1” „Игра 2” и „Игра 3”, съдържат следните 

полета: 

-Игрална зона „Игра 1”: едно поле с неправилна стилизирана форма. Под специалното защитно 

покритие в полето на зоната са изписани шест парични суми в български лева, включени в 

структурата на печалбите за играта, и/или символ . В зоната е разположен и баркод, както 

и единадесет цифрен номер, който представлява съответния му числов еквивалент; 

-Игрална зона „Игра 2”: едно поле с неправилна форма на кръг, представляващо стилизирано 

изображение на планетата Сатурн. Под специалното защитно покритие в полето на зоната са 

разположени два символа, всеки от които представлява съответен зодиакален знак -  (овен), 

(телец),  (близнаци),  (рак), (лъв),  (дева),  (везни),  (скорпион), 

 (стрелец),  (козирог),  (водолей) и  (риби), а под двата символа е изписана 

парична сума в български лева, включена в структурата на печалбите за играта; 

-Игрална зона „Игра 3”: едно поле с форма кръг, представляващо стилизирано изображение на 

планетата Земя. Под специалното защитно покритие в полето на зоната е разположен символ 

 (слънце), или символ  (луна), или символ  (звезда), а под съответния символ е 

изписана парична сума в български лева, включена в структурата на печалбите за играта. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба, се определя както следва: 

- Печалба от игрална зона „Игра 1” се дължи, ако след изтриване на покритието се открият три 

еднакви парични суми в български лева. В този случай, размерът на печалбата от „Игра 1” на 

талона е съответната сума в български лева. Например: ако в полето на игралната зона се 

открият три парични суми в лева – „200 000 лв.”, „200 000 лв.” и „200 000 лв.”, тогава печалбата 

от игралната зона „Игра 1” на талона е 200 000 лв. ; или  
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- Печалба от игрална зона „Игра 1” се дължи, ако след изтриване на покритието се открие 

символ  . В този случай, размерът на печалбата е удвоената стойност на вече разкрита 

печалба в някоя от трите игрални зони на талона – „Игра 1”, „Игра 2” или „Игра 3”. Например: 

ако в някоя от трите игрални зони на талона е изпълнено условието за печалба и талонът печели 

10 000 лв., а в полето на игрална зона „Игра 1” се открие символа  , тогава печалбата от 

талона е 20 000 лв.; или 

- Печалба от игрална зона „Игра 2” се дължи, ако след изтриване на покритието, се открият два 

еднакви символа на съответен зодиакален знак – два (овен), или два (телец), или два 

(близнаци), или два  (рак), или два (лъв), или два  (дева), или два  (везни), 

или два  (скорпион), или два  (стрелец), или два  (козирог), или два  (водолей), 

или два (риби). В този случай, размерът на печалбата от „Игра 2” на талона е паричната 

сума в български лева изписана под разкритите еднакви символи. Например: ако в полето на 

игралната зона се открият символ  (везни) и символ  (везни) и под тях е изписана 

паричната сума в лева – „50 000 лв.”, тогава печалбата от игралната зона „Игра 2” на талона е 

50 000 лв. ; или 

- Печалба от игрална зона „Игра 3” се дължи, ако след изтриване на покритието се открие 

символ  (слънце). В този случай, размерът на печалбата от „Игра 3” на талона е паричната 

сума в български лева изписана под разкрития символ  (слънце). Например: ако в полето 

на игралната зона се открие символа  (слънце) и под него е изписана паричната сума в лева 

– „1 000 лв.”, тогава печалбата от игралната зона „Игра 3” на талона е 1 000 лв. 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 61, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТ 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС 

ЗА ВСИЧКИ” , РАЗНОВИДНОСТ „ТВОЯТ КЪСМЕТ” – първи тираж 

 

Чл. 63. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

БСТ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ТВОЯТ КЪСМЕТ”– първи тираж, в рамките на определения от Националната агенция по 

приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ТВОЯТ КЪСМЕТ”– първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 64. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „ТВОЯТ 

КЪСМЕТ”– първи тираж се организира с общ брой талони – 25 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 2,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,75. 

Чл. 65. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ТВОЯТ КЪСМЕТ”– първи тираж се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ТВОЯТ КЪСМЕТ”– първи тираж, са разположени следните персонални зони: 
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 - Игрална зона с наименование „Игра 1”. Зоната е обозначена с надписи – „КЪСМЕТЛИЙСКИ 

ЧИСЛА” и „ВАШИТЕ ЧИСЛА”, както и с указателни текстове: „Изтрий тук”, „Ако някое от 

ВАШИТЕ ЧИСЛА е еднакво с някое от КЪСМЕТЛИЙСКИТЕ ЧИСЛА, печелите сумата 

изписана под това число” и „Ако откриете символа , печелите сумата под него 

ВЕДНАГА!”; 

- Игрална зона с наименование „БОНУС”. Зоната е обозначена с надпис – „БОНУС”, както и с 

указателни текстове – „Изтрий тук” и „Открийте символ  и печелите изписаната под 

него сума”; 

- Зона „не изтривай!”, която съдържа уникален пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ТВОЯТ КЪСМЕТ”– първи тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 66. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ”, разновидност „ТВОЯТ КЪСМЕТ”– първи тираж, провеждана с 25 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 2,00 лв., е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група-лв. 

4 170 000 2 лв. 8 340 000 

1 500 000 3 лв. 4 500 000 

500 000 4 лв. 2 000 000 

400 000 10 лв. 4 000 000 

50 000 20 лв. 1 000 000 

40 000 50 лв. 2 000 000 

10 000 100 лв. 1 000 000 

1 000 500 лв. 500 000 

500 1 000 лв. 500 000 

40 5 000 лв. 200 000 

13 20 000 лв. 260 000 

12 50 000 лв. 600 000 

11 100 000 лв. 1 100 000 

6 671 576  26 000 000 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 67. (1) Игралните зони на всеки талон – „Игра 1” и „БОНУС”, съдържат следните полета: 

- Игрална зона „Игра 1”: едно поле с форма на правоъгълник. Под специалното защитно 

покритие полето на зоната е разделено на две части с наименования – „КЪСМЕТЛИЙСКИ 

ЧИСЛА” и „ВАШИТЕ ЧИСЛА”. Частта „КЪСМЕТЛИЙСКИ ЧИСЛА” съдържа общо пет 

отделни числа в редицата от 1 до 50. Частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА” съдържа общо осем отделни 

числа в редицата от 1 до 50 и/или символ (детелина), а под всяко число и символ

(детелина) е изписана парична сума в лева спрямо включените в структурата на печалбите за 

играта. В зоната е разположен и баркод, както и дванадесет цифрен номер, който представлява 

съответния му числов еквивалент; 

- Игрална зона „БОНУС”: едно поле с форма на квадрат с изобразено в/у него стилизирано 

изображение на четирилистна детелина. Под специалното защитно покритие в полето на зоната 

е разположен символ , или символ (флаг), или символ (топка), или символ 

/медал/, а под съответния символ е изписана парична сума в български лева, включена в 

структурата на печалбите за играта. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба, се определя както следва: 
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- Печалба от игрална зона „Игра 1” се дължи, ако след изтриване на покритието на полето с 

двете части - „КЪСМЕТЛИЙСКИ ЧИСЛА” и „ВАШИТЕ ЧИСЛА”, се открие число от частта 

„КЪСМЕТЛИЙСКИ ЧИСЛА”, еднакво с число от частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА”. В този случай, 

размерът на печалбата е числовата стойност в български лева, изписана под еднаквото число в 

полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА”. Например: ако в полето „КЪСМЕТЛИЙСКИ ЧИСЛА” са открити 

числата – 7, 11, 25, 33 и 37, а в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА” е открито числото 33 и под него е 

изписана числовата стойност в български лева – „100 000 лв.”, тогава печалбата от талона е 

100 000 лв.; или 

- Печалба от игралната зона „Игра 1” се дължи, ако след изтриване на покритието в частта 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА” се открие символа (детелина). В този случай, размерът на печалбата 

е числовата стойност в български лева, изписана под разкрития символ (детелина). 

Например: ако в полето на игралната зона се открие символа  (детелина) и под него е 

изписана числовата стойност в български лева – „50 000 лв.”, тогава печалбата от талона е 

50 000 лв. 

;или  

- Печалба от игрална зона „БОНУС” се дължи, ако след изтриване на покритието се открие 

символа . В този случай, размерът на печалбата е числовата стойност в български лева 

изписана под разкрития символ . Например: ако в полето на игралната зона се открие 

символа  и под него е изписана числовата стойност в български лева – „20 000 лв.”, 

тогава печалбата от талона е 20 000 лв. 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 66, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС 

ЗА ВСИЧКИ”, РАЗНОВИДНОСТ „ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” – четвърти тираж 

 

Чл. 68. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

БСТ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„Домашни любимци”– четвърти тираж, в рамките на определения от Националната агенция по 

приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „Домашни любимци”– четвърти 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 69. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „Домашни 

любимци”– четвърти тираж се организира с общ брой талони – 8 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 1,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:4,04. 

Чл. 70. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„Домашни любимци”– четвърти тираж се отпечатват с десет дизайна (шест от тях с образ на 

домашен любимец куче и четири – с образ на домашен любимец котка).  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „Домашни любимци”– четвърти тираж с образ на домашен любимец куче, са 

разположени следните персонални зони: 



 

Игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за 

всички“ 

  стр. 24 

 

 - Една игрална зона. Зоната е обозначена с надпис „игрална зона”, както и с указателни 

текстове: „изтрий тук”, „Открийте три еднакви суми в лева” и „Открийте символ  и 

печелите сбора от всички суми в лева”; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!”, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „Домашни любимци”– четвърти тираж с образ на домашен любимец котка, са 

разположени следните персонални зони: 

 - Една игрална зона. Зоната е обозначена с надпис „игрална зона”, както и с указателни 

текстове: „изтрий тук”, „Открийте три еднакви суми в лева” и „Открийте символ  и 

печелите сбора от всички суми в лева”; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!”, която съдържа уникален пореден номер на талон и контролен код. 

(4) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „Домашни любимци”– четвърти тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 71. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ”, разновидност „Домашни любимци”– четвърти тираж, провеждана с 8 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 1,00 лв., е както следва:  

 

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от 

група-лв. 

1 340 000 1 лв. 1 340 000 лв. 

430 000 2 лв. 860 000 лв. 

150 000 4 лв. 600 000 лв. 

25 000 10 лв. 250 000 лв. 

25 000 1 лв.+1 лв.+2 лв.+ 2 лв.+ 4 лв. = 10 лв. 250 000 лв. 

5 000 1 лв.+1 лв.+4 лв.+ 4 лв.+ 10 лв. = 20 лв. 100 000 лв. 

2 000 2 лв.+4 лв.+4 лв.+ 20 лв.+ 20 лв. = 50 лв. 100 000 лв. 

1 000 100 лв. 100 000 лв. 

200 10 лв.+20 лв.+20 лв.+ 50 лв.+ 100 лв. = 200 лв. 40 000 лв. 

100 50 лв.+50 лв.+100 лв.+ 100 лв.+ 200 лв. = 500 лв. 50 000 лв. 

80 1 000 лв. 80 000 лв. 

20 3 000 лв. 60 000 лв. 

15 5 000 лв. 75 000 лв. 

5 20 000 лв. 100 000 лв. 

1 978 420  4 005 000 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една, 

или от сборът на пет суми в лева. 

 Чл. 72. (1) Под специално защитно покритие, игралната зона на всеки талон, съдържа две 

полета: 

-в първото поле, разположено в лявата част на зоната са изписани шест суми в лева, 

разположени на два реда по три или пет суми в лева и символ  (при талони с образ на 

домашен любимец куче), или символ  (при талони с образ на домашен любимец котка); 

-във второто поле, разположено в дясната част на зоната е отпечатан баркод, както и дванадесет 

цифрен номер – код за печалба. Този дванадесет цифрен номер се използва за проверка на 

печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта; 

 (2) Талон материализиращ правото на печалба по чл. 530, ал. 1, се определя както следва: 

- ако след изтриване на покритието на игралната зона се открият три еднакви суми в лева. В 

този случай, печалбата е съответната сума в лева /но не сборът от тези суми/. Например: ако в 
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полето на игралната зона, разположено в лявата и част, се открият три парични суми в лева – 

„20 000 лв.”, „20 000 лв.” и „20 000 лв.”, тогава печалбата е 20 000 лв.; или 

- ако след изтриване на покритието на игралната зона, при талоните с образ на домашен 

любимец куче, се открие символ . В този случай, печалбата е сума, представляваща сбора 

на всички суми в лева изписани в полето на игралната зона. Например: ако в полето на играната 

зона, разположено в лявата й част, се открие символ  и са изписани пет суми в лева – „50 

лв.”, „50 лв.”, „100 лв.”, „100 лв.” и „200 лв.”, тогава печалбата от талона е 50 лв. + 50 лв. + 100 

лв. + 100 лв. + 200 лв. = 500 лв. ; или  

- ако след изтриване на покритието на игралната зона, при талоните с образ на домашен 

любимец котка, се открие символ . В този случай, печалбата е сума, представляваща сбора 

на всички суми в лева изписани в полето на игралната зона. Например: ако в полето на играната 

зона, разположено в лявата и част, се открие символ  и са изписани пет суми в лева – „10 

лв.”, „20 лв.”, „20 лв.”, „50 лв.” и „100 лв.”, тогава печалбата от талона е 10 лв. + 20 лв. + 20 лв. 

+ 50 лв. + 100 лв. = 200 лв. ;  

 (3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 71, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС 

ЗА ВСИЧКИ”, РАЗНОВИДНОСТ „ТРИТЕ 777-ЦИ” – първи тираж 

 

Чл. 73. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

БСТ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„Трите 777-ци”– първи тираж, в рамките на определения от Националната агенция по 

приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „Трите 777-ци”– първи тираж, 

начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда и 

срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 74. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „Трите 777-

ци”– първи тираж се организира с общ брой талони – 7 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 2,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,34. 

Чл. 75. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„Трите 777-ци”– първи тираж се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „Трите 777-ци”– първи тираж, са разположени следните персонални зони: 

 - Една игрална зона. Зоната е обозначена с указателни текстове: „изтрий тук” и „Ако откриете 

три еднакви символа на един ред, Вие печелите сумата в лева, посочена в легендата на 

печалбите за тях”; 

- Зона „не изтривай!”, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „Трите 777-ци”– първи тираж, се посочват условията за провеждане на играта, 

реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 76. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ”, разновидност „Трите 777-ци”– първи тираж, провеждана с 7 000 000 броя талона, 

всеки от които с номинална стойност 2,00 лв., е както следва:  
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Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група-

лв. 

1 357 777 2 лв. 2 715 554 лв. 

440 777 3 лв. 1 322 331 лв. 

177 777 5 лв. 888 885 лв. 

87 777 7 лв. 614 439 лв. 

27 777 17 лв. 472 209 лв. 

2 007 77 лв. 154 539 лв. 

507 777 лв. 393 939 лв. 

19 7 777 лв. 147 763 лв. 

7 77 777 лв. 544 439 лв. 

2 094 425  7 254 098 лв. 

 

(2) От печалбите по ал. 1, 102 броя печалби с единична стойност 777 лв., 7 броя печалби с 

единична стойност 7 777 лв. и 1 брой печалба с единична стойност 77 777 лв., се разпределят 

допълнително по реда на „Печалби плюс”, разигравана с всички регистрирани талони за 

моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „Трите 777-ци”– първи 

тираж, съгласно реда на чл. 77, ал. 2, т. 2. 

(3) Всеки талон дава възможност за получаване на парична печалба. 

(4) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 77. (1) Под специално защитно покритие, игралната зона на всеки талон е разделена на два 

сектора, всеки от които има следното съдържание: 

-в първия сектор, разположен в горната част на зоната, е отпечатан баркод, както и дванадесет 

цифрен номер – код за печалба. Този дванадесет цифрен номер се използва за проверка на 

печалбата на всеки талон, за разпределяне на печалби по реда на „Печалби плюс”, и/или за 

други цели, свързани с играта; 

-във втория сектор, разположена в централната и долна част на зоната, са разположени 

хоризонтално седем полета /обозначени като „ред 1”; „ред 2”; „ред 3”; „ред 4”; „ред 5”; „ред 6”; 

„ред 7”/, всяко от което е разделено на три равни части. Във всяко от седемте полета са 

изобразени по три символа /всеки от които разположен в една от трите части на полето/. 

Символите, които се използват в полетата са: и/или , и/или , и/или , и/или , и/или 

, и/или , и/или , и/или , и/или . 

 (2) Талон материализиращ правото на печалба по чл. 76, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако: 

т.1. след изтриване на покритието на игралната зона се открият три еднакви символа /с 

изключение на символа /, разположени на един ред. В този случай, печалбата е в размер и 

вид, съгласно посоченото в „легенда на печалбите”, разположена на лицето на всеки талон за 

играта, вдясно от игралната зона.  

„Легенда на печалбите”: при открити три еднакви символа  печалбата е 2 лв.; при открити 

три еднакви символа  печалбата е 3 лв.; при открити три еднакви символа  печалбата е 

5 лв.; при открити три еднакви символа  печалбата е 7 лв.; при открити три еднакви символа 

 печалбата е 17 лв.; при открити три еднакви символа  печалбата е 77 лв.; при открити 

три еднакви символа  печалбата е 777 лв.; при открити три еднакви символа  печалбата 

е 7 777 лв.; при открити три еднакви символа  печалбата е 77 777 лв.; 

т.2. след изтриване на покритието на игралната зона се открият три еднакви символа , 

разположени на един ред, и дванадесет цифрения номер – „код за печалба” се регистрира на 
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интернет адрес www.toto.bg/lottery, и същият бъде определен като печеливш по предварително 

обявен от Организатора ред на същият този интернет адрес.  

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 76, ал. 1.  

 

 

 

 

ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС 

ЗА ВСИЧКИ”, РАЗНОВИДНОСТ „ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – втори тираж 

 

Чл. 78. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

БСТ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – втори тираж, в рамките на определения от Националната агенция по 

приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – втори 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 79. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „ЗЛАТНИЯТ 

БИЛЕТ” – втори тираж се организира с общ брой талони – 10 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 1,00 лев. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,54 

Чл. 80. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност 

„ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – втори тираж се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – втори тираж, са разположени следните персонални зони: 

 - Игрална зона. Зоната е обозначена с надпис „ИЗТРИЙ ТУК!” и указателни текстове: „Ако 

откриете символа  печелите изписана под него сума” и „Открийте символа  и печелите 

удвоената стойност на изписаната под него сума”. 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!”, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, 

разновидност „ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – втори тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 81. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ”, разновидност „ЗЛАТНИЯТ БИЛЕТ” – втори тираж, провеждана с 10 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 1,00 лев, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група-лв. 

1 950 000 1 лв. 1 950 000 лв. 

675 000 2 лв. 1 350 000 лв. 

150 000 4 лв. 600 000 лв. 

35 000 8 лв. 280 000 лв. 

5 000 16 лв. 80 000 лв. 

4 000 32 лв. 128 000 лв. 

3 000 64 лв. 192 000 лв. 

110 200 лв. 22 000 лв. 

100 1 000 лв. 100 000 лв. 

20 2 000 лв. 40 000 лв. 
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20 4 000 лв. 80 000 лв. 

6 8 000 лв. 48 000 лв. 

4 20 000 лв. 80 000 лв. 

2 50 000 лв. 100 000 лв. 

2 822 262  5 050 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 82. (1) Под специално защитно покритие, игралната зона на всеки талон, обозначена с 

надпис „ИЗТРИЙ ТУК!”, съдържа две полета:  

 

-в първото поле, разположено в лявата част на зоната, са изобразени осем стилизирани символа, 

които могат да бъдат – , и/или , и/или  , и/или  , и/или  , и/или , и/или  

, и/или , и/или , и/или , като под всеки символ е изписана парична сума в български 

лева, включена в структурата на печалбите за играта. 

-във второто поле, разположено в дясната част на зоната е отпечатан баркод, както и дванадесет 

цифрен номер – код за печалба. Този дванадесет цифрен номер се използва за проверка на 

печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта. 

 

(2) Талон материализиращ правото на печалба по чл. 81, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако след изтриване на покритието на игралната зона, обозначена с надпис „ИЗТРИЙ ТУК!”, се 

открие символа  или символа . В тези случаи:  

 

- при открит символ  печалбата е сумата в лева, изписана под него. Например: ако в 

игралната зона се открие символа  и под него е изписана паричната сума – „50 000 лв.”, 

тогава печалбата от талона е 50 000 лв.; 

- при открит символ  печалбата е удвоената стойност на сумата в лева изписана под него. 

Например: ако в игралната зона се открие символа  и под него е изписана паричната сума – 

„32 лв.”, тогава печалбата от талона е 64 лв. 

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 81, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ЩАСТЛИВ ДЕН“ – първи тираж 

 

Чл. 83. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЩАСТЛИВ ДЕН“ – първи тираж, в рамките на определения от Националната 

агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЩАСТЛИВ ДЕН“ – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 84. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЩАСТЛИВ 

ДЕН“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 4 000 000. 
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(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 1,00 лев. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,42. 

Чл. 85. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ЩАСТЛИВ ДЕН“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЩАСТЛИВ ДЕН“ – първи тираж, са разположени следните персонални зони: 

- Игрална зона. Зоната е обозначена с надпис „Изтрий тук!“ и указателни текстове: „При 

открити три еднакви суми, печелите съответната сума в лева.“ и „Ако откриете: 1 х = 5 лв.; 

2 х = 10 лв.;  

3 х = 100 лв.; 4 х = 5 000 лв.“ 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талона и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЩАСТЛИВ ДЕН“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 86. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ЩАСТЛИВ ДЕН“ – първи тираж, провеждана с 4 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 1,00 лев, е, както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група в лв. 

820 000 1 лв. 820 000 лв. 

200 000  2 лв. 400 000 лв. 

100 000 3 лв. 300 000 лв. 

40 000 5 лв. 200 000 лв. 

10 000 10 лв. 100 000 лв. 

1 000 100 лв. 100 000 лв. 

200 500 лв. 100 000 лв. 

20 5 000 лв. 100 000 лв. 

1 171 220  2 120 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 87. (1) Под специално защитно покритие игралната зона на всеки талон, обозначена с 

надпис „Изтрий тук!“, съдържа две полета:  

- в първото поле, разположено в централната и долна част на зоната, са изписани шест суми в 

лева, и/или има изобразени един, два, три или четири символа (детелина); 

- във второто поле, разположено в горната част на зоната, е отпечатан баркод, както и 

дванадесетцифрен номер – код за печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва за 

проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 86, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако, след като се изтрие покритието на игралната зона, обозначена с надпис „Изтрий тук!“, се 

открият три еднакви суми в лева, или един символ /детелина/, или два символа

/детелина/, или три символа /детелина/, или четири символа /детелина/. В тези случаи:  

 

- при открити три еднакви суми в лева печалбата е съответната сума в лева. Например: ако в 

игралната зона се открият три суми в лева – „5 000 лв.”, „5 000 лв.” и „5 000 лв.”, тогава 

печалбата от талона е 5 000 лв.; или 

- при открит един символ /детелина/, печалбата от талона е 5 лв.; или 

- при открити два символа /детелина/, печалбата от талона е 10 лв.; или 
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- при открити три символа /детелина/, печалбата от талона е 100 лв.; или 

- при открити четири символа /детелина/, печалбата от талона е 5 000 лв. 

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 86, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – трети тираж 

 

Чл. 88. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – трети тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – трети 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 89. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ВЕСЕЛИ 

ПРАЗНИЦИ!“ – трети тираж, се организира с общ брой талони 300 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,07. 

Чл. 90. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – трети тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – трети тираж, са разположени следните персонални 

зони: 

 - Игрална зона „Игра 1“. Зоната е обозначена с надпис „Изтрий тук!“ и указателен текст: „Ако 

откриете символ  (подарък), печелите изписаната под него сума в лева.“; 

- Игрална зона „Игра 2“. Зоната е обозначена с надпис „Изтрий тук!“ и указателен текст: 

„Открийте два еднакви символа на един ред и печелите сумата в лева срещу тях“.; 

- Игрална зона „БОНУС“. Зоната е обозначена с надпис „Изтрий тук!“ и указателен текст: 

„Открийте символ  (кол. звезда) и печелите 50 лв. ВЕДНАГА!“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – трети тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 91. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – трети тираж, провеждана с 300 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 5,00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група в лв. 

64 000 5 лв. 320 000 лв. 

18 000 8 лв. 144 000 лв. 

10 000 10 лв. 100 000 лв. 

5 000 20 лв. 100 000 лв. 

620 50 лв. 31 000 лв. 

200 100 лв. 20 000 лв. 
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30 1 000 лв. 30 000 лв. 

5 5 000 лв. 25 000 лв. 

4 10 000 лв. 40 000 лв. 

97 859  810 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 92. (1) Игралните зони на всеки талон – „Игра 1“, „Игра 2“ и „БОНУС“, съдържат следните 

полета: 

- Игрална зона „Игра 1“: едно поле с форма „квадрат“. Под специалното защитно покритие 

зоната съдържа изобразени шест символа, които могат да бъдат:  (подарък), и/или  

(елха), и/или  (топка за елха), и/или  (шейна), и/или  (ръкавица), и/или  

(снежинка), и/или  (кол. венец), а под всеки от съответните символи е изписана сума в лева. 

В горната част на полето на зоната е отпечатан и баркод, както и дванадесет цифрен номер – 

код за печалба. Този дванадесет цифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки 

талон и/или за други цели, свързани с играта; 

- Игрална зона „Игра 2“: едно поле с форма „квадрат“. Под специалното защитно покритие 

зоната съдържа изобразени шест символа, които могат да бъдат:  (подарък), и/или  

(елха), и/или  (топка за елха), и/или  (шейна), и/или  (ръкавица), и/или  

(снежинка), и/или  (кол. венец). Посочените символи са разположени в полето на зоната на 

три реда по два, а срещу всеки ред с по два символа е изписана сума в лева; 

- Игрална зона „БОНУС“: едно поле с форма „квадрат“. Под специалното защитно покритие 

зоната съдържа изобразен един символ, като възможните символи, които се отпечатват, са:  

(кол. звезда) 

, или  (елха), или  (топка за елха), или  (снежинка). 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба, се определя, както следва: 

- Печалба от игрална зона „Игра 1“ се дължи, ако, след като се изтрие покритието върху полето 

на зоната, се открие символ  (подарък). В този случай размерът на печалбата е сумата в 

лева, изписана под разкрития символ  (подарък). Например: ако в полето на зоната се 

открие символ :  (подарък) и под него е изписана сумата в лева „5 000 лв.“, тогава печалбата 

от талона е 5 000 лв.; или 

- Печалба от игралната зона „Игра 2“ се дължи, ако, след като се изтрие покритието върху 

полето на зоната, се открият два еднакви символа, разположени на един ред. В този случай 

размерът на печалбата е сумата в лева, разположена срещу еднаквите символи на същия ред. 

Например: ако в полето на зоната се открият два еднакви символа  (шейна) и  (шейна), 

разположени на един ред, и на същия ред срещу тях е изписана сумата в лева „10 000 лв.“, тогава 

печалбата от талона е 10 000 лв.; или 

- Печалба от игралната зона „БОНУС“ се дължи, ако, след като се изтрие покритието върху 

полето на зоната, се открие символ  (кол. звезда). В този случай, размерът на печалбата е 

50 лв. 

(3) Всички талони, чиите игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 91, ал. 1.  

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ , РАЗНОВИДНОСТ „ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“ – четвърти тираж 
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Чл. 93. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“ – четвърти тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“ – четвърти 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 94. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЧЕСТИТ 

ПРАЗНИК!“ – четвърти тираж, се организира с общ брой талони 4 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 2,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,39. 

Чл. 95. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“ – четвърти тираж, се отпечатват с четири дизайна. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“ – четвърти тираж, са разположени следните персонални 

зони: 

 - Игрална зона. Зоната е обозначена с надписи „изтрий тук“ и указателен текст: „Откриете: 

символ  (пиле),  (подарък),  (парти ш-ка),  (заря) и печелите изписаната под него 

сума; символ  и печелите удвоената стойност на сумата под него; символ  и печелите 

сбора от всички суми, изписани в игралната зона“; 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“ – четвърти тираж, се посочват условията за провеждане 

на играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 96. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“ – четвърти тираж, провеждана с 4 000 000 

броя талона, всеки от които с номинална стойност 2,00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група в 

лв. 

520 000 2 лв. 1 040 000 лв. 

400 000 3 лв. 1 200 000 лв. 

160 000 5 лв. 800 000 лв. 

20 000 3 лв. х2 = 6 лв. 120 000 лв. 

20 000 6 лв. 120 000 лв. 

20 000 5 лв. х2 = 10 лв. 200 000 лв. 

20 000 10 лв. 200 000 лв. 

4 000 6 лв. х2 = 12 лв.  48 000 лв. 

 4 000 12 лв. 48 000 лв. 

4 000  2 лв.+2 лв.+2 лв.+2 лв.+2 лв.+2 лв. 

+2 лв.+3 лв.+3 лв. = 20 лв. 

80 000 лв. 

4 000 20 лв. 80 000 лв. 

2 000 2 лв.+2 лв.+3 лв.+3 лв.+5 лв.+5 лв. 

+6 лв.+12 лв.+12 лв. = 50 лв. 

100 000 лв. 

2 000 50 лв. 100 000 лв. 

500  5 лв.+5 лв.+6 лв.+10 лв.+10 лв.+12 

лв. +12 лв.+20 лв.+20 лв. = 100 лв. 

50 000 лв. 
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500 100 лв. 50 000 лв. 

60 1 000 лв. 60 000 лв. 

6 5 000 лв. 30 000 лв. 

5 20 000 лв. 100 000 лв. 

1 181 071  4 426 000 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една, 

или от сборът на девет суми в лева. 

Чл. 97. (1) Под специално защитно покритие игралната зона на всеки талон, съдържа: 

- девет полета, във всяко от които има изобразен символ  (пиле), или  (подарък), или  

(парти ш-ка), или  (заря), или , или , или  (торта), или  (букет), или  

(бонбон), или  (чаши), или  (звезда), или  (мече), или  (птица), или  

(калинка), или (кошница), или  (балони), а под всеки символ е изписана сума в лева; 

 - отпечатан баркод, както и дванадесет цифрен номер – код за печалба. Този дванадесет цифрен 

номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с 

играта; 

 (2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 96, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако, след като се изтрие покритието на игралната зона, в някое от деветте полета, се открие:  

- символ  (пиле), или символ  (подарък), или символ  (парти ш-ка), или символ  

(заря) . В тези случаи, размерът на печалбата е сумата в лева, изписана под разкрития символ 

 (пиле), или символ  (подарък), или символ  (парти ш-ка), или символ  (заря). 

Например: ако в някое от полетата на зоната се открие символ  (подарък) и под него е 

изписана сумата „20 000 лв.“, тогава печалбата от талона е 20 000 лв.; или 

- символ . В този случай, размерът на печалбата е удвоената стойност на сумата в лева 

изписана под разкрития символ . Например: ако в някое от полетата на зоната се открие 

символ  и под него е изписана сумата „6 лв.“, тогава печалбата от талона е 12 лв.; или 

- символ  В този случай, размерът на печалбата е сбора от всички суми в лева изписани в 

полетата на игралната зона. Например: ако в някое от полетата на зоната се открие символ 

, а изписаните в деветте полета суми са – „5 лв.”; „5 лв.”; „6 лв.”; „10 лв.”; „10 лв.”; „12 

лв.”; „12 лв.”; „20 лв.” и „ 20лв.”, тогава печалбата от талона е 5 лв.+5 лв.+6 лв.+10 лв.+10 лв.+12 

лв.+12 лв.+20 лв. +20 лв. = 100 лв. 

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 96, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА“ – 

първи тираж 

 

Чл. 98. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 
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разновидност „ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА“ – първи тираж, в рамките на определения 

от Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ОСТРОВЪТ НА 

СЪКРОВИЩАТА“ – първи тираж, начина за определяне на печелившите участници и 

изплащането на печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат 

условията, посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с 

разпоредбите на Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на 

Националната агенция по приходите. 

Чл. 99. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 2 000 

200. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,52. 

Чл. 100. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА“ – първи тираж, са разположени следните 

персонални зони: 

 - Игрална зона. Зоната е обозначена с надпис „изтрий оттук“ и указателен текст: „Тръгни от 

СТАРТ, като изтриеш първото квадратче в игралната зона. Следвай посоката, която указват 

стрелките – те ще те отведат до твоята печалба или до изход от полето. Пътят може да не е само 

един!“; 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА“ – първи тираж, се посочват условията за 

провеждане на играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 101. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА“ – първи тираж, провеждана с 

2 000 200 броя талона, всеки от които с номинална стойност 3,00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група в 

лв. 

340 000 3 лв. 1 020 000 лв. 

80 000 3 лв. + 3 лв. = 6 лв.  480 000 лв. 

60 000 6 лв. 360 000 лв. 

30 000 3 лв. + 6 лв. = 9 лв. 270 000 лв. 

24 000 9 лв. 216 000 лв. 

20 000 3 лв. + 3 лв. + 9 лв. = 15 лв. 300 000 лв. 

10 000 15 лв. 150 000 лв. 

4 000 50 лв. 200 000 лв. 

900 100 лв. 90 000 лв. 

60 1 000 лв. 60 000 лв. 

10 5 000 лв. 50 000 лв. 

4 20 000 лв. 80 000 лв. 

2 100 000 лв. 200 000 лв. 

568 976  3 476 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, или от сборът на две или три парични суми. 

Чл. 102. (1) Под специално защитно покритие игралната зона на всеки талон, съдържа: 
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- 42 (четиридесет и две) полета, всяко от които с квадратна форма. Полетата в игралната зона 

са разположени на седем реда по шест, като във всяко от полетата има изобразени символи на 

стрелки, които могат да бъдат:  /надясно/,  /наляво/,  /надолу/,  /нагоре/,  /нагоре и 

надолу/, /наляво и надясно/; 

 - отпечатан баркод, както и дванадесет цифрен номер – код за печалба. Този дванадесет цифрен 

номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с 

играта. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 101, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако след като, се изтрие покритието на игралната зона, се открие път, водещ до една/някои от 

сумите в лева, посочена/и непосредствено до полето, в което има стрелка, сочеща съответната 

сума. Пътят по предходното изречение /път на печалбата/ се формира от посоките на символи 

на стрелки, който започва от полето разположено най-горе в ляво на игралната зона 

/непосредствено до надписа „старт“/, продължава към следващите полета по указаната от 

съответната стрелка в тях посока и завършва с поле, в което има стрелка, сочеща към някоя от 

паричните суми в лева изписани в ляво, в дясно или долу на игралната зона.  

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея и при 

които формираният път от посоки на символи на стрелки по ал. 2 завършва с поле, в което има 

стрелка, сочеща към надпис „Изход”, се определят като непечеливши с печалбите по чл. 101, 

ал. 1.  

 

 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „СПЕЧЕЛИ ВСИЧКО“ – първи тираж 

 

Чл. 103. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „СПЕЧЕЛИ ВСИЧКО“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „СПЕЧЕЛИ ВСИЧКО“ – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 104. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „СПЕЧЕЛИ 

ВСИЧКО“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 4 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 2,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,36. 

Чл. 105. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„СПЕЧЕЛИ ВСИЧКО“ – първи тираж, се отпечатват с четири дизайна. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „СПЕЧЕЛИ ВСИЧКО “ – първи тираж, са разположени следните персонални 

зони: 

 - Игрална зона. Зоната е обозначена с надписи – „ВАШИТЕ ЧИСЛА”, „ПЕЧЕЛИВШИ 

ЧИСЛА”, „БОНУС ЧИСЛО“, както и с указателни текстове: „изтрий тук”, „Ако някое от 

Вашите числа е еднакво: с някое от Печелившите числа, печелите сумата срещу него; с Бонус 

числото, печелите сбора от всички суми, изписани срещу Вашите числа”; 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „СПЕЧЕЛИ ВСИЧКО“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 
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Чл. 106. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „СПЕЧЕЛИ ВСИЧКО“ – първи тираж, провеждана с 4 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 2,00 лева, е както следва:  

 

Брой 

печалби 

Единична печалба Общо печалби 

от група в лв. 

3 50 000 лв. 150 000 лв. 

3 10 000 лв. 30 000 лв. 

5 5 000 лв. 25 000 лв. 

60 400лв.+200лв.+100лв.+100лв.+50лв.+50лв.+50лв.+20лв. 

+20лв.+10 лв. = 1 000 лв. 

60 000 лв. 

100 400 лв. 40 000 лв. 

200 200 лв. 40 000 лв. 

1 000 20лв.+20лв.+20лв.+10лв.+10лв.+5лв.+5лв.+5лв. +3лв.+2 лв. 

= 100 лв. 

100 000 лв. 

5 000 10лв.+10лв.+5лв.+5лв.+5лв.+5лв.+4лв.+2лв.+2лв.+2 лв. = 50 

лв. 

250 000 лв. 

25 000 2лв.+2лв.+2лв.+2лв.+2лв.+2лв.+2лв.+2лв.+2лв.+2 лв. = 20 

лв. 

500 000 лв. 

20 000 10 лв. 200 000 лв. 

20 000 5лв.+3лв.+2лв. = 10 лв. 200 000 лв. 

80 000 5 лв. 400 000 лв. 

60 000 4 лв. 240 000 лв. 

60 000 2лв.+2лв.= 4 лв. 240 000 лв. 

260 000 3 лв. 780 000 лв. 

660 000  2 лв. 1 320 000 лв. 

1 191 371  4 575 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, две, три или десет парични суми. 

Чл. 107. (1) Под специално защитно покритие игралната зона на всеки талон, съдържа: 

- две части с наименования – „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА” и „ВАШИТЕ ЧИСЛА”. Частта 

„ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА” включва общо четири полета, всяко от които съдържа едноцифрено 

или двуцифрено число в редицата от 1 до 50. Едно от тези полета е обозначено с надпис „Бонус 

число“. Частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА” съдържа общо десет полета, всяко от които съдържа 

едноцифрено или двуцифрено число в редицата от 1 до 50, а срещу всяко число на същия ред е 

изписана парична сума в лева;  

- отпечатан баркод, както и дванадесет цифрен номер – код за печалба. Този дванадесет цифрен 

номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с 

играта. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 106, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако след като се изтрие покритието на игралната зона:  

- едно, или две, или три от числата в полетата на частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ са еднакви с едно, 

или две, или три от числата в полетата на частта „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“. В този случай 

печалбата е сумата или сборът от сумите в лева, изписани на същия ред срещу еднаквото или 

еднаквите числа в частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА“; 

- някое от числата в полетата на частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ е еднакво с числото, разположено 

в полето „БОНУС ЧИСЛО“ на частта „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“. В този случай печалбата е 

сборът от всички суми в лева, изписани в десетте полета на частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. 

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 106, ал. 1.  
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ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ЧЕРНИЯТ ДИАМАНТ“ – първи тираж 

 

Чл. 108. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЧЕРНИЯТ ДИАМАНТ“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЧЕРНИЯТ ДИАМАНТ“ – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 109. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЧЕРНИЯТ 

ДИАМАНТ“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 10 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:2,57. 

Чл. 110. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ЧЕРНИЯТ ДИАМАНТ“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЧЕРНИЯТ ДИАМАНТ“ – първи тираж, са разположени следните персонални 

зони: 

 - Игрална зона „Игра 1“. Зоната е обозначена с надпис „Игра 1“, както и с указателен текст 

„Открийте: символ и печелите сумата под него; символ  и печелите всички суми в 

Игра1“; 

- Игрална зона „Бонус“. Зоната е обозначена с надпис „Бонус“, както и с указателен текст „Ако 

откриете: три еднакви суми, печелите тази сума; четири еднакви суми, печелите удвоената 

стойност на тази сума“ 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЧЕРНИЯТ ДИАМАНТ“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 111. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ЧЕРНИЯТ ДИАМАНТ“ – първи тираж, провеждана с 10 000 000 

броя талона, всеки от които с номинална стойност 3,00 лева, е както следва:  

 

Брой 

печалби 

Единична печалба Общо печалби 

от група в лв. 

3 200 000 лв. 600 000 лв. 

5 50 000 лв. 250 000 лв. 

12 20 000 лв. 240 000 лв. 

10 5000лв.+5000лв. +5000лв.+5000 лв. = 20 000 лв. 200 000 лв. 

30 5 000 лв. 150 000 лв. 

300 1 000 лв. 300 000 лв. 

400 300 лв. 120 000 лв. 

3 000 100 лв. 300 000 лв. 
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15 000 6лв.+6лв.+6лв.+6лв.+6лв.+4лв.+4лв.+4лв.+2лв.+2 

лв.+2лв.+2 лв. = 50 лв. 

750 000 лв. 

40 000 2лв.+2лв.+2лв.+2лв.+2лв.+2лв.+2лв.+2лв.+2лв.+2 лв. 

+2лв.+2 лв. = 24 лв. 

960 000 лв. 

50 000 12 лв. 600 000 лв. 

30 000 6лв.+4лв.+2лв. = 12 лв. 360 000 лв. 

85 000 8 лв. 680 000 лв. 

50 000 4лв.+4лв. = 8 лв. 400 000 лв. 

500 000 6 лв. 3 000 000 лв. 

1 000 000 4 лв. 4 000 000 лв. 

1 111 111 3 лв. 3 333 333 лв. 

1 000 000 2 лв. 2 000 000 лв. 

3 884 871  18 243 333 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

сбора на една, две, три, четири или дванадесет парични суми. 

Чл. 112. (1) Игралните зони на всеки талон – „Игра 1“ и „Бонус“, съдържат следните полета: 

- Игрална зона „Игра 1“: едно поле с правоъгълна форма . Под специалното защитно покритие 

зоната съдържа изобразени дванадесет символа, разположени на четири реда по три, които 

могат да бъдат:  (диамант), и/или , и/или  (ключ), и/или  (пръстен), и/или  

(корона), и/или  (сандъче), и/или  (сейф), и/или  (замък), и/или  (скиптър), и 

/или  (колие), и/или  (звезда), и/или  (лъв), и/или  (дракон) и/или  (орел), а 

под всеки от съответните символи е изписана сума в български лева. В долната част на полето 

на зоната е отпечатан баркод знак, както и дванадесет цифрен номер – код за печалба. Този 

дванадесет цифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други 

цели, свързани с играта; 

- Игрална зона „Бонус“: едно поле с правоъгълна форма. Под специалното защитно покритие 

зоната съдържа изписани четири парични суми в български лева, разположени на един ред. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 111, ал. 1, се определя, както следва:  

 

- Печалба от игрална зона „Игра 1“ се дължи, ако, след като се изтрие покритието върху полето 

на зоната, се открие/ят един, или два, или три символа  (диамант). В тези случаи размерът 

на печалбата е сумата в лева, изписана под разкрития символ  (диамант) или сборът от 

сумите в лева, изписани под разкритите символи  (диамант). Например: ако в полето на 

зоната се открие символ  (диамант) и под него е изписана паричната сума в лева „1 000 лв.“, 

тогава печалбата от талона е 1 000 лв.; ако в полето на зоната се открият два символа  

(диамант) и под тях са изписани сумите в лева „ 4 лв.“ и „4 лв.“, тогава печалбата от талона е 8 

лв.; ако в полето на зоната се открият три символа  (диамант) и под тях са изписани сумите 

в лева „ 6 лв.“, „4 лв.“ и „2 лв.“, тогава печалбата от талона е 12 лв.; или 

- Печалба от игрална зона „Игра 1“ се дължи, ако, след като се изтрие покритието върху полето 

на зоната, се открие символ . В този случай размерът на печалбата е сборът от всички 12 

(дванадесет) суми в лева, изписани в полето на „Игра 1“. Например: ако в полето на зоната се 

открие символ , а под него и под всеки от останалите единадесет символа са изписани 

сумите – „6 лв.“, „6 лв.“, „6 лв.“, „6 лв.“, „6 лв.“, „4 лв.“, „4 лв.“, „4 лв.“, „2 лв.“, „2 лв.“, „2 лв.“ и 

„2 лв.“, тогава печалбата от талона е 50 лв.; или 
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- Печалба от игралната зона „Бонус“ се дължи, ако, след като се изтрие покритието върху полето 

на зоната, се открият три или четири еднакви суми в български лева. В тези случаи: при открити 

три еднакви суми в лева, печалбата е съответната сума в лева. Например, ако откритите суми в 

полето на зоната са „5 000 лв.“, „5 000 лв.“, „100 лв.“ и „5 000 лв.“, тогава печалба от талона е 5 

000 лв.; при открити четири еднакви суми в лева, печалбата е удвоената стойност на съответната 

сума в лева. Например, ако откритите суми в полето на зоната са „ 50лв.“, „50 лв.“, „50 лв.“ и 

„50 лв.“, тогава печалба от талона е 100 лв. 

 (3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 111, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ЗЛАТОТО НА ФАРАОНА“ – първи 

тираж 

 

Чл. 113. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЗЛАТОТО НА ФАРАОНА“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЗЛАТОТО НА ФАРАОНА“ – 

първи тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на 

печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, 

посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на 

Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната 

агенция по приходите. 

Чл. 114. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЗЛАТОТО 

НА ФАРАОНА“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 20 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,28. 

Чл. 115. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ЗЛАТОТО НА ФАРАОНА“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЗЛАТОТО НА ФАРАОНА“ – първи тираж, са разположени следните 

персонални зони: 

- Игрални зони „ЗЛАТНИТЕ НОМЕРА“ и „ЗЛАТНАТА КАРТА“. Зоните са обозначени с 

надписи „ЗЛАТНИТЕ НОМЕРА“ и „ЗЛАТНАТА КАРТА“, както и с указателен текст 

„Изтрийте зоната ЗЛАТНИТЕ НОМЕРА. Като следвате разкритите числа, изтривайте само 

съответстващите им квадратчета в зоната ЗЛАТНАТА КАРТА. Печелите, ако откриете три 

еднакви символа. Вижте пълните игрални условия на гърба на талона“; 

- Игрална зона „Бонус игра“. Зоната е обозначена с надпис „Бонус игра“, както и с указателен 

текст „Открийте три еднакви символа и вижте какво печелите в ЛЕГЕНДА НА ПЕЧАЛБИТЕ.“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЗЛАТОТО НА ФАРАОНА“ – първи тираж, се посочват условията за 

провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 116. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ЗЛАТОТО НА ФАРАОНА“ – първи тираж, провеждана с 20 000 000 

броя талона, всеки от които с номинална стойност 3.00 лева, е както следва:  
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Брой 

печалби 

Единична печалба Общо печалби 

от група в лева 

5 300 000 лв.  1 500 000 лв. 

4 100 000 лв. 400 000 лв. 

6 50 000 лв. + 50 000 лв. = 100 000 лв. 600 000 лв. 

12 50 000 лв. 600 000 лв. 

15 15 000 лв. 225 000 лв. 

20 5000 лв. 100 000 лв. 

200 1000 лв. 200 000 лв. 

15 000 100 лв. 1 500 000 лв. 

10 000 30 лв. 300 000 лв. 

20 000 15 лв. + 15 лв. = 30 лв. 600 000 лв. 

120 000 15 лв. 1 800 000 лв. 

220 000 9 лв. + 6 лв. = 15 лв. 3 300 000 лв. 

200 000 9 лв. 1 800 000 лв. 

400 000 6 лв. + 3 лв. = 9 лв. 3 600 000 лв. 

220 000 6 лв. 1 320 000 лв. 

500 000 3 лв. + 3 лв. = 6 лв. 3 000 000 лв. 

1 200 000 4 лв. 4 800 000 лв. 

3 200 000 3 лв. 9 600 000 лв. 

6 105 262  35 245 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една парична сума или от сбора на две парични суми. 

Чл. 117 (1) Всеки талон съдържа три игрални зони – „ЗЛАТНИТЕ НОМЕРА“, „ЗЛАТНАТА 

КАРТА“ и „БОНУС ИГРА“, които включват следните полета: 

- Игрална зона „ЗЛАТНИТЕ НОМЕРА“: едно поле с правоъгълна форма. Под специалното 

защитно покритие зоната съдържа изписани шестнадесет числа в редицата от 1 до 54. В 

централната част на полето на зоната е отпечатан баркод знак, както и дванадесетцифрен номер 

– код за печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки 

талон и/или за други цели, свързани с играта; 

- Игрална зона „ЗЛАТНАТА КАРТА“: едно поле с квадратна форма, което от своя страна е 

разграфено на петдесет и четири отделни полета, разположени на шест реда по девет, всяко от 

които е с квадратна форма и номерирано с поредно число от 1 до 54. Под специалното защитно 

покритие зоната е разграфена на петдесет и четири отделни полета, разположени на шест реда 

по девет, всяко от които е с квадратна форма и номерирано с поредно число от 1 до 54. Всяко 

от петдесет и четирите полета е възможно да съдържа следните стилизирани символи или 

стрелки: (фараон), или (Нефертити), или  (феникс), или  (пирамиди), или  

(сфинкс), или  (кобра), или  (скарабей), или  (камила), или  (амфора), или  

(котка), или  (чапла), или  (палма), или  (око), или  (надясно), или  (наляво), или 

 (надолу), или  (нагоре), или  (нагоре и надолу), или (наляво и надясно); 

- Игрална зона „БОНУС ИГРА“: шест полета с кръгла форма. Под специалното защитно 

покритие зоната е разделена на шест полета, всяко от които е възможно да съдържа следните 

стилизирани символи: (фараон), или (Нефертити), или  (феникс), или  

(пирамиди), или  (сфинкс), или  (кобра), или  (скарабей), или (камила), или  

(амфора), или  (котка), или  (чапла), или  (палма), или  (око). 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 116, ал. 1, се определя, както следва:  
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- Печалба от игрални зони „ЗЛАТНИТЕ НОМЕРА“ и „ЗЛАТНАТА КАРТА“ се дължи 

единствено при спазване на действия със следната последователност:  

Действие 1: изтрива се защитното покритие на полето на зоната „ЗЛАТНИТЕ НОМЕРА“, с 

което се разкриват едно по едно шестнадесетте числа, изписани в него; Действие 2: Всяко 

разкрито число в полето „ЗЛАТНИТЕ НОМЕРА“ съответства на номер на едно от петдесетте 

и четири разграфени полета с квадратна форма (квадратчета) в зоната „ЗЛАТНАТА КАРТА“. 

Изтриват се само съответните полета, чиито номера съвпадат с числата, разкрити в полето 

„ЗЛАТНИТЕ НОМЕРА“, като по този начин се откриват стилизирани символи или стрелки. А) 

Ако бъде разкрит символ, се повтарят Действие 1 и Действие 2. Б) Ако бъде разкрита стрелка, 

се изтрива само полето – квадратче, към което сочи непосредствено стрелката. Например, ако 

бъде разкрита стрелка, която сочи надясно (→), се изтрива само следващото поле – квадратче, 

което се намира вдясно от стрелката. Ако се разкрие стрелка, която сочи едновременно в две 

посоки (↔) и (↕), се изтриват само по едно от полетата – квадратчета, намиращи се 

непосредствено от двете ѝ страни. Ако отново се открие стрелка, се повторя това действие (2Б). 

Ако бъде разкрит стилизиран символ, се повтарят Действие 1 и Действие 2; Действие 3: Ако в 

игрална зона „ЗЛАТНАТА КАРТА“ се открие три пъти един и същи символ, единствено докато 

се следва последователността на гореописаните Действие 1 и Действие 2, се печели 

съответстващата на тези символи парична печалба, описана на лицето на всеки талон в 

„ЛЕГЕНДА НА ПЕЧАЛБИТЕ“. „ЛЕГЕНДА НА ПЕЧАЛБИТЕ“ включва описание на всички 

възможни печалби, които материализират печелившите талони за играта. За разкрити, както 

следва: три еднакви символа (фараон) печалбата е 300 000 лв.; три еднакви символа 

(Нефертити) печалбата е 100 000 лв.; три еднакви символа  (феникс) печалба е 50 000 лв.; 

три еднакви символа  (сфинкс) печалбата е 15 000 лв.; три еднакви символа  (скарабей) 

печалбата е 5000 лв.; три еднакви символа  (камила) печалбата е 1000 лв.; три еднакви 

символа  (пирамиди) печалбата е 100 лв.; три еднакви символа  (кобра) печалбата е 30 

лв.; три еднакви символа  (амфора) печалбата е 15 лв.; три еднакви символа  (котка) 

печалбата е 9 лв.; три еднакви символа  (чапла) печалбата е 6 лв.; три еднакви символа  

(палма) печалбата е 4 лв.; и три еднакви символа  (око) печалбата е 3 лв. 

 

- Печалба от игрална зона „Бонус игра“ се дължи, ако, след като се изтрие покритието върху 

полетата на зоната, се открият три еднакви символа. В този случай размерът на печалбата се 

определя спрямо описаното в „ЛЕГЕНДА НА ПЕЧАЛБИТЕ“ на лицето на всеки талон. 

Например, ако в полетата на зоната се открият три еднакви символа  (скарабей), печалбата 

е 5000 лв. 

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 116, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – четвърти тираж 

 

Чл. 118. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – четвърти тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – 

четвърти тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на 

печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, 
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посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на 

Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната 

агенция по приходите. 

Чл. 119. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ВЕСЕЛИ 

ПРАЗНИЦИ!“ – четвърти тираж, се организира с общ брой талони 500 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:2,91. 

Чл. 120. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – четвърти тираж, се отпечатват с един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – четвърти тираж, са разположени следните 

персонални зони: 

- Игрална зона „Игра 1“. Зоната е обозначена с надпис „Игра 1“, както и с указателен текст „Ако 

откриете два еднакви символа в един подарък, печелите сумата под тях.“; 

- Игрална зона „Игра 2“. Зоната съдържа две полета – „Празничната елха“ и „Коледните числа“, 

обозначени с надписи „Празничната елха“ и „Коледните числа“, както и с указателен текст 

„Маркирайте в ПРАЗНИЧНАТА ЕЛХА всички КОЛЕДНИ ЧИСЛА. Ако всички числа на един 

ред съвпадат с Коледните, печелите сумата, изписана на този ред.“ 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – четвърти тираж, се посочват условията за провеждане 

на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 121. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!“ – четвърти тираж, провеждана с 500 000 

броя талона, всеки от които с номинална стойност 5.00 лева, е както следва:  

 

Брой 

печалби 

Единична печалба Общо печалби 

от група в лева 

100 000 5 лв. 500 000 лв. 

30 000 6 лв. 180 000 лв. 

20 000 7 лв. 140 000 лв. 

10 000 5 лв. + 5 лв. = 10 лв. 100 000 лв. 

5000 10 лв. 50 000 лв. 

3000 10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 50 лв. 150 000 лв. 

2500 50 лв. 125 000 лв. 

550 50 лв. + 50 лв. = 100 лв. 55 000 лв. 

500 100 лв. 50 000 лв. 

50 1000 лв. 50 000 лв. 

5 5000 лв. 25 000 лв. 

2 50 000 лв. 100 000 лв. 

171 607  1 525 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една или от сбора на две или шест парични суми. 

Чл. 122. (1) Игралните зони на всеки талон – „Игра 1“ и „Игра 2“, съдържат следните полета: 

- Игрална зона „Игра 1“: дванадесет полета с квадратна форма. Под специалното защитно 

покритие всяко от дванадесетте полета съдържа изобразени два стилизирани символа, които 

могат да бъдат:  (подарък), и/или  (чорапче), и/или  (ръкавица), и/или  (елен), 

и/или  (елха), и/или  (снежинка), и/или (снежен човек), и/или  (шейна), и/или 
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 (коледна звезда), а под всяка от съответните двойки символи е изписана сума в български 

лева; 

- Игрална зона „Игра 2“: две стилизирани полета с наименования – „Празничната елха“ и 

„Коледните числа“. Под специалното защитно покритие всяко от полетата съдържа: полето 

„Празничната елха“ – изписани двадесет и едно числа в редицата от 1 до 50, разположени на 6 

реда, както следва, отгоре надолу – първи ред – едно число, втори ред – две числа, трети ред – 

три числа, четвърти ред – четири числа, пети ред – пет числа, шести ред – шест числа; полето 

„Коледните числа“ – дванадесет числа в редицата от 1 до 50. В дясната част на полето 

„Коледните числа“ е отпечатан баркод знак, както и дванадесетцифрен номер – код за печалба. 

Този дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за 

други цели, свързани с играта; 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 121, ал. 1, се определя, както следва:  

- Печалба от игрална зона „Игра 1“ се дължи, ако, след като се изтрие покритието върху 

дванадесетте полетата на зоната, се открият два еднакви символа в едно поле. В този случай 

размерът на печалбата е сумата в лева, изписана под разкритите еднакви символи. Например, 

ако в едно от полетата на зоната се открият два еднакви символа  (елха) и под тях е изписана 

паричната сума „1000 лв.“, тогава печалбата от талона е 1000 лв.; ако в шест от полетата на 

зоната се открият по два еднакви символа (ръкавица) и под тях са изписани парични суми 

„10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „5 лв.“ и „5 лв.“, тогава печалбата от талона е равна на сбора 

от шестте суми: 10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 50 лв.; или 

- Печалба от игрална зона „Игра 2“ се дължи, ако, след като се изтрие покритието в полето с 

надпис „Коледните числа“, се открие съвпадение на едно, две, три, четири, пет или шест числа, 

от дванадесетте числа в това поле, с едно, две, три, четири, пет или шест числа от полето 

„Празничната елха“, които задължително са разположени на един и същи ред в това поле. В 

този случай, размерът на печалбата е числовата стойност в български лева, изписана срещу 

съответния ред с еднакви числа в полето „Празничната елха“. Например, ако в полето 

„Коледните числа“ се открият числата 5, 42, 34, 14, 21, 17, 8, 10, 44, 29, 11, 36, а полето 

„Празничната елха“ съдържа изписани числа, разположени както следва: първи ред – числото 

2 и сума в лева срещу него „5 лв.“; втори ред – числата 23 и 45 и сума в лева срещу тях „7 лв.“; 

трети ред – числата 5, 34 и 21 и сума в лева срещу тях „10 лв.“; четвърти ред – числата 12, 1, 37 

и 41 и сума в лева срещу тях „50 лв.“; пети ред – числата 4, 9, 22, 35 и 40 и сума в лева срещу 

тях „5000 лв.“; шести ред – числата 33, 4, 15, 30, 40 и 26 и сума в лева срещу тях „50 000 лв.“, то 

печалбата е числовата стойност в български лева, изписана срещу числата от трети ред – 5, 34 

и 21, а именно 10 лв. 

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 121, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „Каре АСА“ – първи тираж 

 

Чл. 123. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „Каре АСА“ – първи тираж, в рамките на определения от Националната агенция 

по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „Каре АСА“ – първи тираж, 

начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда и 

срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 
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до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 124. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „Каре 

АСА“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 40 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,30. 

Чл. 125. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„Каре АСА“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „Каре АСА“ – първи тираж, са разположени следните персонални зони: 

- Игрална зона „Игра 1“. Зоната е обозначена с надпис „Игра 1“, както и с указателен текст 

„Изтрий всяка една от петте ръце с карти и бонус картите. Като комбинираш картите от всяка 

една ръка с бонус картите, виж какво печелиш:“ – „ЛЕГЕНДА НА ПЕЧАЛБИТЕ“ – „Ако в 

бонус картите откриеш карта  (джокер), удвояваш печалбата от ръцете на Игра 1.“; 

- Игрална зона „Игра 2“. Зоната съдържа две полета – ЗЛАТНИТЕ КАРТИ и ТВОИТЕ КАРТИ, 

обозначени с надписи „ЗЛАТНИТЕ КАРТИ“ и „ТВОИТЕ КАРТИ“, както и с указателен текст 

„Ако някоя от ТВОИТЕ КАРТИ е еднаква с някоя от ЗЛАТНИТЕ КАРТИ, печелиш сумата, 

изписана под нея.“ 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „Каре АСА“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане на играта, редът 

за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 126. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „Каре АСА“ – първи тираж, провеждана с 40 000 000 броя талона, 

всеки от които с номинална стойност 3.00 лева, е, както следва:  

 

Брой 

печалби 

Единична печалба Общо печалби 

от група в лева 

5 600 000 3 лв. 16 800 000 лв. 

2 400 000 4 лв. 9 600 000 лв. 

1 300 000 5 лв. 6 500 000 лв. 

800 000 3 лв. х2 = 6 лв. 4 800 000 лв. 

600 000 6 лв. 3 600 000 лв. 

400 000 5 лв. х2 = 10 лв. 4 000 000 лв. 

380 000 10 лв. 3 800 000 лв. 

300 000 5 лв. + 10 лв. = 15 лв. 4 500 000 лв. 

200 000 15 лв. 3 000 000 лв. 

80 000 10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 10 лв. = 50 лв. 4 000 000 лв. 

30 000 50 лв. 1 500 000 лв. 

10 000 (10 лв. + 10 лв. + 15 лв. + 15 лв.) x2 = 100 лв. 1 000 000 лв. 

10 000 100 лв. 1 000 000 лв. 

600 100 лв. + 100 лв. + 100 лв. + 100 лв. + 100 лв. = 500 лв. 300 000 лв. 

300 500 лв. 150 000 лв. 

800 1 000 лв. 800 000 лв. 

40 5 000 лв. 200 000 лв. 

20 20 000 лв. 400 000 лв. 

11 100 000 лв. 1 100 000 лв. 

7 250 000 лв. 1 750 000 лв. 

5 500 000 лв. 2 500 000 лв. 

12 111 783  71 300 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 
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(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, две, четири или пет суми в лева. 

Чл. 127. (1) Игралните зони на всеки талон – „Игра 1“ и „Игра 2“, съдържат следните полета: 

- Игрална зона „Игра 1“: шест стилизирани полета с наименования „РЪКА 1“, „РЪКА 2“, 

„РЪКА 3“, „РЪКА 4“, „РЪКА 5“ и „БОНУС КАРТИ“. Под специалното защитно покритие 

всяко от полетата съдържа изобразени стилизирани символи на карти за игра. Във всяко от 

полетата „РЪКА 1“, „РЪКА 2“, „РЪКА 3“, „РЪКА 4“ и „РЪКА 5“ има по четири символа, а в 

полето „БОНУС КАРТИ“ – три символа. Стилизирани символи на карти за игра, които се 

използват в полетата на Игра 1, могат да бъдат следните – , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , ,  и  . 

 

- Игрална зона „Игра 2“: едно поле с правоъгълна форма, разделено на две части с 

наименования „ЗЛАТНИТЕ КАРТИ“ и „ТВОИТЕ КАРТИ“. Под специалното защитно 

покритие всяка от двете части на полето съдържа: частта „ЗЛАТНИТЕ КАРТИ“ – два 

стилизирани символа на карти за игра; частта „ТВОИТЕ КАРТИ“ – шест стилизирани символа 

на карти за игра, които са разположени на два реда по три, а под всеки от съответните символи 

е изписана сума в български лева. Стилизираните символи на карти за игра, които се използват 

в двете части на игралното поле на Игра 2, могат да бъдат следните – , , ,

, , , , , , , ,  и . 

В дясната част на полето на зоната е отпечатан баркод знак, както и дванадесетцифрен номер – 

код за печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки 

талон и/или за други цели, свързани с играта; 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 126, ал. 1, се определя, както следва:  

- Печалба от игрална зона „Игра 1“ се дължи, ако, след като се изтрие покритието върху шестте 

полета на зоната с наименования „РЪКА 1“, „РЪКА 2“, „РЪКА 3“, „РЪКА 4“, „РЪКА 5“ и 

„БОНУС КАРТИ“, се открие/открият печеливша/и комбинация/ии от символи на карти за игра. 

Печеливша комбинация от символи на карти за игра се образува единствено между четирите 

карти във всяко отделно поле – „РЪКА 1“, „РЪКА 2“, „РЪКА 3“, „РЪКА 4“, „РЪКА 5“ и трите 

карти от полето „БОНУС КАРТИ“. Всички възможни печеливши комбинации от символи на 

карти за игра в зоната „Игра 1“ и съответстващите им парични печалби, които материализират, 

са както следва: при разкрити 4 (четири) символа на карта А (асо) печалбата е 500 000 лв.; при 

разкрити 4 (четири) символа на карта K (поп) печалбата е 250 000 лв.; при разкрити 4 (четири) 

символа на карта Q (дама) печалбата е 100 000 лв.; при разкрити 4 (четири) символа на карта J 

(вале) печалбата е 20 000 лв.; при разкрити 4 (четири) символа на карта 10 (десет) печалбата е 

5 000 лв.; при разкрити 4 (четири) символа на карта 9 (девет) печалбата е 1 000 лв.; при разкрити 

4 (четири) символа на карта 8 (осем) печалбата е 500 лв.; при разкрити 4 (четири) символа на 

карта 7 (седем) печалбата е 100 лв.; при разкрити 3 (три) символа на карта А (асо) печалбата е 

50 лв.; при разкрити 3 (три) символа на карта К (поп) печалбата е 15 лв.; при разкрити 3 (три) 

символа на карта Q (дама) печалбата е 10 лв.; при разкрити 3 (три) символа на карта J (вале) 

печалбата е 6 лв.; при разкрити 3 (три) символа на карта 10 (десет) печалбата е 5 лв.; при 

разкрити символи на карти A (асо), K(поп) и Q(дама) печалбата е 4 лв.; при разкрити символи 

на карти K(поп), Q(дама) и J(вале) печалбата е 3 лв. Например, ако в полето „РЪКА 3“ се 

открият символи на карти 7, К, А и А, а в полето „БОНУС КАРТИ“ се открият карти 9, 10 и А, 

печалбата от талона в „Игра 1“ е 50 лв.! Всички възможни печеливши комбинации от символи 

на карти за игра са описани на лицето на всеки талон за играта в „ЛЕГЕНДА НА ПЕЧАЛБИТЕ“ 
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Ако в полето „БОНУС КАРТИ“ се открие символ на карта , съществуващата печалба от 

игрална зона „Игра 1“ се удвоява;  

или 

- Печалба от игрална зона „Игра 2“ се дължи, ако, след като се изтрие покритието върху двете 

части на игралното поле – ЗЛАТНИТЕ КАРТИ и ТВОИТЕ КАРТИ, някой от символите на 

карти за игра в частта ТВОИТЕ КАРТИ е еднакъв с някой от символите на карти за игра в частта 

ЗЛАТНИТЕ КАРТИ. В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквия символ 

на карта за игра в частта ТВОИТЕ КАРТИ. Например, ако в полето ЗЛАТНИТЕ КАРТИ се 

открият символи на карти 10 (десет) и Q (дама), а в полето ТВОИТЕ КАРТИ – 8 (осем), А (асо), 

Q (дама), 7 (седем), K (поп) и J (вале), и под еднаквата карта Q (дама) е изписана сумата в лева 

„250 000 лв.“, печалбата от талона в Игра 2 е 250 000 лв. 

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 126, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „СУМИ ЗА ДУМИ - КРЪСТОСЛОВИЦА“ 

– първи тираж 

 

Чл. 128. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „Суми за думи - Кръстословица“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „Суми за думи - Кръстословица“ 

– първи тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на 

печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, 

посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на 

Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната 

агенция по приходите. 

Чл. 129. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „Суми за 

думи - Кръстословица“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 25 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,35. 

Чл. 130. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„Суми за думи - Кръстословица“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „Суми за думи - Кръстословица“ – първи тираж, са разположени следните 

персонални зони и указателни текстове: 

- Игрална зона „Твоите букви“. Зоната е обозначена с надпис „Твоите букви“, както и с 

указателен текст „Изтрий тук“; 

- Игрална зона „Кръстословица 1“, обозначена с надпис „Кръстословица 1“. Зоната съдържа 

общо 100 полета, в част от които са разположени изписани букви от българската азбука или има 

изобразени символ/и ; 

- Игрална зона „Кръстословица 2“, обозначена с надпис „Кръстословица 2“. Зоната съдържа 

общо 36 полета, в част от които са разположени изписани букви от българската азбука или има 

изобразени символ/и ; 

- Указателен текст „Изтрий зоната ТВОИТЕ БУКВИ, след това в полетата на Кръстословица 1 

и 2 маркирай всички букви, които съвпадат с ТВОИТЕ БУКВИ. Ако успееш да съставиш три 
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или повече завършени думи, печелиш. Всеки символ  замества съответната липсваща 

буква!“ 

- Игрална зона „БОНУС ДУМА“. Зоната съдържа общо 5 полета и е обозначена с надпис 

„БОНУС ДУМА“, както и с указателни текстове „Ако съставиш цялата БОНУС ДУМА, 

печелиш 50 лв. ВЕДНАГА!“ и „Бонус думата не участва при формиране на печалбите, посочени 

в ЛЕГЕНДА НА ПЕЧАЛБИТЕ.“  

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „Суми за думи - Кръстословица“ – първи тираж, се посочват условията за 

провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 131. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „Суми за думи - Кръстословица“ – първи тираж, провеждана с 25 000 

000 броя талона, всеки от които с номинална стойност 3.00 лева, е, както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от група в 

лева 

3 515 000 3 лв. 10 545 000 лв. 

1 650 000 4 лв. 6 600 000 лв. 

1 130 000 6 лв. 6 780 000 лв. 

760 000 9 лв. 6 840 000 лв. 

315 000 12 лв. 3 780 000 лв. 

80 000 50 лв. 4 000 000 лв. 

20 000 100 лв. 2 000 000 лв. 

1 000 200 лв. 200 000 лв. 

300 1 000 лв. 300 000 лв. 

80 5 000 лв. 400 000 лв. 

50 10 000 лв. 500 000 лв. 

15 50 000 лв. 750 000 лв. 

6 300 000 лв. 1 800 000 лв. 

7 471 451  44 495 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба. 

Чл. 132. (1) Игралните зони на всеки талон – „Твоите букви“, „Кръстословица 1“, 

„Кръстословица 2“ и „БОНУС ДУМА“, съдържат следните полета: 

- Игрална зона „Твоите букви“: седемнадесет полета с квадратна форма, разположени на два 

реда – шест на първия и единадесет на втория. Под специалното непрозрачно защитно покритие 

всяко от полетата съдържа изписана буква от българската азбука. В горната централна част на 

зоната е отпечатан баркод знак, както и дванадесетцифрен номер – код за печалба. Този 

дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други 

цели, свързани с играта; 

- Игрална зона „Кръстословица 1“: сто полета с квадратна форма, разположени на десет реда по 

десет. Под специалното прозрачно защитно покритие всяко поле е възможно да съдържа 

изписана по една буква от българската азбука, или изобразен символ  или е празно (без 

буква или символ  ) ; 

- Игрална зона „Кръстословица 2“: тридесет и шест полета с квадратна форма, разположени на 

шест реда по шест. Под специалното прозрачно защитно покритие всяко поле е възможно да 

съдържа изписана по една буква от българската азбука, или изобразен символ  или е 

празно (без буква или символ  ); 

- Игрална зона „БОНУС ДУМА“: пет полета с квадратна форма, разположени вертикално едно 

под друго. Първото най-горно поле на зоната съвпада винаги с поле от зоната „Кръстословица 

1“, разположено четвърто на десети ред, четено от ляво на дясно. Петото най-долно поле на 
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зоната съвпада винаги с поле от зоната „Кръстословица 2“, разположено трето на първи ред, 

четено от ляво на дясно. Под специалното прозрачно защитно покритие всяко поле съдържа 

изписана по една буква от българската азбука или има изобразен символ . 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 131, ал. 1, се определя, както следва:  

- Печалба от игрални зони „Твоите букви“, „Кръстословица 1“ и „Кръстословица 2“ се дължи 

при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се седемнадесетте полета 

на зоната „Твоите букви“, в които се разкриват общо седемнадесет букви от българската азбука. 

След това в зоните „Кръстословица 1“ и „Кръстословица 2“ се изтрива (маркира) всяко едно 

поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в 

зоната „Твоите букви“. Например, ако в зоната „Твоите букви“ се открие буквата „И“, в 

полетата на зоните „Кръстословица 1“ и „Кръстословица 2“ се изтриват (маркират) всички 

изписани букви „И“. В случай, че при спазване на тези действия разкритите съвпадащи букви в 

полетата на зоните „Кръстословица 1“ и „Кръстословица 2“ образуват комбинации, които 

съставят от три до четиринадесет включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана 

в Легенда на печалбите на лицето на всеки талон за играта, както следва: за 3 завършени думи 

– 3 лв.; за 4 завършени думи – 4 лв.; за 5 завършени думи – 6 лв.; за 6 завършени думи – 9 лв.; 

за 7 завършени думи – 12 лв.; за 8 завършени думи – 100 лв.; за 9 завършени думи – 200 лв.; за 

10 завършени думи – 1 000 лв.; за 11 завършени думи – 5 000 лв.; за 12 завършени думи – 10 000 

лв.; за 13 завършени думи – 50 000 лв.; за 14 завършени думи – 300 000 лв. 

По смисъла на горното „завършена дума“ е всяка: която е съставена от комбинация от най-

малко три съвпадащи букви и/или символ/и ; която е съставена от комбинация от 

непрекъснато подредени хоризонтално или вертикално букви и/или символ/и , четени в 

последователност от ляво на дясно и от горе на долу; която е съставена единствено и само от 

комбинация от букви, налични в зоната „Твоите букви“ и/или символ/и ; при която, 

непосредствено преди първата и след последната й буква или символ , няма друга буква 

или символ .  

Символ  в полетата на зоните „Кръстословица 1“ и „Кръстословица 2“ замества 

съответната липсваща буква на същото място, така че да бъде съставена „завършена дума“.  

- Печалба от игрални зони „Твоите букви“ и „БОНУС ДУМА“ се дължи, при спазване на 

действия със следната последователност: Изтриват се седемнадесетте полета на зоната „Твоите 

букви“, в които се разкриват общо седемнадасет букви от българската азбука. След това в 

зоната „БОНУС ДУМА“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква 

от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Твоите букви“. Например, ако 

в зоната „Твоите букви“ се открие буквата „В“, в полетата на зоната „БОНУС ДУМА“ се 

изтриват (маркират) всички изписани букви „В“. В случай, че при спазване на тези действия 

разкритите съвпадащи букви в петте полета на зоната „Бонус дума“ образуват „завършена 

бонус дума“ се дължи печалба от 50 лева. 

По смисъла на горното „завършена бонус дума“ е всяка: която е съставена от комбинация от 

пет съвпадащи букви и/или символ/и ; която е съставена от комбинация от непрекъснато 

подредени вертикално букви и/или символ/и , четени в последователност от горе на долу; 

която е съставена единствено и само от комбинация от букви, налични в зоната „Твоите букви“ 

и/или символ/и ; при която непосредствено преди първата и след последната й буква или 

символ , няма друга буква или символ .  

Символ  в полетата на зоната „Бонус дума“ замества съответната липсваща буква на 

същото място, така че да бъде съставена „завършена бонус дума“. 

„Завършена бонус дума“ не участва при формиране и разпределяне на печалбите за три или 

повече „завършени думи“, посочени за в Легенда на печалбите. 

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 131, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ОСМА. 
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ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „60 ГОДИНИ СПОРТ ТОТО“ – първи 

тираж 

 

Чл. 133. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „60 ГОДИНИ СПОРТ ТОТО“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „60 ГОДИНИ СПОРТ ТОТО“ – 

първи тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на 

печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, 

посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на 

Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната 

агенция по приходите. 

Чл. 134. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „60 

ГОДИНИ СПОРТ ТОТО“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 15 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:2,70. 

Чл. 135. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„60 ГОДИНИ СПОРТ ТОТО“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „60 ГОДИНИ СПОРТ ТОТО“ – първи тираж, са разположени следните 

персонални зони и указателни текстове: 

- Игрална зона „ИГРА 1“. Зоната е обозначена с надпис „ИГРА 1“, както и с указателни 

текстове: „Изтрий тук“, „Ако ПЕЧЕЛИВШ СИМВОЛ ИЛИ ЧИСЛО е еднакъв с ВАШ 

СИМВОЛ ИЛИ ЧИСЛО, печелите сума в лева, изписана под този символ или това число“, „Ако 

откриете символ , печелите сумата под него ВЕДНАГА!“, „Ако МЕГА БОНУС символ 

или число е еднакъв с ВАШ СИМВОЛ ИЛИ ЧИСЛО, печелите сбора от всички 40 суми в лева, 

изписани в зоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА“ и „Ако откриете символ , печелите 

петорната стойност на сумата под него!“; 

- Две игрални зони „Бонус 5 лв.“, обозначени с надписи „Бонус 5 лв.“, както и с указателни 

текстове: „Изтрий тук“ и „Отрийте числото 5 и печелите 5 лева!“; 

- Игрална зона „Бонус 10 лв.“, обозначена с надпис „Бонус 10 лв.“, както и с указателни 

текстове: „Изтрий тук“ и „Отрийте числото 10 и печелите 10 лева!“; 

- Игрална зона „Бонус 20 лв.“, обозначена с надпис „Бонус 20 лв.“, както и с указателни 

текстове: „Изтрий тук“ и „Отрийте числото 20 и печелите 20 лева!“; 

- Игрална зона „Бонус 50 лв.“, обозначена с надпис „Бонус 50 лв.“, както и с указателни 

текстове: „Изтрий тук“ и „Отрийте числото 50 и печелите 50 лева!“; 

- Игрална зона „СПЕЦИАЛНА ИГРА“, обозначена с надпис „СПЕЦИАЛНА ИГРА“, както и с 

указателни текстове: „Изтрий тук“ и „Открийте буква от надписа СПОРТ ТОТО. Вижте повече 

на гърба на талона...“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „60 ГОДИНИ СПОРТ ТОТО“ – първи тираж, се посочват условията за 

провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 136. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „60 ГОДИНИ СПОРТ ТОТО“ – първи тираж, провеждана с 15 000 

000 броя талона, всеки от които с номинална стойност 5.00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от група в 

лева 

1 300 000 3 лв. 3 900 000 лв. 
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1 880 000 5 лв. 9 400 000 лв. 

1 250 000 6 лв. 7 500 000 лв. 

450 000 5 лв. + 5 лв. = 10 лв. 4 500 000 лв. 

300 000 10 лв. 3 000 000 лв. 

120 000 5 лв. + 5 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 20 лв. 2 400 000 лв. 

80 000 10 лв. + 10 лв. = 20 лв. 1 600 000 лв. 

60 000 20 лв. 1 200 000 лв. 

40 000 5 лв. + 5 лв. + 20 лв. + 20 лв. = 50 лв. 2 000 000 лв. 

30 000 10 лв. Х5 = 50 лв. 1 500 000 лв. 

30 000 50 лв. 1 500 000 лв. 

6 000 
10 лв. + 20 лв. + 20 лв. + 50 лв. = 100 

лв. 
600 000 лв. 

5 000 20 лв. Х5 = 100 лв. 500 000 лв. 

4 000 100 лв. 400 000 лв. 

600 
(14 х 5 лв.) + (18 х 10 лв.) + (5 х 20 лв.) 

+ (3 х 50 лв.) = 500 лв. 
300 000 лв. 

600 1 000 лв. 600 000 лв. 

30 1 000 лв. Х5 = 5 000 лв. 150 000 лв. 

30  5 000 лв. 150 000 лв. 

15  

(5 000 лв. Х5) + (5 000 лв. Х5) + (1 000 

лв. Х5) 

+ 5 000 лв. = 60 000 лв. 

900 000 лв. 

5  60 000 лв. 300 000 лв. 

3 1 000 000 лв. 3 000 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една или от сбора на две, четири или четиридесет суми в лева. 

Чл. 137. (1) Под специалното защитно покритие игралните зони на всеки талон – „ИГРА 1“, 

„БОНУС 5 лв.“, „БОНУС 10 лв.“ , „БОНУС 20 лв.“ , „БОНУС 50 лв.“ и „СПЕЦИАЛНА ИГРА“, 

съдържат както следва: 

- Игрална зона „ИГРА 1“: две подзони с наименования „ПЕЧЕЛИВШИ СИМВОЛИ И ЧИСЛА“ 

и „ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА“. Подзоната „ПЕЧЕЛИВШИ СИМВОЛИ И ЧИСЛА“ 

включва общо осем полета, всяко от които съдържа изписано едноцифрено или двуцифрено 

число в редицата от 1 до 60 или има изобразен символ , или (медал), или  (баск. 

топка), или  (футб. топка), или  (щанга),  (тенис ракета),  (колело), или  (голф 

стик), или  (бухалки), или (бокс. ръкавици), или (гребла), или (каяк), или 

 (кънка), или  (спортна зала), или (стадион), или  (рапира), или  (хилка 

за тенис на маса), или  (флаг),  (баск. кош), или  (мишена), или  (кола), или 

 (очила), или  (кон), или  (ски). Подзоната „ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА“ 

съдържа общо четиридесет полета, включително четири полета с наименование МЕГА 

БОНУС, като всяко от четиридесетте полета съдържа изписано едноцифрено или двуцифрено 

число в редицата от 1 до 60 или има изобразен символ , или (медал), или  (баск. 

топка), или  (футб. топка), или  (щанга),  (тенис ракета),  (колело), или  (голф 

стик), или  (бухалки), или (бокс. ръкавици), или (гребла), или (каяк), или 

 (кънка), или  (спортна зала), или (стадион), или  (рапира), или  (хилка 

за тенис на маса), или  (флаг),  (баск. кош), или  (мишена), или  (кола), или 
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 (очила), или  (кон), или  (ски), а под всяко число или всеки символ има 

изписана сума в български лева.  

В централната част на подзоната „ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА“ има отпечатан баркод, 

както и дванадесетцифрен номер – код за печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва 

за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта; 

- Игрална зона „Бонус 5 лв.“: две полета с кръгла форма. Под специалното защитно покритие 

всяко поле съдържа изписано едноцифрено или двуцифрено число в редицата от 1 до 100; 

- Игрална зона „Бонус 10 лв.“: едно поле с кръгла форма. Под специалното защитно покритие 

полето съдържа изписано едноцифрено или двуцифрено число в редицата от 1 до 100; 

- Игрална зона „Бонус 20 лв.“: едно поле с кръгла форма. Под специалното защитно покритие 

полето съдържа изписано едноцифрено или двуцифрено число в редицата от 1 до 100; 

- Игрална зона „Бонус 50 лв.“: едно поле с кръгла форма. Под специалното защитно покритие 

полето съдържа изписано едноцифрено или двуцифрено число в редицата от 1 до 100; 

- Игрална зона „СПЕЦИАЛНА ИГРА“: едно поле с кръгла форма. Под специалното защитно 

покритие полето съдържа изписани букви от българската азбука – „С“, „П“, „О“, „Р“ и „Т“, или 

в случаите, в които няма буква има изобразен произволен символ; 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 136, ал. 1, се определя, както следва:  

т. 1 Печалба от игрална зона „ИГРА 1“, се дължи:  

- ако символ или число от подзоната ПЕЧЕЛИВШИ СИМВОЛИ И ЧИСЛА е еднакъв със 

символ или число от подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА. В този случай печалбата е 

сумата в лева, изписана под еднаквия символ или еднаквото число в подзоната ВАШИТЕ 

СИМВОЛИ И ЧИСЛА. Например, ако в някое от полетата на подзоната ПЕЧЕЛИВШИ 

СИМВОЛИ И ЧИСЛА се открие символ  (зала), а същият символ  (зала) се открие в 

някое от полетата на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА и под него е изписана сумата 

в български лева „5 000 лв.“, печалбата е 5 000 лв.; 

- ако в някое от четирите полета МЕГА БОНУС на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА 

се открие символ или число, еднакъв със символ или число от подзоната ПЕЧЕЛИВШИ 

СИМВОЛИ И ЧИСЛА, печалбата е сборът от всичките 40 (четиридесет) суми в лева, изписани 

в полетата на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА, включително и тези, изписани в 

четирите полета МЕГА БОНУС. Например, ако в някое от четирите полета МЕГА БОНУС на 

подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА се открие числото „60“, а същото число „60“ се 

открие и в някое от полетата на подзоната ПЕЧЕЛИВШИ СИМВОЛИ И ЧИСЛА, и в 40 

(четиридесетте) полета на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА са изписани суми в лева, 

както следва: общо 14 суми по 5 лв., общо 18 суми по 10 лв., общо 5 суми по 20 лв. и общо 3 

суми по 50 лв., тогава печалбата е равна на сбора от всички изписани суми в лева: (14 х 5 лв. = 

70 лв.) + (18 х 10 лв. = 180 лв.) + (5 х 20 лв. = 100 лв.) + (3 х 50 лв. = 150 лв.), общо 500 лв.; 

- ако в някое от полетата на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА се открие символ 

, печалбата е сумата в лева, изписана под него. Например, ако в някое от полетата на 

подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА се открие символ  и под него е изписана 

сумата в лева „100 лв.“, печалбата е 100 лв.; 

- ако в някое от полетата на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА се открие символ , 

печалбата е петорната стойност на сумата в лева, изписана под него. Например, ако в някое от 

полетата на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА се открие символ  и под него е 

изписана сумата в лева „20 лв.“, печалбата е 20 лв., умножено по 5, или 100 лв.; 

т. 2 Печалба от игрална зона „Бонус 5 лв.“ се дължи, ако в някое от двете полета на зоната се 

открие числото „5“, като в този случай печалбата е 5 лв.;  

т. 3 Печалба от игрална зона „Бонус 10 лв.“ се дължи, ако в полето на зоната се открие числото 

„10“, като в този случай печалбата е 10 лв.;  

т. 4 Печалба от игрална зона „Бонус 20 лв.“ се дължи, ако в полето на зоната се открие числото 

„20“, като в този случай печалбата е 20 лв.;  

т. 5 Печалба от игрална зона „Бонус 50 лв.“ се дължи, ако в полето на зоната се открие числото 

„50“, като в този случай печалбата е 50 лв.;  
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т. 6 Печалба от игрална зона „СПЕЦИАЛНА ИГРА“ се дължи, ако в полето на зоната в девет 

различни талона се открият букви, по една във всеки талон, със следния вид и брой: една буква 

„С“, една буква „П“, три букви „О“, една буква „Р“ и три букви „Т“, така че да се формира 

надписът „СПОРТ ТОТО“, като в тези случаи печалбата е 1 000 лв. 

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 136, ал. 1.  

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС“ – първи тираж 

 

Чл. 138. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС“ – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 139. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 15 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 4.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:2,93. 

Чл. 140. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС“ – първи тираж, са разположени следните персонални 

зони и указателни текстове: 

- Игрална зона „ИГРА 1“. Зоната е обозначена с надпис „ИГРА 1“, както и с указателни 

текстове: „Изтрий тук“, „Ако число от полетата на зоната ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ е 

еднакво с число от зоната ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА, печелите сумата в лева, изписана под него.“, 

„Ако символ от зоната ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ е еднакъв със символ от зоната 

БОНУС, печелите сумата в лева, изписана под него.“, „Ако откриете символ  печелите 

удвоената стойност на сумата под него.“ и „Открийте буква от надписа ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС. 

Вижте повече на гърба на талона…“; 

- Игрална зона „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС сбъдва желания“, обозначена с надпис „ЗЛАТНИЯТ 

ФЕНИКС сбъдва желания “, както и с указателни текстове: „Изтрий тук“ и „Ако откриете три 

еднакви надписа, печелите желаната сума ВЕДНАГА! Ако откриете надпис „Искам да спечеля 

1 000 лв. от тотото“, вижте повече на гърба на талона…“; 

- Указателен текст: Ако от този талон нямате печалба, нямате открита буква от надписа 

ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС и нямате открито желание за печалба от 1 000 лв., ние Ви връщаме 

парите за талона; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 
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Чл. 141. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС“ – първи тираж, провеждана с 15 000 000 

броя талона, всеки от които с номинална стойност 4.00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от 

група в лева 

1 100 000 3 лв. 3 300 000 лв. 

1 770 000 4 лв. 7 080 000 лв. 

1 210 000 5 лв. 6 050 000 лв. 

200 000 4 лв. х2 = 8 лв. 1 600 000 лв. 

200 000 8 лв. 1 600 000 лв. 

200 000 4 лв. + 4 лв. + 4 лв. = 12 лв. 2 400 000 лв. 

170 000 12 лв. 2 040 000 лв. 

160 000 3 лв. + 4 лв. + 5 лв. + 8 лв.= 20 лв. 3 200 000 лв. 

80 000 20 лв. 1 600 000 лв. 

15 000 20 лв. + 20 лв. + 20 лв. + 20 лв. + 20 лв.= 100 лв. 1 500 000 лв. 

15 000 100 лв. 1 500 000 лв. 

600 1 000 лв. 600 000 лв. 

600 1 500 лв. 900 000 лв. 

40 5 000 лв. 200 000 лв. 

12 50 000 лв. 600 000 лв. 

4 600 000 лв. 2 400 000 лв. 

5 121 256  36 570 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване на една печалба, чийто размер се формира 

от една, или от сборът на три, четири или пет парични суми. 

Чл. 142. (1) Под специалното защитно покритие игралните зони на всеки талон – „ИГРА 1“ и 

„ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС сбъдва желания“, съдържат както следва: 

- „ИГРА 1“: три зони с наименования „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“, „БОНУС“ и „ВАШИТЕ 

ЧИСЛА И СИМВОЛИ“.  

Зоната „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“ представлява поле с кръгла форма, в което се съдържат 

изписани десет едноцифрени или двуцифрени числа в редицата от 1 до 60. В долната част на 

зоната „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“ има отпечатан баркод, както и дванадесетцифрен номер – код 

за печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон 

и/или за други цели, свързани с играта; 

Зоната „БОНУС“ представлява поле с кръгла форма, в което се съдържа изобразен един символ, 

който може да бъде:  (феникс), или  (слънце), или  (огън), или (корона), или  

(диамант),  (злато), или  (звезда), или  (дърво), или  (ин и ян); 

Зоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ“ съдържа общо осем полета, всяко с кръгла форма, 

като всяко от осемте полета съдържа изписано едноцифрено или двуцифрено число в редицата 

от 1 до 60 или има изобразен символ , или  (феникс), или  (слънце), или  (огън), 

или (корона), или  (диамант),  (злато), или  (звезда), или  (дърво), или  

(ин и ян), а под всяко число или всеки символ има изписана сума в български лева. В едно от 

осемте полета на зоната е възможно да има изписана една буква от надписа ЗЛАТНИЯТ 

ФЕНИКС, в този случай в това поле няма изписано едноцифрено или двуцифрено число и няма 

изобразен символ; 

Игра „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС сбъдва желания“: едно поле с неправилна издължена форма, в 

което се съдържат изписани по три надписа, които могат да бъдат: „Искам да спечеля 3 лв.“, 

и/или „Искам да спечеля 4 лв.“, и/или „Искам да спечеля 5 лв.“, и/или „Искам да спечеля 8 лв.“, 

и/или „Искам да спечеля 12 лв.“, и/или „Искам да спечеля 20 лв.“, и/или „Искам да спечеля 100 
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лв.“, и/или „Искам да спечеля 5 000 лв.“, и/или „Искам да спечеля 50 000 лв.“ и/или „Искам да 

спечеля 600 000 лв.“. В полето на зоната е възможно да има изписан и само един надпис с текст 

„Искам да спечеля 1 000 лв. от тотото“, в този случай в това поле не се съдържат други надписи. 

 (2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 141, ал. 1, се определя, както следва:  

т. 1 Печалба от игрална зона „ИГРА 1“, се дължи:  

- ако число в някое от осемте полета на зоната ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ е еднакво с 

число от зоната ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА. В този случай печалбата е сумата в лева, изписана под 

еднаквото число в някое от полетата на зоната ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ. Например, 

ако в зоната ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА се открие числото 18, а същото число 18 се открие и в 

някое от полетата на зоната ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ и под него е изписана сумата в 

български лева „5 000 лв.“, печалбата е 5 000 лв.; 

 

- ако символ в някое от осемте полета на зоната ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ е еднакъв със 

символа от зоната БОНУС. В този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквия 

символ в някое от полетата на зоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА. Например, ако в зоната 

БОНУС се открие символ  (слънце), а същият символ  (слънце) се открие в някое от 

полетата на зоната ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ и под него е изписана сумата в български 

лева „100 лв.“, печалбата е 100 лв.; 

- ако в някое от осемте полета на зоната ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ се открие символ 

. В този случай печалбата е удвоената стойност на сумата изписана под него. Например, ако 

в някое от полетата на зоната ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ се открие символ  и под 

него е изписана сума в български лева „4 лв.“, печалбата е 8 лв.; 

- ако в полетата на зоната ВАШИТЕ ЧИСЛА И СИМВОЛИ, в четиринадесет различни талона, 

се открият букви, по една във всеки талон, със следния вид и брой: една буква „З“, една буква 

„Л“, една буква „А“, две букви „Т“, две букви „Н“, две букви „И“, една буква „Я“, една буква 

„Ф“, една буква „Е“, една буква „К“ и една буква „С“, така че да се формира надписът 

„ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС“. В този случай, при представяне на тези четиринадесет талона, 

печалбата е 1 500 лв.; 

т. 2 Печалба от игрална зона „ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС сбъдва желания“, се дължи: 

- ако в полето на зоната се открият три еднакви надписа с желания за печалба на парична сума. 

В този случай печалбата е стойността на паричната сума, посочена във всеки един от тези 

надписи, без тя да се акумулира. Например, ако в полето на зоната се открият три еднакви 

надписа – „Искам да спечеля 50 000 лв.”, „Искам да спечеля 50 000 лв.” и „Искам да спечеля 

50 000 лв.”, печалбата е 50 000 лв.; 

- ако в полето на зоната се открие само един надпис „Искам да спечеля 1 000 лв. от тотото”, и 

се съберат и представят 10 (десет) различни талона, всеки от които съдържа надписа „Искам да 

спечеля 1 000 лв. от тотото”, печалбата е 1 000 лв.  

т.3 Ако талон за играта е: непечеливш съгласно игралните условия на чл. 727, ал. 2, т. 1 и т. 2 и 

в него няма открита буква от надписа ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС в игрална зона „Игра 1“, нито в 

него е открит еднократен надпис с текст „Искам да спечеля 1 000 лв. от тотото“ в игрална зона 

„ЗЛАТНИЯТ ФЕНИКС сбъдва желания“, то при наличие на всички тези обстоятелства, 

талонът материализира печалба в размер на 4 лв. 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 141, ал. 1.  

 

 

 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА 2, 

СПЕЧЕЛИ 10 ПЕЧАЛБИ Х 100 000 ЛЕВА“ – първи тираж 
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Чл. 143. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“ – първи тираж, 

в рамките на определения от Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „Островът на съкровищата 2, 

Спечели 10 печалби х 100 000 лева“ – първи тираж, начина за определяне на печелившите 

участници и изплащането на печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. 

се прилагат условията, посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при 

съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и 

указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 144. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „Островът 

на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“ – първи тираж, се организира с общ брой 

талони 10 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,31. 

Чл. 145. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“ – първи тираж, се отпечатват 

с един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“ – първи тираж, 

са разположени следните персонални зони: 

 - Две игрални зони – „карта“ и „сандъче“. Зоните са обозначени с надписи „изтрий оттук“ и 

„Старт“, както и указателни текстове: „Започни от СТАРТ, като изтриеш първото квадратче в 

игралната зона. Следвай посоката, която указват стрелките, те ще те отведат до твоята печалба 

или до изход. Пътят ти може да не е само един!“ и „Ако по накой от пътищата си откриеш 

символ  , печелиш 15 лв. ВЕДНАГА!“; 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“ – първи тираж, 

се посочват условията за провеждане на играта, реда за участие, размерите и вида на печалбите. 

Чл. 146. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“ – 

първи тираж, провеждана с 10 000 000 броя талона, всеки от които с номинална стойност 3,00 

лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от 

група в лв. 

10 100 000 лв.  1 000 000 лв. 

400 1 000 лв. 400 000 лв. 

600 200 лв. 120 000 лв. 

2 000 100 лв. 200 000 лв. 

8 000 4 лв.+ 6 лв.+15 лв.+30 лв.+45 лв. = 100 лв. 800 000 лв. 

4 000 45 лв. 180 000 лв. 

8 000 6 лв.+9 лв.+15 лв.+15 лв. = 45 лв. 360 000 лв. 

5 000 30 лв. 150 000 лв. 

15 000 6 лв.+9 лв.+15 лв. = 30 лв. 450 000 лв. 

50 000 15 лв. 750 000 лв. 

50 000 6 лв.+9 лв. = 15 лв. 750 000 лв. 

80 000 3 лв.+6 лв.+6 лв. = 15 лв. 1 200 000 лв. 

50 000 9 лв. 450 000 лв. 

100 000 3 лв.+6 лв. = 9 лв. 900 000 лв. 
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50 000 3 лв.+3 лв.+3 лв. = 9 лв. 450 000 лв. 

200 000 6 лв. 1 200 000 лв. 

200 000 3 лв.+3 лв. = 6 лв. 1 200 000 лв. 

700 000 4 лв. 2 800 000 лв. 

1 500 000 3 лв. 4 500 000 лв. 

3 023 010  17 860 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, или от сборът на две, три, четири или пет парични суми. 

Чл. 147. (1) Под специално защитно покритие игралните зони – „карта“ и “сандъче“ на всеки 

талон, съдържат: 

- Игрална зона „карта“, 49 (четиридесет и девет) полета, всяко от които с квадратна форма. 

Полетата в игралната зона са разположени на седем реда по седем, като във всяко от полетата 

има изобразени символи на стрелки, които могат да бъдат:  /надясно/,  /наляво/,  

/надолу/,  /нагоре/,  /нагоре и надолу/, /наляво и надясно/, или има изобразен символ  

(сандъче). В най-горната част на зоната има отпечатан баркод, както и дванадесет цифрен номер 

– код за печалба. Този дванадесет цифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки 

талон и/или за други цели, свързани с играта; 

- Игрална зона „сандъче“, 25 (двадесет и пет) полета, всяко от които с квадратна форма. 

Полетата в игралната зона са разположени на пет реда по пет, като във всяко от полетата има 

изобразени символи на стрелки, които могат да бъдат:  /надясно/,  /наляво/,  /надолу/,  

/нагоре/,  /нагоре и надолу/, /наляво и надясно/, или има изобразен символ  (сандъче); 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 146, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако: 

- след като се изтрие покритието на игралните зони – „карта“ и „сандъче“, се открие път, водещ 

до една/някои от сумите в лева, посочена/и непосредствено до полето, в което има стрелка, 

сочеща съответната сума. Пътят по предходното изречение /път на печалбата/ се формира от 

посоките на символи на стрелки, който започва от полето разположено най-горе в ляво на 

игралната зона „карта“ /непосредствено до надписа „Старт“/, продължава към следващите 

полета по указаната от съответната стрелка в тях посока и завършва с поле, в което има стрелка, 

сочеща към някоя от паричните суми в лева изписани в ляво, в дясно или долу на игралните 

зони – „карта“ и „сандъче“; 

- след като се изтрие покритието на игралните зони – „карта“ и „сандъче“, в някое/някои от 

полетата се открие символ  (сандъче). В този случай, печалбата е 15 лв. 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея и при 

които формираният път от посоки на символи на стрелки по ал. 2 завършва с поле, в което има 

стрелка, сочеща към надпис „Изход”, се определят като непечеливши с печалбите по чл. 146, 

ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „РАЗБИЙ ТРЕЗОРА“ – първи тираж 

 

Чл. 148. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „РАЗБИЙ ТРЕЗОРА“ – първи тираж, в рамките на определения от Националната 

агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „РАЗБИЙ ТРЕЗОРА“ – първи 
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тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 149. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „РАЗБИЙ 

ТРЕЗОРА“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 30 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,00. 

Чл. 150. (1)Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„РАЗБИЙ ТРЕЗОРА“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „РАЗБИЙ ТРЕЗОРА“ – първи тираж, са разположени следните персонални зони: 

 - Игрална зона „МОНЕТНИЯТ ДВОР“. Зоната е обозначена с надпис „изтрий тук“, както и с 

указателен текст: „Ако откриете три еднакви символа, разположени на един ред, печелите 

сумата в лева, изписана вдясно от тях.“; 

 - Игрална зона „КУПИЩА КЕШ“. Зоната е обозначена с надпис „изтрий тук“, както и с 

указателен текст: „Ако някое от ВАШИТЕ ЧИСЛА е еднакво с някое от ПЕЧЕЛИВШИТЕ 

ЧИСЛА, печелите сумата в лева, изписана под него. Открийте символ  и печелите сумата 

под него ВЕДНАГА!.“; 

 - Игрална зона „СЕЙФОВЕ“. Зоната е обозначена с надпис „изтрий тук“, както и с указателен 

текст: „Ако четири от числата ВАШИТЕ КОДОВЕ са еднакви с четирите числа от един сейф, 

печелите сумата в лева, изписана под него.“; 

 - Игрална зона „ТАЙНАТА КАСА“. Зоната е обозначена с надпис „изтрий тук“, както и с 

указателен текст: „Ако откриете изписана сума в лева, печелите тази сума. Открийте символ 

и печелите 50 лв. ВЕДНАГА!“; 

 - Игрална зона „ЗЛАТНИЯТ РЕЗЕРВ“. Зоната е обозначена с надпис „изтрий тук“, както и с 

указателен текст: „Открийте символ  и печелите сумата в лева, изписана под него. Ако 

откриете символ х10, печелите сумата под него, умножена по 10!“; 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „РАЗБИЙ ТРЕЗОРА“ – първи тираж, се 

посочват условията за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 151. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „,РАЗБИЙ ТРЕЗОРА“ – първи тираж, провеждана с 30 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 5.00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от 

група в лв. 

3 1 000 000 лв. 3 000 000 лв. 

4 250 000 лв. 1 000 000 лв. 

6 100 000 лв. 600 000 лв. 

4 100 000 лв. 400 000 лв. 

30 10 000 лв. 300 000 лв. 

100 5 000 лв. 500 000 лв. 

200 1 000 лв. 200 000 лв. 

400 100 лв. Х10 = 1 000 лв. 400 000 лв. 

2 000 200 лв. 400 000 лв. 

5 000 100 лв. 500 000 лв. 

15 000 15 лв.+15 лв.+20 лв.+25 лв.+25 лв. = 100 лв. 1 500 000 лв. 

20 000 50 лв. 1 000 000 лв. 

60 000 5 лв. Х10= 50 лв. 3 000 000 лв. 

40 000 25 лв. 1 000 000 лв. 

60 000 5 лв.+5 лв.+5 лв.+10 лв. = 25 лв. 1 500 000 лв. 

200 000 20 лв. 4 000 000 лв. 
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250 000 5 лв.+5 лв.+10 лв. = 20 лв. 5 000 000 лв. 

200 000 15 лв. 3 000 000 лв. 

400 000 5 лв.+5 лв.+5 лв. = 15 лв. 6 000 000 лв. 

1 000 000 10 лв. 10 000 000 лв. 

1 400 000 5 лв.+5 лв. = 10 лв. 14 000 000 лв. 

2 000 000 6 лв. 12 000 000 лв. 

4 340 000 5 лв. 21 700 000 лв. 

9 992 747  91 000 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една,  или от сборът на две, три, четири или пет парични суми. 

Чл. 152. (1) Под специално защитно покритие игралните зони „МОНЕТНИЯТ ДВОР“, 

„КУПИЩА КЕШ“, „СЕЙФОВЕ“, „ТАЙНАТА КАСА“ и „ЗЛАТНИЯТ РЕЗЕРВ“ на всеки 

талон съдържат следното: 

- игрална зона „МОНЕТНИЯТ ДВОР“: общо дванадесет полета, разположени на три реда по 

четири, като във всяко от първите три полета на всеки ред, гледани от ляво на дясно, има 

изобразени символи, които могат да бъдат: (чувалче),  (банка),  (кола),  (монета), 

(корона),  (белезници),  (динамит),  (телефон), (пистолет), (пол. лампа), 

 (сейф) и  (ръкавици), а в четвъртото, най-дясно разположено поле на всеки ред, 

обозначено с надпис „печалба“, има изписана сума в лева; 

 - игрална зона „КУПИЩА КЕШ“: две подзони с наименования „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“ и 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Подзоната „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“ включва общо четири полета, 

разположени на един ред, всяко от които съдържа изписано едноцифрено или двуцифрено 

число в редицата от 1 до 60. Подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ включва общо дванадесет полета, 

разположени на три реда по четири, всяко от които съдържа изписано едноцифрено или 

двуцифрено число в редицата от 1 до 60 или има изобразен символ (долар), а под всяко число 

или символ  (долар) има изписана сума в лева. 

В горната част на зоната, разположен м/у полетата на двете подзони, има отпечатан баркод, 

както и дванадесетцифрен номер – код за печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва 

за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта; 

- игрална зона „СЕЙФОВЕ“: три подзони с наименования „ВАШИТЕ КОДОВЕ“, „СЕЙФ 1“ и 

„СЕЙФ 2“. Подзоната „ВАШИТЕ КОДОВЕ“ включва общо осем полета, разположени на един 

ред, всяко от които съдържа изписано едноцифрено или двуцифрено число в редицата от 1 до 

60. Всяка от подзоните „СЕЙФ 1“ и „СЕЙФ 2“ включва по четири полета, всяко от които 

съдържа изписано едноцифрено или двуцифрено число в редицата от 1 до 60. Полетата на всяка 

от подзоните „СЕЙФ 1“ и „СЕЙФ 2“ са разположени в кръг по часовниковата стрелка, а в 

долната им част е изписана сума в лева; 

 - игрална зона „ТАЙНАТА КАСА“: едно поле, в което има изобразен символ, който може да 

бъде: (ключ), или (чувалче), или  (банка), или  (кола), или  (монета), или 

(корона), или  (белезници), или  (динамит), или  (телефон), или (пистолет), или 

(пол. лампа), или  (сейф), или  (ръкавици). В случай, че в полето няма изобразен някой 

от горепосочените символи, има изписана сума в лева; 

 - игрална зона „ЗЛАТНИЯТ РЕЗЕРВ“: шест полета, във всяко, от които има изобразен символ, 

който може да бъде:  (зл. кюлче), или , или (чувалче), или  (банка), или  (кола), 

или  (монета), или (корона), или  (белезници), или  (динамит), или  (телефон), 

или (пистолет), или (пол. лампа), или  (сейф), или  (ръкавици), а под всеки от 

посочените символи има изписана сума в лева; 
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(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 151, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако, след изтриване на покритието на игрална зона: 

 - „МОНЕТНИЯТ ДВОР“, се открият три еднакви символа, разположени на един ред. В този 

случай, печалбата е сумата в лева, идписана вдясно от еднаквите символи. Например, ако на 

един ред се открият изобразени символи  (сейф),  (сейф) и  (сейф), а вдясно от тях на 

същия ред е изписана сумата „100 лв.“, печалбата от тази зона е 100 лв.; 

 - „КУПИЩА КЕШ“, в някое от дванадесетте полета на подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се 

открие число, което е еднакво с число, изписано в някое от четирите полета на подзоната 

„ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото 

число в подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Например, ако в някое от дванадесетте полета на 

подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие числото „12“ и под него е изписана сума „1 000 лв.“, 

а в някое от четирите полета на подзоната „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“ се открие същото число 

„12“, печалбата от тази зона е 1 000 лв.  

Ако в някое от дванадесетте полета на подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие символ  

(долар), в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под него. Например, ако в някое от 

полета на подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие символа  (долар) и под него е изписана 

сумата „5 000 лв.“, печалбата от тази зона е 5 000 лв.; 

 - „СЕЙФОВЕ“, в осемте полета на подзоната „ВАШИТЕ КОДОВЕ“ се открит четири числа, 

които са еднакви с четирите числа, изписана в четирите полета на някоя от подзоните „СЕЙФ 

1“ или „СЕЙФ 2“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под полетата на съответната 

подзона. Например, ако в осемте полета на подзоната „ВАШИТЕ КОДОВЕ“ се открият числата 

„10“, „5“, „28“ и „33“, а в четирите полета на подзоната „СЕЙФ 2“ се открият същите числа – 

„10“, „5“, „28“ и „33“, независимо от тяхната подредба, и под тях е изписана сумата „100 000 

лв.“, печалба от тази зона е 100 000 лв.;  

 - „ТАЙНАТА КАСА“, в полето на зоната се открие изписана сума в лева или изобразен символ 

(ключ). В тези случаи: при открита сума в лева, печалбата е тази сума в лева. Например, ако 

в полето на зоната се открие изписана сумата „25 лв.“, печалбата от тази зона е 25 лв.; при открит 

символ (ключ), печалбата е 50 лв.; 

 - „ЗЛАТНИЯТ РЕЗЕРВ“, в някое от шестте полета на зоната се открие символ  (зл. кюлче) 

или символ . В тези случаи: при открит символ  (зл. кюлче) печалбата е сумата в лева, 

изписана под него. Например, ако в някое от шестте полета на зоната се открие символ  (зл. 

кюлче) и под него е изписна сумата „10 лв.“, печалбата от тази зона е 10 лв.; при открит символ 

 печалбата е сумата в лева, изписана под него, умножена по 10. Например, ако в някое от 

шестте полета на зоната се открие символ  и под него е изписна сумата „5 лв.“, печалбата 

от тази зона е 50 лв.; 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 151, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ С РАЗНОВИДНОСТ „ПРАЗНИЧНИ ПЕЧАЛБИ“ – първи 

тираж 

 

Чл. 153. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ПРАЗНИЧНИ ПЕЧАЛБИ“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 
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(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ПРАЗНИЧНИ ПЕЧАЛБИ“ – 

първи тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на 

печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, 

посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на 

Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната 

агенция по приходите. 

Чл. 154. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ПРАЗНИЧНИ ПЕЧАЛБИ“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 8 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:2,93. 

Чл. 155. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ПРАЗНИЧНИ ПЕЧАЛБИ“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ПРАЗНИЧНИ ПЕЧАЛБИ“ – първи тираж, са разположени следните персонални 

зони: 

 - Игрална зона „Игра 1“. Зоната е разделена на две подзони – „КОЛЕДНИ СИМВОЛИ“ и 

„ВАШИТЕ СИМВОЛИ“, обозначени с надписи „Изтрий тук“, както и с указателен текст: „Ако 

някой от ВАШИТЕ СИМВОЛИ е еднакъв с някой от КОЛЕДНИТЕ СИМВОЛИ, печелите 

сумата под него. Ако откриете символ (подарък), печелите сумата под него ВЕДНАГА!“; 

 - Игрална зона „Игра 2“. Зоната е разделена на четири подзони – „ПРАЗНИЧНИ ЧИСЛА“, 

„БОНУС ЧИСЛО 1“,  „БОНУС ЧИСЛО 2“ и „ВАШИТЕ ЧИСЛА“, обозначени с надписи 

„Изтрий тук“, както и с указателен текст: „Ако някое от ВАШИТЕ ЧИСЛА е еднакво с някое 

от ПРАЗНИЧНИТЕ ЧИСЛА или  някое от БОНУС ЧИСЛАТА, печелите сумата под него. Ако 

откриете символ , печелите сумата под него, умножена по 5!“; 

- Игрална зона „Игра 3“. Зоната е обозначена с надпис „Изтрий тук“, както и с указателен текст: 

„Ако откриете символ на часовник, който показва 12 часа, печелите сумата под него. Ако 

откриете цифра от годината 2018, вижте на гърба на талона…“ или „Ако откриете символ на 

часовник, който показва 12 часа, печелите сумата под него. Ако откриете цифра от годината 

2019, вижте на гърба на талона…“, или „Ако откриете символ на часовник, който показва 12 

часа, печелите сумата под него. Ако откриете цифра от годината 2022, вижте на гърба на 

талона…“; 

 - Игрална зона „Игра 4“. Зоната е обозначена с надпис „Изтрий тук“, както и с указателен текст: 

„Ако откриете символ , печелите 50 лв. Ако откриете буква от надписа КОЛЕДА, вижте 

на гърба на талона…“; 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ПРАЗНИЧНИ ПЕЧАЛБИ“ – първи 

тираж, се посочват условията за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на 

печалбите. 

Чл. 156. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ПРАЗНИЧНИ ПЕЧАЛБИ“ – първи тираж, провеждана с 8 000 000 

броя талона, всеки от които с номинална стойност 5.00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група в 

лв. 

1 1 000 000 лв. 1 000 000 лв. 

3 300 000 лв. 900 000 лв. 

7 50 000 лв. 350 000 лв. 

10 10 000 лв. 100 000 лв. 

10 5 000 лв. 50 000 лв. 

10 1 000 лв. Х5 = 5 000 лв. 50 000 лв. 

500 1 000 лв. 500 000 лв. 
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700 500 лв. 350 000 лв. 

2 000 100 лв. 200 000 лв. 

8 000 20 лв. Х5 = 100 лв. 800 000 лв. 

10 000 50 лв. 500 000 лв. 

15 000 5 лв. + 5 лв. + 20 лв. + 20 лв. = 50 лв. 750 000 лв. 

15 000 10 лв. Х5= 50 лв. 750 000 лв. 

40 000 20 лв. 800 000 лв. 

50 000 5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв. 1 000 000 лв. 

200 000 10 лв. 2 000 000 лв. 

220 000 5 лв. + 5 лв. = 10 лв. 2 200 000 лв. 

1 150 000 6 лв. 6 900 000 лв. 

1 020 000 5 лв. 5 100 000 лв. 

2 731 241  24 300 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, две, три или четири парични суми. 

Чл. 157. (1) Под специалното защитно покритие игралните зони „Игра 1“, „Игра 2“, „Игра 3“, и 

„Игра 4“ на всеки талон съдържат следното: 

- игрална зона „Игра 1“: две подзони с наименования „КОЛЕДНИ СИМВОЛИ“ и „ВАШИТЕ 

СИМВОЛИ“. Подзоната „КОЛЕДНИ СИМВОЛИ“ включва общо шест полета, като във всяко 

има изобразен символ, който може да бъде някой от следните:  (чорапче),  (ръкавица), 

 (елен),  (елха),  (снежинка),  (снежен човек),  (шейна), (камбанка),  

(чаша),  (бисквитка),  (кънка),  (звезда), (къща),  (камина),  (коледен 

венец),  (шапка) и  (топка за елха). Подзоната „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ включва общо 

осем полета, като във всяко има изобразен символ, който може да бъде някой от следните:

(подарък),  (чорапче),  (ръкавица),  (елен),  (елха),  (снежинка),  

(снежен човек),  (шейна), (камбанка),  (чаша),  (бисквитка),   (кънка),  

(звезда), (къща),  (камина),  (коледен венец),  (шапка) и  (топка за елха), а 

под всеки символ има изписана сума в български лева; 

- игрална зона „Игра 2“: четири подзони с наименования „ПРАЗНИЧНИ ЧИСЛА“, „БОНУС 

ЧИСЛО 1“, „БОНУС ЧИСЛО 2“  и „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Подзоната „ПРАЗНИЧНИ ЧИСЛА“ 

включва общо пет полета, разположени на един ред, всяко от които съдържа изписано 

едноцифрено или двуцифрено число в редицата от 1 до 60. Подзоните „БОНУС ЧИСЛО 1“ и 

„БОНУС ЧИСЛО 2“ включват по едно поле, в което има изписано едноцифрено или 

двуцифрено число в редицата от 1 до 60. Подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ включва общо девет 

полета, разположени на три реда по три, всяко от които съдържа изписано едноцифрено или 

двуцифрено число в редицата от 1 до 60 или има изобразен символ , а под всяко число или 

символ  има изписана сума в български лева. В горната част на зоната, разположен между 

полетата на двете подзони, има отпечатан баркод, както и дванадесетцифрен номер – код за 

печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон 

и/или за други цели, свързани с играта; 

- игрална зона „Игра 3“: едно поле, в което има изобразен символ на часовник или има изписана 

по една цифра от тези в годината „2018“, или годината „2019“, или годината „2022“. Символите 

на часовник, могат да бъдат:  (дванадесет часа), или  (шест часа), или  (четири 
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часа), или  (десет часа), или  (девет часа), или  (два часа). Цифрите, които се 

използват, са: „2“, „0“, „1“ и „8“ или „9“; 

- игрална зона „Игра 4“: едно поле, в което има изобразен символ или има изписана по една 

буква от тези в надписа „КОЛЕДА“. Символите могат да бъдат: (коледна звезда),  

(чорапче),  (ръкавица),  (елен),  (елха),  (снежинка),  (снежен човек),  

(шейна), (камбанка),  (чаша),  (бисквитка),  (кънка),  (звезда), (къща), 

 (камина),  (коледен венец),  (шапка) и  (топка за елха). Буквите, които се 

използват, са: „К“, „О“, „Л“, „Е“, „Д“ и „А“. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 156, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако, след изтриване на покритието на игрална зона: 

- „Игра 1“, в някое от осемте полета на подзоната „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ се открие символ, 

който е еднакъв със символ, изобразен в някое от шестте полета на подзоната „КОЛЕДНИ 

СИМВОЛИ“, като в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквия символ в 

подзоната „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“. Например, ако в някое от осемте полета на подзоната 

„ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ се открие символ  (камина) и под него е изписана сума „100 лв.“, 

а в някое от шестте полета на подзоната „КОЛЕДНИ СИМВОЛИ“ се открие същият символ 

 (камина), печалбата от тази зона е 100 лв.  

Ако в някое от осемте полета на подзоната „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ се открие символ

(подарък), в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под него. Например, ако в някое 

от полетата на подзоната „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ се открие символът (подарък) и под 

него е изписана сумата „10 000 лв.“, печалбата от тази зона е 10 000 лв.; 

- „Игра 2“, в някое от деветте полета на подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие число, което 

е еднакво с число, изписано в някое от петте полета на подзоната „ПРАЗНИЧНИ ЧИСЛА“ или 

в някое от полетата на подзоните „БОНУС ЧИСЛО 1“ и „БОНУС ЧИСЛО 2“, като в този случай 

печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. 

Например, ако в някое от деветте полета на подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие числото 

„10“ и под него е изписана сума „100 000 лв.“, а в някое от петте полета на подзоната 

„ПРАЗНИЧНИ ЧИСЛА“ се открие същото число „10“, печалбата от тази зона е 100 000 лв.  

Ако в някое от деветте полета на подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие символ , в този 

случай печалбата е сумата в лева, изписана под него, умножена по 5. Например, ако в някое от 

полетата на подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие символът  и под него е изписана 

сумата „10 лв.“, печалбата от тази зона е 50 лв.; 

- „Игра 3“, в полето на зоната се открие изобразен символ на часовник (дванадесет часа) 

или има изписана една цифра от годината „2018“,  или една цифра от годината „2019“, или една 

цифра от годината „2022“. В тези случаи: при открит символ на часовник  (дванадесет 

часа), печалбата е сумата в български лева, изписана под него; при открити цифри в четири 

различни талона, по една във всеки талон, със следния вид и брой: една цифра „2“, една цифра 

„0“, една цифра „1“ и една цифра „8“ или една цифра „9“, така че да се формира годината „2018“ 

или годината „2019“, или годината „2022“, в тези случаи печалбата е 500 лв.; 

- „Игра 4“, в полето на зоната се открие изобразен символ  (коледна звезда) или има 

изписана една буква от надписа „КОЛЕДА“. В тези случаи: при открит символ  (коледна 
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звезда) печалбата от тази зона е 50 лв.; при открити букви в шест различни талона, по една във 

всеки талон, със следния вид и брой: една буква „К“, една буква „О“, една буква „Л“, една буква 

„Е“, една буква „Д“ и една буква „А“, така че да се формира надписът „КОЛЕДА“, в този случай 

печалбата е 1 000 лв.; 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 156, ал. 1.  

 

 

 

 

 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ПЪРВА КЛАСА“ – първи тираж 

 

Чл. 158. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ПЪРВА КЛАСА“ – първи тираж, в рамките на определения от Националната 

агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ПЪРВА КЛАСА“ – първи тираж, 

начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда и 

срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 159. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ПЪРВА 

КЛАСА“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 10 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,00. 

Чл. 160. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ПЪРВА КЛАСА“ – първи тираж, се отпечатват с два дизайна. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ПЪРВА КЛАСА“ – първи тираж, са разположени следните персонални зони: 

 - Игрална зона „Игра 1“. Зоната е разделена на девет полета, обозначени с надписи „Изтрий 

тук“, както и с указателен текст: „Ако в поле с двойка седалки откриете два еднакви символа 

или две еднакви числа, печелите сумата в лева, изписана под тях. Ако под която и да е седалка 

откриете символ , печелите петорната стойност на сумата под него.“; 

 - Игрална зона „Игра 2“. Зоната включва едно поле, обозначено с надпис „Изтрий тук“, както 

и с указателен текст: „Ако откриете: 1 х  = 10 лв.; 2 х  = 20 лв.; 3 х  = 50 лв.; 4 х

 = 100 лв. ; 5 х  = 1 000 лв.; 6 х  = 5 000 лв.“; 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талона и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ПЪРВА КЛАСА“ – първи тираж, се 

посочват условията за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 161. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ПЪРВА КЛАСА“ – първи тираж, провеждана с 10 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 5,00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група в 

лв. 

1 550 000 лв. 550 000 лв. 

5 55 000 лв. 275 000 лв. 
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20 5 000 лв. 100 000 лв. 

25 1 000 лв. Х5 = 5 000 лв. 125 000 лв. 

40 2 000 лв. 80 000 лв. 

100 1 000 лв.  100 000 лв. 

6 000 100 лв. 600 000 лв. 

6 000 20 лв. Х5 = 100 лв. 600 000 лв. 

25 000 50 лв. 1 250 000 лв. 

50 000 10 лв. Х5= 50 лв. 2 500 000 лв. 

25 000 10 лв. + 20 лв. + 20 лв. = 50 лв. 1 250 000 лв. 

100 000 20 лв. 2 000 000 лв. 

105 000 10 лв. + 10 лв. = 20 лв. 2 100 000 лв. 

105 000 5 лв. + 5 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 20 лв. 2 100 000 лв. 

200 000 10 лв. 2 000 000 лв. 

300 000 5 лв. + 5 лв. = 10 лв. 3 000 000 лв. 

800 000 6 лв. 4 800 000 лв. 

1 616 000 5 лв. 8 080 000 лв. 

3 338 191  31 510 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, две, три или четири парични суми. 

Чл. 162. (1) Под специалното защитно покритие игралните зони „Игра 1“ и „Игра 2“ на всеки 

талон съдържат следното: 

- игрална зона „Игра 1“: девет полета с изобразени върху тях по една двойка седалки, като във 

всяко поле има изобразени по два символа, или по две едноцифрени или двуцифрени числа, 

или по един символ и едно едноцифрено или двуцифрено число, а под всяка двойка символи, 

числа или символ и число, има изписана сума в български лева. Символите, които се използват, 

могат да бъдат някои от следните: и/или , и/или , и/или , и/или 

, и/или , и/или , и/или , и/или , и/или , и/или , 

и/или , и/или , и/или . Числата, които се използват, могат да бъдат всяко от 

тези в редицата от 1 до 60.  

- игрална зона „Игра 2“: едно поле с правоъгълна форма, в което са изобразени шест символа, 

които могат да бъдат: , и/или , и/или , и/или , и/или  , и/или 

, и/или , и/или , и/или , и/или , и/или , и/или , 

и/или , и/или . 

 

В горната част на полето, централно разположен, има отпечатан баркод, както и 

дванадесетцифрен номер – код за печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва за 

проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта; 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 161, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако, след изтриване на покритието на игрална зона: 

- „Игра 1“, в някое от деветте полета на зоната се открият два еднакви символа или две еднакви 

числа, като в тези случаи печалбата е сумата в лева, изписана под тях. Например, ако в някое от 
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деветте полета на зоната се открият символ и символ и под тези символи е 

изписана сума „100 лв.“, печалбата от тази зона е 100 лв.  

Ако в някое от деветте полета на зоната се открие символ , в този случай печалбата е 

сумата в лева, изписана под него, умножена по 5. Например, ако в някое от полетата на 

игралната зона се открие символът  и под него е изписана сумата „1 000 лв.“, печалбата от 

тази зона е 5 000 лв.; 

 

- „Игра 2“, в полето на зоната се отрият един, два, три, четири, пет или шест символа . 

При тези случаи, печалбата е както следва: при един открит символ  – 10 лв.; при два 

открити символа – 20 лв.; при три открити символа – 50 лв.; при четири отрити 

символа – 100 лв.; при пет открити символа – 1 000 лв.; и при шест открити 

символа – 5 000 лв. 

 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 161, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „СУПЕР КЪСМЕТ“ – първи тираж 

 

Чл. 163. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „СУПЕР КЪСМЕТ“ – първи тираж, в рамките на определения от Националната 

агенция по приходите. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „СУПЕР КЪСМЕТ“ – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 164. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „СУПЕР 

КЪСМЕТ“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 10 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:2,62. 

Чл. 165. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„СУПЕР КЪСМЕТ“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „СУПЕР КЪСМЕТ“ – първи тираж, са разположени следните персонални зони: 

 - Игрална зона „Игра 1“. Зоната включва три полета – „БОНУС“, „ВЕЛИКДЕНСКИ ЧИСЛА“ 

и „ВАШИТЕ ЧИСЛА“, обозначени с надписи „изтрий тук“, както и с указателни текстове: „Ако 
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откриете символ , печелите сумата под него.“, „Ако някое от ВАШИТЕ ЧИСЛА е еднакво 

с някое от ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ЧИСЛА, печелите сумата под него.“; 

 - Игрална зона „Игра 2“. Зоната включва шест полета, обозначени с надпис „изтрий тук“, както 

и с указателен текст: „Ако откриете символ , печелите сумата срещу него.“; 

 - Игрална зона „Игра 3“. Зоната включва едно поле, обозначено с надпис „изтрий тук“, както и 

с указателен текст: „Ако откриете: = 5 лв.; = 15 лв.; = 20 лв.; 

= 50 лв.“; 

 - Игрална зона „Игра 4“. Зоната включва три полета – „БОНУС“, „ПРОЛЕТНИ СИМВОЛИ“ и 

„ВАШИТЕ СИМВОЛИ“, обозначени с надписи „изтрий тук“, както и с указателни текстове: 

„Ако откриете символ , печелите 50 лв. ВЕДНАГА!“, „Ако някой от ВАШИТЕ СИМВОЛИ 

е еднакъв с някой от ПРОЛЕТНИТЕ СИМВОЛИ, печелите сумата под него.“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „СУПЕР КЪСМЕТ“ – първи тираж, се 

посочват условията за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 166. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „СУПЕР КЪСМЕТ“ – първи тираж, провеждана с 10 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 5,00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от 

група в лв. 

1 700 000 лв. 700 000 лв. 

20 50 000 лв. 1 000 000 лв. 

30 15 000 лв. 450 000 лв. 

20 5 000 лв. 100 000 лв. 

20 1 000 лв. + 1 000 лв. + 1 000 лв. + 1 000 лв. + 1 000 

лв. = 5 000 лв. 

100 000 лв. 

200 1 000 лв. 200 000 лв. 

500 500 лв.  250 000 лв. 

30 000 50 лв. 1 500 000 лв. 

30 000 5 лв. + 10 лв. + 15 лв. + 20 лв. = 50 лв. 1 500 000 лв. 

80 000 20 лв. 1 600 000 лв. 

80 000 5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв. 1 600 000 лв. 

120 000 15 лв. 1 800 000 лв. 

120 000 5 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 15 лв. 1 800 000 лв. 

250 000 10 лв. 2 500 000 лв. 

200 000 5 лв. + 5 лв. = 10 лв. 2 000 000 лв. 

700 000 6 лв. 4 200 000 лв. 

1 200 000 5 лв. 6 000 000 лв. 

1 000 000 3 лв. 3 000 000 лв. 

3 810 791  30 300 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, или от сборът на две, три,  четири или пет парични суми. 

Чл. 167. (1) Под специалното защитно покритие игралните зони „Игра 1“, „Игра 2“, „Игра 3“ и 

„Игра 4“ на всеки талон съдържат следното: 

- игрална зона „Игра 1“: в полето „БОНУС“ има изобразен един произволен стилизиран символ, 

а под съответния символ е изписана сума в български лева; в полето „ВЕЛИКДЕНСКИ 

ЧИСЛА“ има изписани общо четири едноцифрени или двуцифрени числа, разположени на 

един ред; в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ има изписани общо шестнадесет едноцифрени или 

двуцифрени числа, разположени на четири реда по четири, а под всяко число е изписана сума 
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в български лева. В полетата „ВЕЛИКДЕНСКИ ЧИСЛА“ и „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ е възможно 

някое от числата да бъде заменено с някой от трите символа – , или  или . 

 - игрална зона „Игра 2“: в полето на зоната има изобразени общо шест произволни стилизирани 

символа, разположени на две колони по три, а срещу всеки символ е изписана сума в български 

лева;  

- игрална зона „Игра 3“: в полето на зоната има изобразени четири произволни стилизирани 

символа. В горната част на полето, централно разположен, има отпечатан баркод, както и 

дванадесетцифрен номер – код за печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва за 

проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта; 

- игрална зона „Игра 4“: в полето „БОНУС“ има изобразен един произволен стилизиран символ; 

в полето „ПРОЛЕТНИ СИМВОЛИ“ има изобразени общо четири произволни стилизирани 

символа, разположени на един ред; в полето „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ има изобразин общо 

дванадасет произволни стилизирани символа, разположени на три реда по четири, а под всеки 

символ е изписана сума в български лева. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 166, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако: 

- след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 1“: в полето „БОНУС“ се отрие символ 

(заек), като в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под този символ; в полето 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие число, което е еднакво с число, изписано в полето 

„ВЕЛИКДЕНСКИ ЧИСЛА“, като в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под 

еднаквото число в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Например, ако някое от четирите числа в 

полето „ВЕЛИКДЕНСКИ ЧИСЛА“ е „13“, а някое от шестнадесетте числа, изписани в полето 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“ също е „13“ и под него е изписана сума „5 000 лв.“, печалбата от тази зона 

е 5 000 лв.; 

- след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 2“ в полето на зоната се открие символ 

 (подкова), в този случай печалбата е сумата в лева, изписана срещу него на същия ред; 

- след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 3“ в полето на зоната се отрият един, два, 

три или четири символа (агне). При тези случаи печалбата е както следва: при един открит 

символ (агне) – 5 лв.; при два открити символа (агне) – 15 лв.; при три открити символа 

(агне) – 20 лв.; при четири отрити символа (агне) – 50 лв.;  

- след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 4“: в полето „БОНУС“ се отрие символ 

(калинка), в този случай печалбата е 50 лева; в полето „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ се открие 

символ, който е еднакъв със символ, изибразен в полето „ПРОЛЕТНИ СИМВОЛИ“, като в този 

случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквия символ в полето „ВАШИТЕ 

СИМВОЛИ“. Например, ако някой от четирите символи в полето „ПРОЛЕТНИ СИМВЛОИ“ е 

 (дърво), а някой от дванадесетте символа, изобразени в полето „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ 

също е  (дърво) и под него е изписана сума „1 000 лв.“, печалбата от тази зона е 1 000 лв.; 

- след изтриване на покритието на всяка от игралните зони „Игра 1“, „Игра 2“, „Игра 3“ или 

„Игра 4, независимо къде в някое от полетата им, в три различни талона се открият символите 

, или , или , по един във всеки талон. При събиране и предоставяне и на трите талона 

- един талон с открит символ , един талон с открит символ  и един талон с открит символ 

, печалбата е 500 лв. 

 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 166, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА. 
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ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ФРЕШ“ – първи тираж 

 

Чл. 168. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ФРЕШ“ – първи тираж, в рамките на определения от Националната агенция по 

приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ФРЕШ“ – първи тираж, начина 

за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда и срока за 

извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа до Пета на 

настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, подзаконовите 

актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 169. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ФРЕШ“ – 

първи тираж, се организира с общ брой талони 10 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,48. 

Чл. 170. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ФРЕШ“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ФРЕШ“ – първи тираж, са разположени следните персонални зони: 

- Игрална зона „Игра 1“. Зоната включва две полета – „ФРЕШ ЧИСЛА“ и „ВАШИТЕ ЧИСЛА“, 

обозначени с надписи „Изтрий тук“, както и с указателен текст: „АКО НЯКОЕ ОТ ВАШИТЕ 

ЧИСЛА Е ЕДНАКВО С НЯКОЕ ОТ ФРЕШ ЧИСЛАТА, ПЕЧЕЛИТЕ СУМАТА ПОД НЕГО. 

АКО ОТКРИЕТЕ СИМВОЛ , ПЕЧЕЛИТЕ СУМАТА ПОД НЕГО ВЕДНАГА! 

ОТКРИЙТЕ СИМВОЛ  И ПЕЧЕЛИТЕ ВСИЧКИ ИЗПИСАНИ СУМИ В ИГРА 1.“; 

- Игрална зона „БОНУС“. Зоната включва едно поле, обозначено с надпис „Бързи 15 лв.“, както 

и с указателен текст: „ОТКРИЙ 15 – СПЕЧЕЛИ 15 лв.“; 

- Игрална зона „ЕКСТРА БОНУС“. Зоната включва едно поле, обозначено с надпис „Бързи 30 

лв.“, както и с указателен текст: „ОТКРИЙ 30 – СПЕЧЕЛИ 30 лв.“; 

- Игрална зона „СУПЕР БОНУС“. Зоната включва едно поле, обозначено с надпис „Бързи 100 

лв.“, както и с указателен текст: „ОТКРИЙ 100 – СПЕЧЕЛИ 100 лв.“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ФРЕШ“ – първи тираж, се посочват 

условията за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 171. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ФРЕШ“ – първи тираж, провеждана с 10 000 000 броя талона, всеки 

от които с номинална стойност 3,00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група в 

лв. 

3 200 000 лв. 600 000 лв. 

5 100 000 лв. 500 000 лв. 

50 5 000 лв. 250 000 лв. 

100 1 000 лв. 100 000 лв. 

5 000 100 лв. 500 000 лв. 

15 000 (9 х 3 лв.)+(4 х 4 лв.)+(3 х 6 лв.)+(3 

х 9  лв.)+(1 х 12 лв.) = 100 лв. 

1 500 000 лв. 

10 000 30 лв. 300 000 лв. 

20 000 3 лв. + 6 лв. + 6 лв. + 15 лв. = 30 лв. 600 000 лв. 

50 000 15 лв. 750 000 лв. 
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80 000 3 лв. + 6 лв. + 6 лв. = 15 лв. 1 200 000 лв. 

30 000 12 лв. 360 000 лв. 

30 000 6 лв. + 6 лв. = 12 лв. 360 000 лв. 

80 000 9 лв. 720 000 лв. 

100 000 3 лв. + 6 лв. = 9 лв. 900 000 лв. 

200 000 6 лв. 1 200 000 лв. 

200 000 3 лв. + 3 лв. = 6 лв. 1 200 000 лв. 

650 000 4 лв. 2 600 000 лв. 

1 400 000 3 лв. 4 200 000 лв. 

2 870 158  17 840 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, две, три, четири или двадесет парични суми. 

Чл. 172. (1) Под специалното защитно покритие игралните зони „Игра 1“, „БОНУС“, „ЕКСТРА 

БОНУС“ и „СУПЕР БОНУС“ на всеки талон съдържат следното: 

- игрална зона „Игра 1“: в полето „ФРЕШ ЧИСЛА“ има изписани общо пет едноцифрени или 

двуцифрени числа, разположени на един ред; в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ има изписани общо 

двадесет едноцифрени или двуцифрени числа, разположени на четири реда по пет, а под всяко 

число е изписана сума в български лева или има изобразен един от двата символа –   или 

, а под него е изписана сума в български лева. В случаите, в които има изобразен един от 

двата символа –  или , то той заменя някое от двадесетте числа, изписани в полето 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“.  

- игрална зона „БОНУС“: в полето на зоната има изписано едно едноцифрено или двуцифрено 

число;  

- игрална зона „ЕКСТРА БОНУС“: в полето на зоната има изписано едно едноцифрено или 

двуцифрено число;  

- игрална зона „СУПЕР БОНУС“: в полето на зоната има изписано едно едноцифрено, 

двуцифрено или трицифрено число; 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 171, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако: 

- след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 1“: в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се 

открие число, което е еднакво с число, изписано в полето „ФРЕШ ЧИСЛА“, като в този случай 

печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. 

Например, ако някое от петте числа в полето „ФРЕШ ЧИСЛА“ е „18“, а някое от двадесетте 

числа, изписани в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ също е „18“ и под него е изписана сума „1 000 

лв.“, печалбата от тази зона е 1 000 лв.; 

- след изтриване на покритието на полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ на игрална зона „Игра 1“ се 

открие символ , като в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под този символ; 

- след изтриване на покритието на полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ на игрална зона „Игра 1“ се 

открие символ , като в този случай печалбата е сборът от всички 20 (двадесет) суми в лева, 

изписани в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“; 

- след изтриване на покритието на игрална зона „БОНУС“ в полето на зоната се открие числото 

„15“, в този случай печалбата е 15 лв.; 

- след изтриване на покритието на игрална зона „ЕКСТРА БОНУС“ в полето на зоната се открие 

числото „30“, в този случай печалбата е 30 лв.; 

- след изтриване на покритието на игрална зона „СУПЕР БОНУС“ в полето на зоната се открие 

числото „100“, в този случай печалбата е 100 лв.; 
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(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 171, ал. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „СУПЕР КЪСМЕТ ПРЕЗ ЛЯТОТО“ – 

първи тираж 

 

Чл. 173. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „СУПЕР КЪСМЕТ ПРЕЗ ЛЯТОТО“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „СУПЕР КЪСМЕТ ПРЕЗ 

ЛЯТОТО“ – първи тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането 

на печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, 

посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на 

Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната 

агенция по приходите. 

Чл. 174. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „СУПЕР 

КЪСМЕТ ПРЕЗ ЛЯТОТО“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 5 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:2,66. 

Чл. 175. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„СУПЕР КЪСМЕТ ПРЕЗ ЛЯТОТО“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „СУПЕР КЪСМЕТ ПРЕЗ ЛЯТОТО“ – първи тираж, са разположени следните 

персонални зони: 

 - Игрална зона „Игра 1“. Зоната включва три полета – „БОНУС“, „СЛЪНЧЕВИ ЧИСЛА“ и 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“, обозначени с надписи „изтрий тук“, както и с указателни текстове:  „Ако 

откриете символ   , печелите сумата под него.“ и „Ако някое от ВАШИТЕ ЧИСЛА е 

еднакво с някое от СЛЪНЧЕВИТЕ ЧИСЛА, печелите сумата под него.“; 

 - Игрална зона „Игра 2“. Зоната включва шест полета, обозначени с надпис „изтрий тук“, както 

и с указателен текст: „Ако откриете символ    , печелите сумата срещу него.“; 

 - Игрална зона „Игра 3“. Зоната включва едно поле, обозначено с надпис „изтрий тук“, както и 

с указателен текст: „Ако откриете:  = 5 лв.;   = 15 лв.;  = 20 лв.; 

 = 50 лв.“; 

 - Игрална зона „Игра 4“. Зоната включва три полета – „БОНУС“, „ЛЕТНИ СИМВОЛИ“ и 

„ВАШИТЕ СИМВОЛИ“, обозначени с надписи „изтрий тук“, както и с указателни текстове: 

„Ако откриете символ , печелите 50 лв. ВЕДНАГА!“ и „Ако някой от ВАШИТЕ 

СИМВОЛИ е еднакъв с някой от ЛЕТНИТЕ СИМВОЛИ, печелите сумата под него.“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 
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(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „СУПЕР КЪСМЕТ ПРЕЗ ЛЯТОТО“ – 

първи тираж, се посочват условията за провеждане на играта, редът за участие, размерите и 

видът на печалбите. 

Чл. 176. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „СУПЕР КЪСМЕТ ПРЕЗ ЛЯТОТО“ – първи тираж, провеждана с 

5 000 000 броя талона, всеки от които с номинална стойност 5,00 лева, е както следва:  

 

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от 

група в лв. 

1 500 000 лв. 500 000 лв. 

7 100 000 лв. 700 000 лв. 

15 15 000 лв. 225 000 лв. 

10 5 000 лв. 50 000 лв. 

10 1 000 лв. + 1 000 лв. + 1 000 лв. + 1 000 лв. + 1 000 лв. = 

5 000 лв. 

50 000 лв. 

100 1 000 лв. 100 000 лв. 

250 500 лв.  125 000 лв. 

10 000 50 лв. 500 000 лв. 

15 000 5 лв. + 10 лв. + 15 лв. + 20 лв. = 50 лв. 750 000 лв. 

32 500 20 лв. 650 000 лв. 

50 000 5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв. 1 000 000 лв. 

40 000 15 лв. 600 000 лв. 

60 000 5 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 15 лв. 900 000 лв. 

100 000 10 лв. 1 000 000 лв. 

125 000 5 лв. + 5 лв. = 10 лв. 1 250 000 лв. 

350 000 6 лв. 2 100 000 лв. 

600 000 5 лв. 3 000 000 лв. 

500 000 3 лв. 1 500 000 лв. 

1 882 893  15 000 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, или от сборът на две, три четири или пет парични суми. 

Чл. 177. (1) Под специалното защитно покритие игралните зони „Игра 1“, „Игра 2“, „Игра 3“ и 

„Игра 4“ на всеки талон съдържат следното: 

- игрална зона „Игра 1“: в полето „БОНУС“ има изобразен един произволен стилизиран символ, 

а под съответния символ е изписана сума в български лева; в полето „СЛЪНЧЕВИ ЧИСЛА“ 

има изписани общо четири едноцифрени или двуцифрени числа, разположени на един ред; в 

полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ има изписани общо шестнадесет едноцифрени или двуцифрени 

числа, разположени на четири реда по четири, а под всяко число е изписана сума в български 

лева. В полетата „СЛЪНЧЕВИ ЧИСЛА“ и „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ е възможно някое от числата 

да бъде заменено от символа ; 

 - игрална зона „Игра 2“: в полето на зоната има изобразени общо шест произволни стилизирани 

символа, разположени на две колони по три, а срещу всеки символ е изписана сума в български 

лева;  

- игрална зона „Игра 3“: в полето на зоната има изобразени четири произволни стилизирани 

символа. В горната част на полето, централно разположен, има отпечатан баркод, както и 

дванадесетцифрен номер – код за печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва за 

проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта; 

- игрална зона „Игра 4“: в полето „БОНУС“ има изобразен един произволен стилизиран символ; 

в полето „ЛЕТНИ СИМВОЛИ“ има изобразени общо четири произволни стилизирани символа, 
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разположени на един ред; в полето „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ има изобразин общо дванадасет 

произволни стилизирани символа, разположени на три реда по четири, а под всеки символ е 

изписана сума в български лева. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 176, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако: 

- след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 1“: в полето „БОНУС“ се отрие символ  

(сл. очила), като в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под този символ; в 

полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие число, което е еднакво с число, изписано в полето 

„СЛЪНЧЕВИ ЧИСЛА“, като в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото 

число в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Например, ако някое от четирите числа в полето 

„СЛЪНЧЕВИ ЧИСЛА“ е „18“, а някое от шестнадесетте числа, изписани в полето „ВАШИТЕ 

ЧИСЛА“ също е „18“ и под него е изписана сума „100 000 лв.“, печалбата от тази зона е 100 000 

лв.; 

- след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 2“ в полето на зоната се открие символ 

 (чет. детелина), в този случай печалбата е сумата в лева, изписана срещу него на същия 

ред; 

- след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 3“ в полето на зоната се отрият един, два, 

три или четири символа  (лодка). При тези случаи печалбата е както следва: при един 

открит символ  (лодка)– 5 лв.; при два открити символа  (лодка)  – 15 лв.; при три 

открити символа  (лодка)   – 20 лв.; при четири открити символа  (лодка)  – 50 лв.;  

- след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 4“: в полето „БОНУС“ се открие символ 

 (лимон), в този случай печалбата е 50 лева; в полето „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ се открие 

символ, който е еднакъв със символ, изобразен в полето „ЛЕТНИ СИМВОЛИ“, като в този 

случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквия символ в полето „ВАШИТЕ 

СИМВОЛИ“. Например, ако някой от четирите символи в полето „ЛЕТНИ СИМВОЛИ“,  е  

(котва), а някой от дванадесетте символа, изобразени в полето „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ също е 

 (котва) и под него е изписана сума „50 лв.“, печалбата от тази зона е  50 лв.; 

- след изтриване на покритието на всяка от игралните зони „Игра 1“, „Игра 2“, „Игра 3“ или 

„Игра 4, независимо къде в някое от полетата им, в един талон, се открият общо 3 (три) символа 

, печалбата е 500 лв. 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 176, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И СЕДМА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ФЕН ЗОНА“ – първи тираж 

 

Чл. 178. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ФЕН ЗОНА“ – първи тираж, в рамките на определения от Националната агенция 

по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ФЕН ЗОНА“ – първи тираж, 

начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда и 

срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 
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до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 179. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ФЕН 

ЗОНА“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 12 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:2,93. 

Чл. 180. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ФЕН ЗОНА“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ФЕН ЗОНА“ – първи тираж, са разположени следните персонални зони: 

 - Игрална зона „Игра 1“. Зоната включва общо три полета, обозначени с указателен текст:  

„Започни от центъра на терена, като изтриеш първо квадратчето с надпис „СТАРТ!“. 

Следвай посоката, която указват стрелките, те ще те отведат до печалба, до аут, или до 

някой от специалните символи.“; 

 - Игрална зона „Игра 2“. Зоната е обозначена с надпис „изтрий тук“, както и с указателен текст: 

„Ако някой от изстрелите е в посока, различна от тази, в която се е насочил вратарят, 

печелиш сумата под него.“; 

 - Игрална зона „Игра 3“. Зоната е обозначена с надпис „изтрий тук“, както и с указателен текст: 

„Ако отборът домакин победи (има повече голове) отбора гост, печелиш сумата в лева, 

изписана на същия ред.“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ФЕН ЗОНА“ – първи тираж, се посочват 

условията за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 181. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ФЕН ЗОНА“ – първи тираж, провеждана с 12 000 000 броя талона, 

всеки от които с номинална стойност 5,00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от група 

в лв. 

2 500 000 лв. 1 000 000 лв. 

8 100 000 лв. 800 000 лв. 

6 50 000 лв. 300 000 лв. 

60 5 000 лв. 300 000 лв. 

300 1 000 лв. 300 000 лв. 

800 200 лв. 160 000 лв. 

10 000 100 лв. 1 000 000 лв. 

10 000 10 лв. + 20 лв. + 20 лв. + 50лв. = 100 лв. 1 000 000 лв. 

30 000 50 лв. 1 500 000 лв. 

20 000 10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 20 лв. = 50 лв. 1 000 000 лв. 

45 000 20 лв. 900 000 лв. 

45 000 5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв. 900 000 лв. 

60 000 15 лв. 900 000 лв. 

100 000 5 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 15 лв. 1 500 000 лв. 

140 000 12 лв. 1 680 000 лв. 

140 000 6 лв. + 6 лв. = 12 лв. 1 680 000 лв. 

300 000 10 лв. 3 000 000 лв. 

300 000 5 лв. + 5 лв. = 10 лв. 3 000 000 лв. 

900 000 6 лв. 5 400 000 лв. 

2 000 000 5 лв. 10 000 000 лв. 

4 101 176  36 320 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 
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(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, или от сборът на две, три или четири  парични суми. 

Чл. 182. (1) Под специалното защитно покритие игралните зони „Игра 1“, „Игра 2“ и „Игра 3“ 

на всеки талон съдържат следното: 

- Игрална зона „Игра 1“: едно поле, разчертано общо на 165 (сто шейсет и пет) квадрата. 

Квадратите в игралната зона са разположени на единадесет реда по петнадесет, като във всеки 

има изобразени символи на стрелки, които могат да бъдат:    /надясно/,  /наляво/,  

/надолу/,  /нагоре/,  /нагоре и надолу/, /наляво и надясно/, и/или има изобразени символи 

 /жълт картон/,  /червен картон/,  /купа/, или  /съдийска свирка/. В ляво и в дясно 

на основното поле на зоната има разположено по едно поле, върху всяко от които има надпис 

„ПЕЧАЛБА“; 

 - игрална зона „Игра 2“: в полето на зоната, очертано с футболна врата, има изобразени 

символи, които могат да бъдат:  /вратар наляво/ или  /вратар надясно/. В полетата, 

маркирани с надписи „Изстрел 1“, „Изстрел 2“ и „Изстрел 3“ има изобразени символи, които 

могат да бъдат:  /наляво/ и  /надясно/, а под всеки символ е изписана сума в български 

лева. В най-дясната част на полето, вертикално разположен, има отпечатан баркод, както и 

дванадесетцифрен номер – код за печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва за 

проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта;  

- игрална зона „Игра 3“: три реда, на всеки от които има по три полета – поле с изписан текст 

„домакин“ и число, поле с изписан текст „гост“ и число, като и поле,  в което има изписана 

парична сума в лева. 

 (2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 181, ал. 1, се определя и такава се дължи, 

ако: 

- след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 1“ се открие път, водещ до едно или до 

две полета с паричнна сума, намиращи се в ляво и в дясно на зоната, разположени под защитно 

покритие. Пътят по предходното изречение /път на печалбата/ се формира от посоките на 

символи на стрелки, който започва от полето, разположено в центъра на игралната зона и 

маркирано с текст „СТАРТ!“, продължава към следващите полета по указаната от съответната 

стрелка в тях посока, и завършва с поле, в което има стрелка, сочеща към някоя от паричните 

суми в лева, изписани под защитно покритие в ляво и в дясно на игралната зона. В случай, че в 

някой от квадратите на основното поле се открие символ   /съдийска свирка/, то пътят, 

формиран от посоката на символи на стрелки след този символ, продължава от всеки от двата 

квадрата на основното поле, обозначени с буква „Д“, разположени в оцветен в червено кръг.  

- след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 1“, в някое от полетата се открие символ 

 /купа/, като в този случай печалбата е 50 лв.; 

- след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 2“ в полетата, маркирани с надпис 

„Изстрел 1“, „Изстрел 2“ и „Изстрел 3“ се открие символ със стрелка, насочена в посока, 

противоположна на тази, в която е позициониран вратарят от полето, очертано с футболна 

врата, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под този символ. Например, ако в 

полето „ИЗСТРЕЛ 1“ се открие сума „1 000 лв.“ и  над нея символ  / наляво/, а вратарят се 

намира в дясната част на вратата и е изобразен със символ  /вратар надясно/, тогава 

печалбата е 1 000 лв.; 

- след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 3“ в някой от трите реда на зоната се 

открие число, изписано в полето „ДОМАКИН“, което е по-голямо от числото, изписано в 

полето „ГОСТ“, тогава печалбата е сумата в лева, изписана на същия ред. 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, както 

и при които формираният път от посоки на символи на стрелки по ал. 1, тире първо, завършва 

с поле, в което има стрелка, сочеща към надпис „Аут”, или към символ /червен картон/, или 

към втори последователен символ /жълт картон/, в рамките на един и същи път, формиран 
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от посоки на символи на стрелки, то те се определят като непечеливши с печалбите по чл. 181, 

ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ОСМА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ЗЛАТНАТА АКЦИЯ“ – първи тираж 

 

Чл. 183. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЗЛАТНАТА АКЦИЯ“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЗЛАТНАТА АКЦИЯ“ – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 184. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ЗЛАТНАТА АКЦИЯ“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 5 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:2,87. 

Чл. 185. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ЗЛАТНАТА АКЦИЯ“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЗЛАТНАТА АКЦИЯ“ – първи тираж, са разположени следните персонални 

зони: 

- Игрална зона „Игра 1“. Зоната включва общо три полета – „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“, 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“ и „БОНУС ЧИСЛА“, обозначени с указателни текстове:  „Изтрий всички 

ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА и маркирай всички ВАШИ ЧИСЛА и БОНУС ЧИСЛА, които съвпадат 

с тях.“ и „Виж подробните правила на играта на гърба на талона…“, както и с надписи 

„изтрий тук!“, намиращи се върху полето „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА; 

- Игрална зона „Игра 2“. Зоната е обозначена с надпис „изтрий тук“, както и с указателен текст: 

„Ако сборът от двете числа в една колона е равен или по-голям от 100 (сто), печелиш сумата, 

изписана под тях.“; 

- Игрална зона „БОРСОВ ИНДЕКС“. Зоната е обозначена с надписи „изтрий тук“, както и с 

указателен текст: „Умножи печалбата от талона!“; 

- Игрална зона „Игра 3“. Зоната е обозначена с надпис „изтрий тук“, както и с указателен текст: 

„Открий ЗЛАТНА АКЦИЯ или акция с определен номинал в лева. Виж правилата на гърба на 

талона…“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ЗЛАТНАТА АКЦИЯ“ – първи тираж, се 

посочват условията за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 186. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ЗЛАТНАТА АКЦИЯ“ – първи тираж, провеждана с 5 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 5,00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група в лв. 

1 500 000 лв.                                     500 000 лв.  

5 100 000 лв.                                     500 000 лв.  

2 50 000 лв.                                     100 000 лв.  

2 5 000 лв. Х10 = 50 000 лв.                                     100 000 лв.  

15 5 000 лв.                                       75 000 лв.  
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50 1 000 лв.                                       50 000 лв.  

50 100 лв. Х10 = 1 000 лв.                                       50 000 лв.  

500 500 лв.                                     250 000 лв.  

2 000 100 лв.                                     200 000 лв.  

3 000 10 лв. Х10 = 100 лв.                                     300 000 лв.  

20 000 50 лв.                                  1 000 000 лв.  

20 000 10 лв. Х5 = 50 лв.                                  1 000 000 лв.  

10 000 20 лв.                                     200 000 лв.  

20 000 5 лв. Х4 = 20 лв.                                     400 000 лв.  

20 000 5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв.                                     400 000 лв.  

10 000 15 лв.                                     150 000 лв.  

20 000 5 лв. Х3 = 15 лв.                                     300 000 лв.  

15 000 5 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 15 лв.                                     225 000 лв.  

150 000 10 лв.                                  1 500 000 лв.  

150 000 5 лв. Х2 = 10 лв.                                  1 500 000 лв.  

400 000 6 лв.                                  2 400 000 лв.  

600 000 5 лв.                                  3 000 000 лв.  

300 000 3 лв.                                     900 000 лв.  

1 740 625                                 15 100 000 лв.  

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, две или три парични суми. 

Чл. 187. (1) Под специалното защитно покритие игралните зони „Игра 1“, „Игра 2“, „БОРСОВ 

ИНДЕКС“ и „Игра 3“ на всеки талон съдържат следното: 

- игрална зона „Игра 1“: три полета с наименования „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“, „ВАШИТЕ 

ЧИСЛА“ и „БОНУС ЧИСЛА“.  

Поле „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“ съдържа двадесет едноцифрени или двуцифрени числа, 

изписани на един ред.  

Поле „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ съдържа общо четиринадесет колони с изписани в тях едноцифрени 

и/или двуцифрени числа по следния начин, от ляво на дясно: първа – 2 числа, втора – 3 числа, 

трета – 3 числа, четвърта – 4 числа, пета – 4 числа, шеста – 4 числа, седма – 5 числа, осма – 5 

числа, девета – 5 числа, десета – 6 числа, единадесета – 6 числа, дванадесета – 6 числа, 

тринадесета – 7 числа и четиринадесета – 6 числа; числата във всяка колона са разположени 

едно под друго, а над числата от всяка колона е изписана парична сума в лева, както следва от 

ляво на дясно: първа - 3 лева, втора - 5 лева, трета - 6 лева, четвърта - 15 лева, пета - 10 лева, 

шеста - 20 лева, седма - 100 лева, осма - 50 лева, девета - 500 лева, десета - 1 000 лева, 

единадесета - 5 000 лева, дванадесета - 50 000 лева, тринадесета - 500 000 лева и четиринадесета 

- 100 000 лева.  

Поле „БОНУС ЧИСЛА“ съдържа тринадесет едноцифрени или двуцифрени числа, изписани на 

един ред и групирани както следва: група „а)“ – 3 числа, група  „б)“ – 3 числа, група „в)“ – 3 

числа и група „г)“ – 4 числа,  а вдясно от всяка група числа има изписана сума в лева, като 

следва: за група „а)“ –  10 лв., за група  „б)“ – 50 лв., за група „в)“ – 100 лв.  и за група „г)“ – 

500 000 лв.; 

- игрална зона „Игра 2“: четири полета – „колона 1“, „колона 2“, „колона 3“ и „колона 4“, във 

всяко от които има изписани по две едноцифрени и/или двуцифрени числа, разположени едно 

под друго, а под числата от всяка колона е изписана парична сума в лева; 

- игрална зона „БОРСОВ ИНДЕКС“ съдържа символ „Х“, следван от число, което може да бъде 

или 1, или 2, или 3, или 4, или 5, или 10; 

- игрална зона „Игра 3“: едно поле, което може да съдържа текст „ЗЛАТНА АКЦИЯ“ или текст 

„АКЦИЯ НОМИНАЛ“, следван от парична сума, която може да бъде или 5 лв.,  или 10 лв., или 

15 лв., или 20 лв., или 25 лв., или 30 лв. В долната част на полето, има отпечатан хоризонтално 

баркод, а в лявата част на полето има отпечатан вертикално дванадесетцифрен номер – код за 
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печалба (този дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон 

и/или за други цели, свързани с играта). 

(2) Талони, материализиращи правото на печалба по чл. 186, ал. 1, се определят и такава се 

дължи, ако след изтриване на покритието на зона: 

- „Игра 1“, в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“, всички числа от една колона са еднакви с числа от 

полето „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“, като в този случай печалбата е сумата в лева, изписана над 

тази колона; 

- „Игра 1“, в полето „БОНУС ЧИСЛА“, всички числа от една от групите - или „а)“, или „б)“, 

или „в)“, или „г)“, са еднакви с числа от полето „ПЕЧЕЛИВШИ ЧИСЛА“, като в този случай 

печалбата е сумата в лева, изписана вдясно от съответната група; 

- „Игра 2“, се открият две числа от една колона, чиито сбор е равен или по-голям от числото 

100, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под числата в съответната колона.  

- „БОРСОВ ИНДЕКС“, се открие знак „Х“, следван от число в този случай печалбата е сумата 

в лева, представляваща произведението на това число и числото, обозначаващо печалба /сумата 

в лева/ от някоя от зоните „Игра 1“ и/или „Игра 2“. Например, ако в „Игра 2“ има печалба от 10 

лв., а в зона „БОРСОВ ИНДЕКС“ е изписано „Х5“, тогава печалбата става 50 лв. 

- „Игра 3“ се открие текст с надпис „ЗЛАТНА АКЦИЯ“ или текст с надпис „Акция номинал“, 

следван от изписана парична сума в лева – 5 лв., или 10 лв., или 15 лв., или 20 лв., или 25 лв., 

или 30 лв. и се съберат толкова на брой непечеливши според игралните условия на играта 

„Златната акция“ талони, в колкото  общият сбор, съставен от сумите в тях след надписа „Акция 

номинал“, е минимум 100 (сто) лева ведно с талон, в който задължително фигурира надпис 

„ЗЛАТНА АКЦИЯ“, тогава печалбата е 500 лв. Например, при представяне на един 

непечеливш талон, в който в полето на „Игра 3“ има открит текст „Златна акция“ и заедно с 

него се представят непечеливши талони, при които в полето на „Игра 3“ има открити един талон 

с текст „Акция номинал 5 лв.“, един талон с текст „Акция номинал 10 лв.“, един талон с текст 

„Акция номинал 15 лв.“, един талон с текст „Акция номинал 20 лв.“, един талон с текст „Акция 

номинал 20 лв.“ и един талон с текст „Акция с номинал 30 лв.“, се печелят  500 лв. 

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 186, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ЗИМНА ПРИКАЗКА“ – първи тираж 

 

Чл. 188. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЗИМНА ПРИКАЗКА“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЗИМНА ПРИКАЗКА“ – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 189. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЗИМНА 

ПРИКАЗКА“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 3 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,38. 

Чл. 190. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ЗИМНА ПРИКАЗКА“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  
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(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЗИМНА ПРИКАЗКА“ – първи тираж, са разположени следните персонални 

зони: 

- Игрална зона „Игра 1“. Зоната включва едно поле, обозначено с указателни текстове:  „Ако 

една и съща сума се повтаря: - три пъти – печелиш тази сума; - четири пъти – печелиш 

сумата Х2; - пет пъти – печелиш сумата Х3.“ , както и с надпис „изтрий тук!“ , изписан върху 

полето; 

- Игрална зона „Игра 2“. Зоната включва осемнадесет полета, разположени на три реда по шест, 

и е обозначена с  указателни текстове: „Открий три еднакви символа на един ред и печелиш!“, 

„3 х  = 3 лв.;  3 х  = 6 лв.; 3 х  = 9 лв.; 3 х  = 15 лв.; 3 х  = 50 лв.; 3 х  = 100 

лв.; 3 х  = 5 000 лв.; 3 х  = 100 000 лв.“, както и с надпис „Изтрий тук“; 

- Игрална зона „Игра 3“. Зоната включва дванадесет полета, разположени на четири реда по 

три, и е обозначена с  указателен текст: „Ако откриеш символ  в един прозорец, печелиш 

сумата под него, ВЕДНАГА!“ 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ЗИМНА ПРИКАЗКА“ – първи тираж, се 

посочват условията за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 191. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ЗИМНА ПРИКАЗКА“ – първи тираж, провеждана с 3 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 3,00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група в лв. 

2 100 000 лв.                                     200 000 лв.  

4 50 000 лв.                                     200 000 лв.  

18 5 000 лв. 90 000 лв.  

290 500 лв. 145 000 лв.  

600 100 лв. 60 000 лв. 

600 50 лв. Х2  = 100 лв. 60 000 лв. 

7 700 50 лв. 385 000 лв. 

20 000 15 лв. 300 000 лв. 

33 000 3 лв. + 6 лв. + 6 лв. = 15 лв. 495 000 лв. 

30 000 9  лв. 270 000 лв. 

30 000 3 лв. + 6 лв. = 9 лв. 270 000 лв. 

30 000 3 лв. Х3 = 9 лв. 270 000 лв. 

85 000 6 лв. 510 000 лв. 

50 000 3 лв. Х2 = 6 лв. 300 000 лв. 

600 000 3 лв. 1 800 000 лв. 

887 214  5 355 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, две или три парични суми. 

Чл. 192. (1) Под специалното защитно покритие игралните зони „Игра 1“, „Игра 2“ и  „Игра 3“ 

на всеки талон съдържат следното: 

- игрална зона „Игра 1“: едно поле с кръгла форма. Полето съдържа изписани  общо шест суми 

в лева – „3 лв.“ и/или „6 лв.“ и/или „9 лв.“ и/или „15 лв.“ и/или „50 лв.“ и/или „100 лв.“ и/или 

„500 лв.“ и/или „5 000 лв.“ и/или „50 000 лв.“ и/или „100 000 лв.“. В централната част на полето 

има отпечатан хоризонтално баркод, а над него е отпечатан хоризонтално дванадесетцифрен 

номер – код за печалба (този дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на 

всеки талон и/или за други цели, свързани с играта). 

- игрална зона „Игра 2“: осемнадесет полета с кръгла форма, разположени на три реда по шест, 

като всеки ред е обозначен с  – „ред 1“, „ред 2“ и „ред 3“. Във всяко от осемнадесетте полета 
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има изобразен символ, който може да бъде –  (къща) или  (ръкавица), или  (сн. човек), 

или (елен), или  (снежинка), или  (шейна), или  (звезда), или   (подарък).  

 

- игрална зона „Игра 3“: дванадесет полета, разположени на четири реда по три. Във всяко поле 

има избразен символ, който може да бъде:  (къща) или  (ръкавица), или  (сн. човек), 

или (елен), или  (снежинка), или  (шейна), или  (звезда), или   (подарък), или 

 (елха), а под съответния изобразен символ има изписана сума в лева, която може да бъде: „3 

лв.“,  или „6 лв.“ , или „9 лв.“,  или „15 лв.“,  или „50 лв.“,  или „100 лв.“,  или „500 лв.“,  или 

„5 000 лв.“, или „50 000 лв.“, или „100 000 лв.“ 

 

(2) Талони, материализиращи правото на печалба по чл. 191, ал. 1, се определят и такава се 

дължи, ако след изтриване на покритието на зона: 

- „Игра 1“, в полето на зоната една и съща сума се повтаря изписана три, четири или пет пъти. 

В тези случаи: 

Ако една сума се повтаря три пъти, печалбата е тази сума.  Например, ако се открие  сумата 

„100 лв.“ изписана три пъти, печалбата е 100 лв. Ако една сума се повтаря четири пъти, 

печалбата е тази сума, умножена по 2. Например, ако се открие сумата „50 лв.“, изписана четири 

пъти, печалбата е 100 лв. Ако една сума се повтаря пет пъти, печалбата е тази сума, умножена 

по 3. Например, ако се открие сумата „3 лв.“, изписана пет пъти, печалбата е 9 лв.; 

- „Игра 2“, в полетата на зоната, на един ред се открият три еднакви символа. В тези случаи 

печалбата е какато следва: при три еднакви символа (къща) - 3 лв.; при три еднакви символа 

 (ръкавица) -  6 лв.; при три еднакви символа    (снежен човек) - 9 лв.;  при три еднакви 

символа  (елен) - 15 лв.;  при три еднакви символа   (снежинка) - 50 лв.; при три еднакви 

символа   (шейна) - 100 лв.; при три еднакви символа   (звезда) - 5 000 лв.; при три 

еднакви символа   (подарък) - 100 000 лв.“;  

- „Игра 3“, в някое от дванадесетте полета на зоната се открие символ  (елха), в този случай 

печалбата е сумата в лева, изписана под този символ.  

(3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 191, ал. 1.  

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ЕЗИ ИЛИ ТУРА“ – първи тираж 

 

Чл. 193. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЕЗИ ИЛИ ТУРА“ – първи тираж, в рамките на определения от Националната 

агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЕЗИ ИЛИ ТУРА“ – първи тираж, 

начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда и 

срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 194. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЕЗИ ИЛИ 

ТУРА“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 4 000 000. 
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(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,34. 

Чл. 195. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ЕЗИ ИЛИ ТУРА“ – първи тираж, се отпечатват с един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЕЗИ ИЛИ ТУРА“ – първи тираж, са разположени следните персонални зони: 

- Игрална зона „Игра 1“. Зоната включва две игрални полета, обозначени с указателни текстове:  

„Ако откриете три еднакви символа, разположени на един ред, на една колона или на един 

диагонал, печелите сумата, изписана за съответните ред, колона или диагонал.“ , както и с 

надписи „изтрий тук!“ ; 

- Игрална зона „Игра 2“. Зоната включва дванадесет игрални полета и е обозначена с  

указателни текстове: „Ако на един ред откриете два еднакви символа на монета, печелите 

сумата в лева, изписана в дясно от тях“, както и с надписи „Изтрий тук“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ЕЗИ ИЛИ ТУРА“ – първи тираж, се 

посочват условията за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 196. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ЕЗИ ИЛИ ТУРА“ – първи тираж, провеждана с 4 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 3,00 лева, е както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група в лв. 

1 200 000 лв. 200 000 лв. 

5 50 000 лв. 250 000 лв. 

100 1 000 лв. 100 000 лв. 

1 000 200 лв. 200 000 лв. 

2 000 50 лв. 100 000 лв. 

3 000 5 лв.+5 лв. +10 лв.+10 лв.+20 лв.= 50 лв. 150 000 лв. 

15 000 20 лв. 300 000 лв. 

15 000 5 лв.+5 лв.+10 лв.= 20 лв. 300 000 лв. 

15 000 15 лв. 225 000 лв. 

15 000 5 лв.+10 лв.= 15 лв. 225 000 лв. 

50 000 10 лв. 500 000 лв. 

50 000 5 лв.+5 лв.= 10 лв. 500 000 лв. 

140 000 7 лв. 980 000 лв. 

240 000 5 лв. 1 200 000 лв. 

650 000 3 лв. 1 950 000 лв. 

1 196 106  7 180 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, или от сборът на две, три или пет парични суми. 

Чл. 197. (1) Под специалното защитно покритие игралните зони „Игра 1“ и „Игра 2“ на всеки 

талон съдържат следното: 

- игрална зона „Игра 1“: две полета, всяко от които с квадратна форма. Във всяко от полетата 

има изобразени по девет символа на монета, разположени на три реда по три, които могат да 

бъдат –  или . 

- игрална зона „Игра 2“: дванадесет полета, разположени на обозначени редове -  „1 ред“, „2 

ред“, „3 ред“, „4 ред“, „5 ред“, „6 ред“, „7 ред“, „8 ред“, „9 ред“, „10 ред“, „11 ред“ и „12 ред“ , 

като всяко поле е разделено на три части. Всяко поле съдържа от ляво на дясно, както следва: 

символ на монета, който може да бъде -   или  ; символ на монета, който може да 
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бъде -  или  ; и парична сума в лева; . В централната част на зоната, между 

обозначените редове, има отпечатан вертикално баркод, както и дванадесетцифрен номер – код 

за печалба (този дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон 

и/или за други цели, свързани с играта). 

  

(2) Талони, материализиращи правото на печалба по чл. 196, ал. 1, се определят и такава се 

дължи, ако след изтриване на покритието на зоната: 

- „Игра 1“, в някое от двете полета се открият три еднакви символа на монета, разположени на 

един ред, на една колона или на един диагонал. В тези случаи, печалбата е сумата в лева, 

изписана на лицето на талона, за съответния ред с открити три еднакви символа, за съответната 

колона с открити три еднакви символа, или за съответния диагонал с открити три еднакви 

символа.  

Пример за печалба  от 50 лв. в Игра 1:  

 
 

 

- „Игра 2“, в някое от дванадесетте полета на зоната се открият два еднакви символа на монета, 

разположени на един ред. В този случай, печалбата е сумата в лева изписана в дясно от 

еднаквите символи на същия ред. 

Пример за печалба от 50 000 лв. в Игра 2:  

 
 

 (3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 196, ал. 1.  

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ШУМ НА ПАРИ - BINGO“ – първи тираж 

 

Чл. 198. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ШУМ НА ПАРИ - BINGO“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ШУМ НА ПАРИ - BINGO“ – 

първи тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на 

печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, 

посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на 

Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната 

агенция по приходите. 
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Чл. 199. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ШУМ НА 

ПАРИ - BINGO“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 4 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5,00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:2,85. 

Чл. 200. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ШУМ НА ПАРИ - BINGO“ – първи тираж, се отпечатват с два дизайна. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ШУМ НА ПАРИ - BINGO“ – първи тираж, са разположени следните персонални 

зони: 

- Четири игрални зони „Бинго карти“, обозначени с надписи: „BINGO карта 1“, „BINGO карта 

2“, „BINGO карта 3“ и „BINGO карта 4“. Всяка от зоните включва общо по двадесет и пет 

полета, разположени на пет реда по пет; 

- Четири игрални зони „Бонус бинго карти“, обозначени с надписи „БОНУС BINGO карти“. 

Зоните са номерирани с числа от 1 до 4, като всяка включва по пет полета, разположени на един 

ред; 

- Игрална зона „Бинго числа“. Зоната е обозначена с надписи „BINGO ЧИСЛА“ и „изтрий тук“; 

- Игрална зона „Бонус бинго числа“. Зоната е обозначена с надпис „БОНУС BINGO ЧИСЛА“ 

и „изтрий тук“; 

- Игрална зона „Бинго множител“. Зоната е обозначена с надпис „BINGO МНОЖИТЕЛ“ и 

„изтрий тук“; 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ШУМ НА ПАРИ - BINGO“ – първи 

тираж се посочват условията за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на 

печалбите. 

Чл. 201. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ШУМ НА ПАРИ - BINGO“ – първи тираж, провеждана с 4 000 000 

броя талона, всеки от които с номинална стойност 5,00 лева, е както следва:  

 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, която се формира от 

една, две или три парични суми.  

Брой печалби Единична печалба             Общо печалби в група 

1 500 000 лв.   500 000 лв. 

3 100 000 лв.   300 000 лв. 

3 50 000 лв.   150 000 лв. 

15 5 000 лв.   75 000 лв. 

200 500 лв.   100 000 лв. 

2 000 100 лв.   200 000 лв. 

4 000 50 лв.   200 000 лв. 

8 000 
10 лв.+15 лв.+25 лв.= 50 

лв. 

  
400 000 лв. 

10 000 25 лв.   250 000 лв. 

10 000 5 лв. Х5 = 25 лв.   250 000 лв. 

20 000 20 лв.   400 000 лв. 

20 000 5 лв. Х4 = 20 лв.   400 000 лв. 

60 000 15 лв.   900 000 лв. 

50 000 5 лв. Х3 = 15 лв.   750 000 лв. 

110 000 10 лв.   1 100 000 лв. 

110 000 5 лв. Х2 = 10 лв.   1 100 000 лв. 

1 000 000 5 лв.   5 000 000 лв. 
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Чл. 202. (1) Под специалното защитно покритие игралните зони „Бинго карти“, „Бонус бинго 

карти“, „Бинго числа“, „Бонус бинго числа“ и „Бинго множител“ на всеки талон съдържат 

следното: 

- „Бинго карти“: във всяка от четирите Бинго карти по двадесет и пет полета, всяко от които с 

квадратна форма, разположени на пет реда по пет.  Във всяко от полетата има изписано число 

в редицата от 1 до 90 или има изобразен символ ; 

- „Бонус бинго карти“: във всяка от четирите Бонус бинго карти по пет полета, всяко от които с 

квадратна форма, разположени на един ред.  Във всяко от полетата има изписано число в 

редицата от 1 до 90 или има изобразен символ ; 

- „Бинго числа“: осемнадесет полета, разположени на девет реда по две.  Във всяко от полетата 

има изписана буква от латинската азбука, която може да бъде: „B“, „I“, „N“, „G“ или „О“,  а след 

всяка буква има изписано число в редицата от 1 до 90. Буквата, изписана пред всяко число, 

указва разположението на това число в съответна Бинго карта или Бонус бинго карта, например 

число, пред което има буква „B“, се намира изписано на първата колона в една Бинго карта. В 

централната част на зоната има отпечатан хоризонтално баркод, както и дванадесетцифрен 

номер – „код за печалба“ (този дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата 

на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта); 

- „Бонус бинго числа“: шест полета, разположени на три реда по две.  Във всяко от полетата 

има изписана буква от латинската азбука, която може да бъде: „B“, „I“, „N“,  „G“ или „О“,  а 

след всяка буква има изписано число в редицата от 1 до 90. Буквата, изписана пред всяко число, 

указва разположението на това число в съответна Бинго карта или Бонус бинго карта, например 

число, пред което има буква „N“, се намира изписано на третата колона в една Бинго карта; 

- „Бинго множител“: едно поле, в което има изписано число в редицата от 1 до 5, а след 

съответното число има изобразен знак „Х“. 

 

(2) Талони, материализиращи правото на печалба по чл. 201, ал. 1, се определят и такава се 

дължи, ако: 

- в някоя от четирите Бинго карти всички числа, разположени на една линия (на един ред или 

на една колона, или на един диагонал), общо пет на брой, съвпадат с числа от полетата „Бинго 

числа“ и „Бонус бинго числа“. Открит изобразен символ  в някое от полетата на една Бинго 

карта отговаря на съвпадащо число, така че да се формира линия (ред, колона или диагонал). В 

тези случаи печалбата за съвпадение на групата от пет числа, разположени на една линия (ред, 

колона или диагонал), е както следва: за съвпадение в „BINGO карта 1“, печалбата е 10 лв.; за 

съвпадение в „BINGO карта 2“, печалбата е 5 лв.; за съвпадение в BINGO карта 3, печалбата е 

15 лв. и за съвпадение в BINGO карта 4, печалбата е 5 лв.  

Пример за формирани линии в една бинго карта:  

 

 
 

- в някоя от четирите Бинго карти всички числа, разположени в четирите ѝ ъгъла, общо четири 

на брой, съвпадат с числа от полетата „Бинго числа“ и „Бонус бинго числа“. Открит изобразен 

символ  в някое от полетата на една Бинго карта отговаря на съвпадащо число, така че да се 

формират четири ъгъла. В тези случаи, печалбата за съвпадение на групата от четири числа, 

разположени в четирите ъгъла на една Бинго карта, е както следва: за съвпадение в „BINGO 

карта 1“ печалбата е 50 лв.; за съвпадение в „BINGO карта 2“ печалбата е 100 лв.; за съвпадение 

в „BINGO карта 3“ печалбата е 25 лв. и за съвпадение в „BINGO карта 4“ печалбата е 20 лв.; 

Пример за формирани 4 ъгъла в една бинго карта:  
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- в някоя от четирите Бинго карти всички числа, които са оградени с кръг и са разположени в 

централната ѝ част, които за „BINGO карта 1“ са общо седем на брой и образуват буквата „П“, 

за „BINGO карта 2“ са общо шест на брой и образуват буквата „А“, за „BINGO карта 3“ са общо 

седем на брой и образуват буквата „Р“, и за „BINGO карта 4“ са общо седем на брой и образуват 

буквата „И“, съвпадат с числа от полетата „Бинго числа“ и „Бонус бинго числа“. Открит 

изобразен символ  в някое от полетата на една Бинго карта отговаря на съвпадащо число, 

така че да се формира група от оградени в кръг числа. В тези случаи, печалбата за съвпадение 

на групата от оградени с кръг числа в една Бинго карта е както следва: за съвпадение в „BINGO 

карта 1“ печалбата е 5 000 лв.; за съвпадение в „BINGO карта 2“ печалбата е 500 лв.; за 

съвпадение в „BINGO карта 3“ печалбата е 50 лв. и за съвпадение в „BINGO карта 4“ печалбата 

е 100 лв. 

 

Пример за съвпадение на всички числа, оградени в кръг в „BINGO карта 2“, така че да образуват 

буква „А“:  

 

 
 

- в някоя от четирите Бинго карти всички числа, разположени на двата ѝ диагонала, общо девет 

на брой, така че да образуват буквата „Х“, съвпадат с числа от полетата „Бинго числа“ и „Бонус 

бинго числа“. Открит изобразен символ  в някое от полетата на една Бинго карта отговаря 

на съвпадащо число, така че да се формират два диагонала (Х). В тези случаи, печалбата за 

съвпадение на групата от девет числа, разположени на два диагонала (Х), е както следва: за 

съвпадение в „BINGO карта 1“ печалбата е 500 000 лв.; за съвпадение в „BINGO карта 2“ 

печалбата е 50 000 лв.; за съвпадение в „BINGO карта 3“ печалбата е 100 000 лв. и за съвпадение 

в „BINGO карта 4“ печалбата е 5 000 лв. 

 

Пример за формирани два диагонала (X) в една бинго карта: 

 

 
 

- в някоя от четирите Бонус бинго карти всички числа, разположени на един ред, общо пет на 

брой, съвпадат с числа от полетата „Бинго числа“ и „Бонус бинго числа“. Открит изобразен 

символ  в някое от полетата на една Бонус бинго карта отговаря на съвпадащо число, така 
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че да се формира ред от познати числа. В тези случаи, печалбата за съвпадение и на петте числа, 

разположени на един ред, е както следва:  за съвпадение в „Бонус BINGO карта 1“ печалбата е 

100 лв.; за съвпадение в „Бонус BINGO карта 2“ печалбата е 20 лв.; за съвпадение в „Бонус 

BINGO карта 3“ печалбата е 10 лв. и за съвпадение в „BINGO карта 4“ печалбата е 5 лв. 

Пример за съвпадение на всички пет числа в „Бонус BINGO карта 2“: 

 

 
  

- в зоната „BINGO множител“ се открие число, следвано от знак „Х“, в този случай печалбата е 

сумата в лева, представляваща произведението на това число и числото, обозначаващо печалба 

/сумата в лева/, формирана в някоя от останалите игрални зони. Например, ако в „BINGO карта 

2“ има печалба от 5 лв., а в зона „BINGO множител“ е изписано „4Х“, тогава печалбата става 

20 лв. 

 (3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 201, ал. 1.  

 

ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“ – 

първи тираж 

 

Чл. 203. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“ – първи тираж, в рамките на 

определения от Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ШАМПИОНСКА 

КРЪСТОСЛОВИЦА“ – първи тираж, начина за определяне на печелившите участници и 

изплащането на печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат 

условията, посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с 

разпоредбите на Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на 

Националната агенция по приходите. 

Чл. 204. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“– първи тираж, се организира с общ брой талони 5 000 

000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:2,94. 

Чл. 205. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“– първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“ – първи тираж, са разположени 

следните персонални зони и указателни текстове: 

- Игрална зона „ВАШИТЕ БУКВИ“. Зоната е обозначена с надпис „ВАШИТЕ БУКВИ“, както 

и с указателен текст „Изтрий тук“; 

- Игрална зона „КРЪСТОСЛОВИЦА 1“, обозначена с надпис „КРЪСТОСЛОВИЦА 1“. Зоната 

съдържа общо 150 /сто и петдесет/ полета, в част от които са разположени изписани букви от 

българската азбука или има изобразени символ/и  ; 

- Игрална зона „КРЪСТОСЛОВИЦА 2“, обозначена с надпис „КРЪСТОСЛОВИЦА 2“. Зоната 

съдържа общо 56 /петдесет и шест/ полета, в част от които са разположени изписани букви от 

българската азбука или има изобразени символ/и ; 
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- Игрална зона „КРЪСТОСЛОВИЦА 3“, обозначена с надпис „КРЪСТОСЛОВИЦА 3“. Зоната 

съдържа общо 56 /петдесет и шест/ полета, в част от които са разположени изписани букви от 

българската азбука или има изобразени символ/и ; 

- Игрална зона „БОНУС ДУМА 1“, обозначена с надпис „БОНУС ДУМИ“ и „1“. Зоната 

съдържа общо 6 /шест/ полета, в които са разположени изписани букви от българската азбука 

или има изобразени символ/и ; 

- Игрална зона „БОНУС ДУМА 2“, обозначена с надпис „БОНУС ДУМИ“ и „2“. Зоната 

съдържа общо 5 /пет/ полета, в които са разположени изписани букви от българската азбука или 

има изобразени символ/и ; 

- Игрална зона „БОНУС ДУМА 3“, обозначена с надпис „БОНУС ДУМИ“ и „3“. Зоната 

съдържа общо 4 /четири/ полета, в които са разположени изписани букви от българската азбука 

или има изобразени символ/и ; 

- Игрална зона „БЪРЗИ ПАРИ“, обозначена с надпис „БЪРЗИ ПАРИ“ и указателни тексове 

„Ако откриете сума – печелите я ВЕДНАГА“ и „Изтрийте тук“. Зоната съдържа 1 поле, в което 

под защитно покритие е изписана сума в лева или има изобразен произволен символ“;  

- Указателен текст „Сравнете всяка от ВАШИТЕ БУКВИ с тези в Кръстословици 1, 2 и 3, както 

и с тези в Бонус думите, като маркирате всички, които съвпадат. Ако успеете да съставите три 

или повече завършени думи в една Кръстословица или цяла Бонус дума, печелите съответната 

печалба за тях. Символ съответства на съвпадаща буква. Всяка от Кръстословиците 1, 2 и 3, 

както и всяка от Бонус думите, се играе поотделно!“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“ – първи тираж, се посочват условията 

за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 206. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“ – първи тираж, провеждана 

с 5 000 000 броя талона, всеки от които с номинална стойност 5.00 лева, е, както следва:  

 

 

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от група в 

лева 

800 000 5 лв. 4 000 0000 лв. 

400 000 6 лв. 2 400 000 лв. 

260 000 10 лв. 2 600 000 лв. 

50 000 
                                             5 лв. + 10 лв. 

= 15 лв. 
750 000 лв. 

50 000 15 лв. 750 000 лв. 

50 000 
                               5 лв. + 5 лв. + 10 лв. 

= 20 лв. 
1 000 000 лв. 

50 000                                20 лв. 1 000 000 лв. 

10 000 
                              5 лв. + 10 лв. + 10 лв. 

= 25 лв. 
250 000 лв. 

10 000                                25 лв. 250 000 лв. 

15 000 30 лв. 450 000 лв. 

5 000 100 лв. 500 000 лв. 

100 1 000 лв. 100 000 лв. 

40 5 000 лв. 200 000 лв. 

3 50 000 лв. 150 000 лв. 

2 150 000 лв. 300 000 лв. 

1 500 000 лв. 500 000 лв. 

1 700 146  15 200 000 лв. 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 
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(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една, 

или от сборът на две или три суми в лева. 

Чл. 207. (1) Игралните зони на всеки талон – „Вашите букви“, „Кръстословица 1“, 

„Кръстословица 2“, „Кръстословица 3“, „Бонус дума 1“, „Бонус дума 2“,  „Бонус дума 3“ и 

„Бързи пари“ съдържат следните полета: 

- Игрална зона „Вашите букви“: осемнадесет полета, разположени на два реда – десет на първия 

и осем на втория. Под специалното непрозрачно защитно покритие всяко от полетата съдържа 

изписана буква от българската азбука. В централна част на зоната е отпечатан баркод знак, 

както и дванадесетцифрен номер – код за печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва 

за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта; 

- Игрална зона „Кръстословица 1“: 150 /сто и петдесет/ полета с квадратна форма, разположени 

на 10 /десет/ реда по 15 /петнадесет/. Под специалното прозрачно защитно покритие всяко поле 

е възможно да съдържа изписана по една буква от българската азбука, или изобразен символ 

 или е празно (без буква или символ ) ; 

- Игрална зона „Кръстословица 2“: 56 /петдесет и шест/ полета с квадратна форма, разположени 

на 8 /осем/ реда по 7 /седем/. Под специалното прозрачно защитно покритие всяко поле е 

възможно да съдържа изписана по една буква от българската азбука, или изобразен символ  

или е празно (без буква или символ ); 

- Игрална зона „Кръстословица 3“: 56 /петдесет и шест/ полета с квадратна форма, разположени 

на 8 /осем/ реда по 7 /седем/. Под специалното прозрачно защитно покритие всяко поле е 

възможно да съдържа изписана по една буква от българската азбука, или изобразен символ  

или е празно (без буква или символ ); 

 

- Игрална зона „Бонус дума 1“: 6 /шест/ полета с квадратна форма, разположени хоризонтално. 

Под специалното прозрачно защитно покритие всяко поле съдържа изписана по една буква от 

българската азбука или има изобразен символ ; 

- Игрална зона „Бонус дума 2“: 5 /пет/ полета с квадратна форма, разположени хоризонтално. 

Под специалното прозрачно защитно покритие всяко поле съдържа изписана по една буква от 

българската азбука или има изобразен символ ; 

- Игрална зона „Бонус дума 3“: 4 /четири/ полета с квадратна форма, разположени 

хоризонтално. Под специалното прозрачно защитно покритие всяко поле съдържа изписана по 

една буква от българската азбука или има изобразен символ ; 

- Игрална зона „Бързи пари“: 1 /едно/ поле с кръгла форма. Под специалното защитно покритие 

полето съдържа изписана сума в лева или има изобразен произволен символ; 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 206, ал. 1, се определя, както следва:  

- Печалба от игрални зони „Вашите букви“ и „Кръстословица 1“, се дължи при спазване на 

действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите 

букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната  

„Кръстословица 1“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от 

българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в 

зоната „Вашите букви“ се открие буквата „К“, в полетата на зоната „Кръстословица 1“ се 

изтриват (маркират) всички изписани букви „К“. В случай, че при спазване на тези действия 

разкритите съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 1“ образуват комбинации, 

които съставят от три до петнадесет включително „завършени думи“, се дължи печалба, 

описана в ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 1“ на лицето на всеки талон за играта, 

както следва: за 3 завършени думи – 5 лв.; за 4 завършени думи – 6 лв.; за 5 завършени думи – 

10 лв.; за 6 завършени думи – 15 лв.; за 7 завършени думи – 20 лв.; за 8 завършени думи – 25 

лв.; за 9 завършени думи – 30 лв.; за 10 завършени думи – 100 лв.; за 11 завършени думи – 1 000 

лв.; за 12 завършени думи – 5 000 лв.; за 13 завършени думи – 50 000 лв.; за 14 завършени думи 

– 150 000 лв. и за 15 завършени думи – 500 000 лв.; 

- Печалба от игрални зони „Вашите букви“ и „Кръстословица 2“, се дължи при спазване на 

действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите 
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букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната  

„Кръстословица 2“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от 

българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в 

зоната „Вашите букви“ се открие буквата „А“, в полетата на зоната „Кръстословица 2“ се 

изтриват (маркират) всички изписани букви „А“. В случай, че при спазване на тези действия 

разкритите съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 2“ образуват комбинации, 

които съставят от три до шест включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана в 

ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 2“ на лицето на всеки талон за играта, както 

следва: за 3 завършени думи – 5 лв.; за 4 завършени думи – 10 лв.; за 5 завършени думи – 20 лв.; 

за 6 завършени думи – 100 лв.;  

- Печалба от игрални зони „Вашите букви“ и „Кръстословица 3“, се дължи при спазване на 

действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите 

букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната  

„Кръстословица 3“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от 

българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в 

зоната „Вашите букви“ се открие буквата „И“, в полетата на зоната „Кръстословица 3“ се 

изтриват (маркират) всички изписани букви „И“. В случай, че при спазване на тези действия 

разкритите съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 3“ образуват комбинации, 

които съставят от три до шест включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана в 

ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 3“ на лицето на всеки талон за играта, както 

следва: за 3 завършени думи – 5 лв.; за 4 завършени думи – 10 лв.; за 5 завършени думи – 20 лв.; 

за 6 завършени думи – 100 лв. 

По смисъла на горното „завършена дума“ е всяка: която е съставена от комбинация от най-

малко 3 /три/ съвпадащи букви и/или символ/и ; която е съставена от комбинация от 

непрекъснато подредени хоризонтално или вертикално букви и/или символ/и , четени в 

последователност от ляво на дясно или от горе на долу; която е съставена единствено и само от 

комбинация от букви, налични в зоната „Вашите букви“ и/или символ/и ; при която, 

непосредствено преди първата и след последната й буква или символ , няма друга буква или 

символ .  

Символ  в полетата на зоните „Кръстословица 1“, „Кръстословица 2“ и „Кръстословица 3“ 

замества съответната липсваща буква на същото място, така че да бъде съставена „завършена 

дума“.  

- Печалба от игрални зони „Вашите букви“ и „Бонус дума 1“, се дължи, при спазване на 

действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Твоите 

букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната 

„Бонус дума 1“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от 

българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в 

зоната „Вашите букви“ се открие буквата „В“, в полетата на зоната „Бонус дума 1“ се изтриват 

(маркират) всички изписани букви „В“. В случай, че при спазване на тези действия всички 

букви и в шестте полета на зоната „Бонус дума 1“ съвпадат с букви от зоната „Вашите букви“, 

така че да образуват цяла дума, печалбата е сумата в лева, изписана в полета „ПЕЧАЛБА“, 

разположено непосредствено в дясно на зоната „Бонус дума 1“;  

- Печалба от игрални зони „Вашите букви“ и „Бонус дума 2“ се дължи, при спазване на действия 

със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в 

които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната „Бонус 

дума 2“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската 

азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната 

„Вашите букви“ се открие буквата „Е“, в полетата на зоната „Бонус дума 2“ се изтриват 

(маркират) всички изписани букви „Е“. В случай, че при спазване на тези действия всички букви 

и в петте полета на зоната „Бонус дума 2“ съвпадат с букви от зоната „Вашите букви“, така че 

да образуват цяла дума, печалбата е сумата в лева, изписана в полета „ПЕЧАЛБА“, 

разположено непосредствено в дясно на зоната „Бонус дума 2“;  
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- Печалба от игрални зони „Вашите букви“ и „Бонус дума 3“ се дължи, при спазване на действия 

със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в 

които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната „Бонус 

дума 3“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската 

азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната 

„Вашите букви“ се открие буквата „Д“, в полетата на зоната „Бонус дума 3“ се изтриват 

(маркират) всички изписани букви „Д“. В случай, че при спазване на тези действия всички 

букви и в четирите полета на зоната „Бонус дума 3“ съвпадат с букви от зоната „Вашите букви“, 

така че да образуват цяла дума, печалбата е сумата в лева изписана в полета „ПЕЧАЛБА“, 

разположено непосредствено в дясно на зоната „Бонус дума 3“;  

Символ , изобразен в полетата на зоните „Бонус дума 1“, „Бонус дума 2“ и „Бонус дума 3“, 

замества съответната липсваща буква на същото място, така че да бъде съставена цяла бонус 

дума. 

Всяко от зоните „Кръстословица 1“, „Кръстословица 2“, „Кръстословица 3“, „Бонус дума 1“, 

„Бонус дума 2“,  „Бонус дума 3“ е отделна игрална зона и във всяка се играе поотделно.  

- Печалба от игрална зона „Бързи пари“ се дължи, ако в полето на зоната се открие изписана 

сума в лева, като в този случай, печалбата е изписаната сума в лева. Например, ако в полето на 

зоната се открие изписана сумата „5 000 лв.“, печалбата е 5 000 лв. 

 (3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 206, ал. 1.  

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ С РАЗНОВИДНОСТ „ВАКАНЦИЯ БЕЗ КРАЙ“ – първи тираж 

 

Чл. 208. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ВАКАНЦИЯ БЕЗ КРАЙ“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ВАКАНЦИЯ БЕЗ КРАЙ“ – 

първи тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на 

печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, 

посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на 

Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната 

агенция по приходите. 

Чл. 209. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ВАКАНЦИЯ БЕЗ КРАЙ“– първи тираж, се организира с общ брой талони 5 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,51. 

Чл. 210. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ВАКАНЦИЯ БЕЗ КРАЙ“– първи тираж, се отпечатват с един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ВАКАНЦИЯ БЕЗ КРАЙ“ – първи тираж, са разположени следните персонални 

зони и указателни текстове: 

- Игрална зона „Игра 1“. Зоната е обозначена с надпис „Игра 1“, както и с указателни текстове: 

„Ако под една марка откриете: · две еднакви числа и два еднакви символа, печелите сумата под 

тях; · изписани само  числа, печелите сумата под тях, умножена х2; · изобразени само символи, 

печелите сумата под тях, умножена х3“, както и  „Изтрий тук“; 
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- Игрални зони „Бонус 1“ и „Бонус  2“, обозначени с надписи  „Бонус“ и „изтрий тук“, както и 

с указателни текстове:  „Ако в някоя от двете Бонус зони откриете: · символ  , печелите 

сумата под него ВЕДНАГА; · символ  , печелите сбора от сумите, изписани и в двете 

бонус зони!“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ВАКАНЦИЯ БЕЗ КРАЙ“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане 

на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 211. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ВАКАНЦИЯ БЕЗ КРАЙ“ – първи тираж, провеждана с 5 000 000 

броя талона, всеки от които с номинална стойност 3.00 лева, е, както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от група в 

лева 

760 000 3 лв. 2 280 000 лв. 

300 000 4 лв. 1 200 000 лв. 

50 000 3 лв. х2 = 6 лв. 300 000 лв. 

50 000 6 лв. 300 000 лв. 

60 000 3 лв. х3 = 9 лв. 540 000 лв. 

60 000 9 лв.                                540 000 лв. 

30 000 3 лв. + 3 лв. + 6 лв. = 12 лв. 360 000 лв. 

30 000 12 лв. 360 000 лв. 

10 000 9 лв. + 6 лв. = 15 лв.                                150 000 лв. 

10 000 15 лв. 150 000 лв. 

30 000 15 лв. + 15 лв. = 30 лв.                                900 000 лв. 

30 000 30 лв. 900 000 лв. 

4 000 100 лв. 400 000 лв. 

100 1 000 лв. 100 000 лв. 

40 5 000 лв. 200 000 лв. 

2 50 000 лв. 100 000 лв. 

3 1 200 лв. на месец за 10 г. = 144 000 лв. 432 000 лв. 

1 424 145  9 212 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една, 

две или три суми в лева. 

Чл. 212. (1) Игралните зони на всеки талон – „Игра 1“, „Бонус 1“ и „Бонус 2“ съдържат следните 

полета: 

- Игрална зона „Игра 1“: общо единадесет полета, всяко с формата на пощенска марка. Под 

специалното непрозрачно защитно покритие всяко от полетата е разделено на четири части, 

разположени на дава реда по две, като във всяка от частите има изписано число в редицата от 1 

до 60 или има изобразен стилизиран символ, а под четирите части е изписана сума в български 

лева.  В централна част на зоната е отпечатан баркод знак, както и дванадесетцифрен номер – 

код за печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки 

талон и/или за други цели, свързани с играта; 

- Игрална зона „Бонус 1“: едно полета с кръгла форма. Под специалното непрозрачно защитно 

покритие в полето е изобразен стилизиран символ, а под съответния символ е изписана сума в 

български лева; 

- Игрална зона „Бонус 2“: едно полета с кръгла форма. Под специалното непрозрачно защитно 

покритие в полето е изобразен стилизиран символ, а под съответния символ е изписана сума в 

български лева. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 211, ал. 1, се определя, както следва:  
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- Печалба от игрална зона „Игра 1“, се дължи ако:  в някое от полетата на зоната се открият две 

еднакви числа и два еднакви символа, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана в 

полето под тези числа и символи. Например, ако се открият числата  „18“ и „18“, както и 

символите   и   и под тези числа и символи е изписана сумата „5 000 лв.“, печалбата е 

5 000 лв.; в някое от полетата на зоната се открият изписани само числа, общо четири на брой, 

в този случай печалбата е удвоената стойност на сумата в лева, изписана в полето под тези 

четири числа.  Например, ако се открият числата  „3“,  „7“, „24“ и  „44“ и под тези числа е 

изписана сумата „3 лв.“, печалбата е 6 лв.; в някое от полетата на зоната се открият изобразени 

само символи, общо четири на брой, в този случай печалбата е утроената стойност на сумата в 

лева, изписана в полето под тези четири символа.  Например, ако се открият символи  ,  , 

 и , и под тези символи е изписана сумата „3 лв.“, печалбата е 9 лв.;  

 

- Печалба от игрални зони „Бонус 1“ и„Бонус 2“ се дължи ако:  в полето на някоя от зоните се 

открие символ  , в този сучай печалбата е сумата в лева, изписана под този символ. 

Например, ако в полето на зоната „Бонус зона 1“ се открие символ   и под него е изписана 

сумата „100 лв.“, печалбата е 100 лв.:  в някое от полетата на зоните се открие символ   , 

в този сучай печалбата е сбора от сумите  в лева, изписани в полетата на зоните „Бонус 1“ 

и„Бонус 2“. Например, ако в полето на зоната „Бонус 1“ се открие символ   и под него е 

изписана сумата „15 лв.“, а в полето на зоната „Бонус  2“ се открие символ  и под него е 

изписана сумата „15 лв.“, тогава печалбата е 30 лв. 

 (3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 211, ал. 1.  

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ЧЕРНАТА ПЕРЛА“ – първи тираж 

 

Чл. 213. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЧЕРНАТА ПЕРЛА“ – първи тираж, в рамките на определения от Националната 

агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЧЕРНАТА ПЕРЛА“ – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 214. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ЧЕРНАТА 

ПЕРЛА“– първи тираж, се организира с общ брой талони 4 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,22. 

Чл. 215. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ЧЕРНАТА ПЕРЛА“ – първи тираж, се отпечатват с два дизайна. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЧЕРНАТА ПЕРЛА“ – първи тираж, са разположени следните персонални зони 

и указателни текстове: 
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- Игрални зони „Игра 1“, „Игра 2“, „Игра 3“ и „Игра 4“. Зоните са обозначени с надписи „игра 

1“, „игра 2“, „игра 3“ и „игра 4“, „Изтрий тук“, както и с указателни текстове: „АКО В ЕДНА 

ИГРА: · НЯКОЕ ОТ ВАШИТЕ ЧИСЛА Е ЕДНАКВО С ПЕРЛЕНОТО ЧИСЛО, ПЕЧЕЛИТЕ 

СУМАТА ЗА ТАЗИ ИГРА; · ДВЕ ОТ ВАШИТЕ ЧИСЛА СА ЕДНАКВИ С ПЕРЛЕНОТО 

ЧИСЛО, ПЕЧЕЛИТЕ СУМАТА ЗА ТАЗИ ИГРА Х 2; · ОТКРИЕТЕ СИМВОЛ , 

ПЕЧЕЛИТЕ СБОРА ОТ ПЕЧАЛБИТЕ, ИЗПИСАНИ И ЗА ЧЕТИРИТЕ ИГРИ“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ЧЕРНАТА ПЕРЛА“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 216. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ЧЕРНАТА ПЕРЛА“ – първи тираж, провеждана с 4 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 3.00 лева, е, както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от група в 

лева 

200 000 2 лв. 400 000 лв. 

600 000 3 лв. 1 800 000 лв. 

100 000 3 лв. х2 = 6 лв. 600 000 ЛВ. 

100 000 6 лв. 600 000 лв. 

100 000 8 лв. 800 000 лв. 

40 000 3 лв. + 3 лв. + 3 лв. + 3 лв. = 12 лв. 480 000 лв. 

20 000 6 лв. х2 = 12 лв. 240 000 лв. 

20 000 12 лв.                                240 000 лв. 

30 000 3 лв. + 3 лв. + 6 лв. + 12 лв.  = 24 лв. 720 000 лв. 

20 000 24 лв. 480 000 лв. 

5 000 24 лв. х2 = 48 лв. 240 000 лв. 

5 000 48 лв. 240 000 лв. 

400 200 лв.                                80 000 лв. 

80 1 000 лв. 80 000 лв. 

6 10 000 лв. 60 000 лв. 

2 50 000 лв. 100 000 лв. 

1 200 000 лв. 200 000 лв. 

1 240 489  7 360 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една 

или от четири суми в лева. 

Чл. 217. (1) Всяка от игралните зони на един талон – „Игра 1“, „Игра 2“ „Игра 3“ и „Игра 4“ 

съдържа следните полета: едно поле „ПЕРЛЕНО ЧИСЛО“, в което под специалното 

непрозрачно защитно покритие има изписано число в редицата от 1 до 60; пет полета 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“, във всяко от които под специалното непрозрачно защитно покритие има 

изписано число в редицата от 1 до 60 или има изобразен символ  ; едно поле „ПЕЧАЛБА“, 

в което под специалното непрозрачно защитно покритие има изписана сума в лева. Всички 

полета от една игрална зона са разположени хоризонтално на един ред. 

 

В долната част на талона, под полетата „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ на игрална зона „Игра 4“, е 

отпечатан баркод знак, както и дванадесетцифрен номер – код за печалба. Този 

дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други 

цели, свързани с играта; 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 216, ал. 1, се определя, както следва:  

ЧЕРНА
ПЕРЛА
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- Печалба от всяка от игралните зони „Игра 1“, „Игра 2“ „Игра 3“  или „Игра 4“ се дължи, ако: 

число, изписано в някое от полетата „ВАШИТЕ ЧИСЛА“,  е еднакво с числото, изписано в 

полето „ПЕРЛЕНО ЧИСЛО“. В този случай, печалата е сумата в лева, изписана в полето 

„ПЕЧАЛБА“  на същата игрална зона. Пример за печалба от 1 000 лв.:  

; 

 

Две от числата, изписани в полетата „ВАШИТЕ ЧИСЛА“, са еднакви с числото, изписано в 

полето „ПЕРЛЕНО ЧИСЛО“. В този случай, печалбата е удвоената стойност на сумата в лева, 

изписана в полето „ПЕЧАЛБА“ на същата игрална зона. Пример за печалба от 48 лв.:  

; 

В някое от полетата „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие символ   . В този случай, печалбата е 

сбора от сумите в лева, общо четири на брой, изписани в полетата „ПЕЧАЛБА“ на игралните 

зони „Игра 1“, „Игра 2“ „Игра 3“  и „Игра 4“. Пример за печалба от 24 лв.: 

 
 

 (3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 216, ал. 1.  

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ С РАЗНОВИДНОСТ „КЪСМЕТ Х5“ – първи тираж 

 

Чл. 218. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „КЪСМЕТ Х5“ – първи тираж, в рамките на определения от Националната 

агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „КЪСМЕТ Х5“ – първи тираж, 

начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда и 

срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 219. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „КЪСМЕТ 

Х5“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 4 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 2.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,43. 

Чл. 220. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„КЪСМЕТ Х5“ – първи тираж, се отпечатват в един дизайн.  
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(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „КЪСМЕТ Х5“ – първи тираж, са разположени следните персонални зони и 

указателни текстове: 

- Десет игрални полета, обозначени с надпис „Изтрий тук“, както и с указателни текстове: „Ако 

откриете: една сума, изписана  5 пъти, печелите тази сума; три или повече символи , 

печелите съответната сума от Легендата; символ , печелите сбора от всички изписани суми, 

умножен по 5.“ и „ЛЕГЕНДА: 3 х = 5 лв. · 4 х = 10 лв. · 5 х = 15 лв. · 6 х = 

1 000 лв. · 7 х = 50 000 лв.; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „КЪСМЕТ Х5“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане на играта, 

редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 221. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „КЪСМЕТ Х5“ – първи тираж, провеждана с 4 000 000 броя талона, 

всеки от които с номинална стойност 2.00 лева, е, както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от група 

в лева 

600 000 2 лв. 1 200 000 лв. 

350 000 3 лв. 1 050 000 лв. 

120 000 5 лв. 600 000 лв. 

60 000 10 лв. 600 000 лв. 

15 000  5 лв. + 10 лв. = 15 лв. 225 000 лв. 

10 000 15 лв. 150 000 лв. 

8 000 (2 лв. + 3 лв. + 5 лв.) x5 = 50 лв. 400 000 лв. 

2 000 50 лв. 100 000 лв. 

80 (50 лв. + 50 лв. + 50 лв. + 50 лв.) x5 = 1 000 лв. 80 000 лв. 

20 1 000 лв. 20 000 лв. 

5 10 000 лв. 50 000 лв. 

3 50 000 лв. 150 000 лв. 

1 165 108  4 625 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една, 

две, три или от четири суми в лева. 

Чл. 222. (1) Всеки талон за играта съдържа десет игрални полета, всяко от които е с кръгла 

форма, разположени на два реда по пет. Под специалното непрозрачно защитно покритие във 

всяко игрално поле има изписана по една сума в лева или има изобразен по един символ, който 

може да бъде – или , или , или . 

 

В централната част на талона, между двата реда с игрални полета, под защитно покритие,  е 

отпечатан баркод знак, както и дванадесетцифрен номер – код за печалба. Този 

дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други 

цели, свързани с играта; 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 221, ал. 1, се определя, както следва:  

- Ако в игралните полета една и съща сума в лева се открие изписана пет пъти, печалбата е тази 

сума в лева. Например, ако сумата „50 000 лв.“ е изписана в пет от полетата, печалбата е 50 000 

лв.; 
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- Ако в играните полета се отрият: три символа  , печалбата е  5 лв.; четири символа  , 

печалбата е 10 лв.; пет символа , печалбата е  15 лв.; шест символа , печалбата е  1 000 

лв.; седем символа  , печалбата е 50 00 лв.; 

- Ако в някое от играните полета се открие символ , печалбата е петорната стойност на 

сбора от всички открити суми в лева, изписани в полетата. Например, ако в игралните полета 

се открият изписани сумите – „2 лв.“, „3 лв.“ и „5 лв.“, както и в някое поле има изобразен 

символ , печалбата е сбора от тези суми – 10 лв., умножен по 5 /пет/, или общо 50 лв. 

 

 (3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 221, ал. 1.  

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „СПЕЧЕЛИ 500 000 ЛВ. – ЗЛАТНА 

ТРЕСКА“ – първи тираж 

 

Чл. 223. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „СПЕЧЕЛИ 500 000 ЛВ. – ЗЛАТНА ТРЕСКА“ – първи тираж, в рамките на 

определения от Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „СПЕЧЕЛИ 500 000 ЛВ. – 

ЗЛАТНА ТРЕСКА“ – първи тираж, начина за определяне на печелившите участници и 

изплащането на печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат 

условията, посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с 

разпоредбите на Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на 

Националната агенция по приходите. 

Чл. 224. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „СПЕЧЕЛИ 

500 000 ЛВ. – ЗЛАТНА ТРЕСКА“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 5 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,22. 

Чл. 225. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„СПЕЧЕЛИ 500 000 ЛВ. – ЗЛАТНА ТРЕСКА“ – първи тираж, се отпечатват в два дизайна.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „СПЕЧЕЛИ 500 000 ЛВ. – ЗЛАТНА ТРЕСКА“ – първи тираж, са разположени 

следните персонални зони и указателни текстове: 

- Игрална зона „Игра 1“. Зоната е обозначена с надпис „Игра 1“, както и с указателни текстове: 

„ Открийте 3 или повече символа  и печелите сумата посочена за тях. Символ  се брои 

да два символа . Символ се брои за три символа “, като и  „Изтрий тук“, 

изписано два пъти.; 

- Играна зона „Игра 2“. Зоната е обозначена с надписи „Игра 2“, „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ и 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“, както и с указателни текстове: „Ако някое от ВАШИТЕ ЧИСЛА е 

еднакво с някое от ЗЛАТНИТЕ ЧИСЛА, печелите сумата под него. При открит символ  , 

печелите сумата под него ВЕДНАГА!“, както и „Изтрий тук“.  

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 
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(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „СПЕЧЕЛИ 500 000 ЛВ. – ЗЛАТНА ТРЕСКА“ – първи тираж, се посочват 

условията за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 226. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „СПЕЧЕЛИ 500 000 ЛВ. – ЗЛАТНА ТРЕСКА“ – първи тираж, 

провеждана с 5 000 000 броя талона, всеки от които с номинална стойност 5.00 лева, е, както 

следва:  

 

 

 

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от група в 

лева 

800 000 5 лв. 4 000 000 лв. 

320 000 6 лв. 1 920 000 лв. 

150 000 5 лв. + 5 лв. = 10 лв. 1 500 000 лв. 

100 000 10 лв. 1 000 000 лв. 

50 000  10 лв. + 10 лв. = 20 лв. 1 000 000 лв. 

50 000 20 лв. 1 000 000 лв. 

40 000 10 лв. + 20 лв. + 20 лв. = 50 лв. 2 000 000 лв. 

40 000 50 лв. 2 000 000 лв. 

2 000 100 лв. 200 000 лв. 

60  1 000 лв. 60 000 лв. 

30 5 000 лв. 150 000 лв. 

3 50 000 лв. 150 000 лв. 

1 500 000 лв. 500 000 лв. 

1 552 094  15 480 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една, 

или от сборът на две или три суми в лева. 

Чл. 227. (1) Под специалното защитно покритие игралните зони „Игра 1“ и „Игра 2“ на всеки 

талон, съдържат следното: 

- игрална зона „Игра 1“: общо двадесет полета, разположени на пет реда по четири. Всяко от 

полета съдържа изобразен по един символ, който може да бъде някой от следните:   или 

, или  , или   или  , или , или , или , или .  В долната част 

на зоната, под последния ред с игрални полета, под защитно покритие, е отпечатан баркод знак, 

както и дванадесетцифрен номер – „код за печалба“. Този дванадесетцифрен номер се използва 

за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта; 

 

- игрална зона „Игра 2“: две части с наименования „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ и „ВАШИТЕ ЧИСЛА“.  

Частта „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ съдържа три полета във всяко, от които има изписано едноцифрено 

или двуцифрено число в редицата от 1 до 60. 

Частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ съдържа пет полета във всяко, от които има изписано едноцифрено 

или двуцифрено число в редицата от 1 до 60 или има изобразен символ , а под всяко число 

или символ  е изписана сума в лева.  

 

 (2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 226, ал. 1, се определя, както следва:  

- Ако след изтриване на покритието на полетата на игрална зона „Игра 1“, се открият три или 

повече символа  , като  открит символ  се брои (е равен) за два открити символа 
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, а открит символ се брои (е равен) за три открити символа ,  в тези случаи печалбата 

е както следва: при 3 (три) открити символа , печалбата е 5 лв.; при 4 (четири) открити 

символа , печалбата е 6 лв.; при 5 (пет) открити символа , печалбата е 10 лв.; при 6 

(шест) открити символа , печалбата е 20 лв.; при 7 (седем) открити символа , печалбата 

е 50 лв.; при 8 (осем) открити символа , печалбата е 100 лв.; при 9 (девет) открити символа 

, печалбата е 1 000 лв.; при 10 (десет) открити символа , печалбата е 5 000 лв.; при 11 

(единадесет) открити символа , печалбата е 50 000 лв.; и при 12 (дванадесет) открити 

символа , печалбата е 500 000 лв. Например, ако в полетата на зоната се открият 5 (пет) 

символа  и 1 (един) символ  , т.е. общо 8 (осем) символа , печалбата е 100 лв.; 

 

- Ако след изтриване на покритието на частите „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ и „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ на 

игрална зона „Игра 2“: в някое от петте полета на частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие число, 

което е еднакво с число, изписано в някое от трите полета на частта „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“, в този 

случай, печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число разположено в поле от частта 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Например, ако някое от трите числа в частта „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ е „10“, 

а някое от петте числа, изписани в частта  „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ също е „10“ и под него е 

изписана сума „5 000 лв.“, печалбата от тази зона е 5 000 лв.; Ако в някое от петте полета на 

частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие символ , в този случай, печалбата е сумата в лева, 

изписана под този символ.  

 (3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 226, ал. 1.  

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „МАГИЧНАТА 8“ – първи тираж 

 

Чл. 228. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „МАГИЧНАТА 8“ – първи тираж, в рамките на определения от Националната 

агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „МАГИЧНАТА 8“ – първи тираж, 

начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда и 

срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 229. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„МАГИЧНАТА 8“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 3 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,33. 

Чл. 230. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„МАГИЧНАТА 8“ – първи тираж, се отпечатват в един дизайн. 
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(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „МАГИЧНАТА 8“ – първи тираж, са разположени следните персонални зони и 

указателни текстове: 

- Осем игрални зони. Всяка от зоните е номерирана с цифри от 1 до 8. Зоните са обозначени с 

надпис „Изтрий тук“, както и с указателни текстове: „ Ако в една кутия откриете: * един символ 

, печелите сума, изписана в нея; * два символа , печелите сумата, изписана в нея, 

умножена по 2; три символа , печелите сумата, изписана в нея, умножена по 3.“ и „Ако 

откриете символ   независимо в коя кутия, печелите сбора от сумите, изписани и в осемте 

кутии.“ 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „МАГИЧНАТА 8“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 231. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „МАГИЧНАТА 8“ – първи тираж, провеждана с 3 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 3.00 лева, е, както следва:  

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от група в 

лева 

500 000 3 лв. 1 500 000 лв. 

210 000 4 лв. 840 000 лв. 

40 000 3 лв. х2 = 6 лв. 240 000 лв. 

40 000 6 лв. 240 000 лв. 

30 000 3 лв. х3 = 9 лв. 270 000 лв. 

30 000 9 лв. 270 000 лв. 

20 000 8 х 3 лв. = 24 лв. 480 000 лв. 

20 000 24 лв. 480 000 лв. 

5 000 (2 х 3 лв.) + (4 х 6 лв.) + (2 х 9 лв.) = 48 лв. 240 000 лв. 

5 000 48 лв. 240 000 лв. 

1 000 200 лв. 200 000 лв. 

100 1 000 лв. 100 000 лв. 

40 2 000 лв. 80 000 лв. 

2 50 000 лв. 100 000 лв. 

1 200 000 лв. 200 000 лв. 

901 143  5 480 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една 

или сбора от осем суми в лева. 

Чл. 232. (1) Под специалното защитно покритие, всяка от осемте игралните зони на един талон, 

съдържа следното: 

- общо четири полета, разположени на два реда по два, а под тях на цялата дължина е изписана 

сума в лева. Всяко от четири полета съдържа изобразен по един символ, който може да бъде 

някой от следните:   или , или  , или ,   или  , или , или  , или  

, или , или  .  

- в централната част на всеки талон, разположен между игралните зони, под защитно покритие, 

е отпечатан баркод знак, както и дванадесетцифрен номер – „код за печалба“. Този 

дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други 

цели, свързани с играта; 

 (2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 231, ал. 1, се определя, както следва:  
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- ако след изтриване на покритието на всяка от осемте игрални зони, в полетата на една от тях 

се открие изобразен един символ  . В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под 

този символ в същата игрална зона; 

- ако след изтриване на покритието на всяка от осемте игрални зони, в полетата на една от тях 

се открият изобразени два символа  . В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана 

под тези символи в същата играна зона, умножена по 2. Например, ако в една игрална зона се 

открият два символа  и под тях е изписана сумата 3 лв., печалбата е 6 лв.;  

- ако след изтриване на покритието на всяка от осемте игрални зони, в полетата на една от тях 

се открият изобразени три символа  . В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана 

под тези символи в същата играна зона, умножена по 3 . Например, ако в една игрална зона се 

открият три символа  и под тях е изписана сумата 3 лв., печалбата е 9 лв.;  

- ако след изтриване на покритието на всяка от осемте игрални зони, в полетата на една от тях 

се открие изобразен символ  . В този случай, печалбата е равна на сбора от сумите в лева, 

изписани и в осемте игрални зони. Например, ако в някое от полетата на игрална зона № 4 се 

откриете изобразен символ , а под него, в същата играна зона, е изписана сума „9 лв.“, а в 

останалите седем игрални зони са изписани суми, както следва: в игрална зона № 1 - „3 лв.“, в 

игрална зона № 2 - „6 лв.“, в игрална зона № 3 - „6 лв.“, в игрална зона № 5 - „9 лв.“, в игрална 

зона № 6 - „ 3 лв.“, в игрална зона № 7 - „6 лв.“ и в игрална зона № 8 - „6 лв.“, печалбата е 9 лв.+ 

3 лв.+ 6 лв.+ 6 лв.+ 9 лв.+ 3 лв.+ 6 лв.+ 6 лв. = 48 лв. 

 (3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 231, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „БАНИЦА С КЪСМЕТИ“ – първи тираж 

 

Чл. 233. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „БАНИЦА С КЪСМЕТИ“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „БАНИЦА С КЪСМЕТИ“ – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 234. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „БАНИЦА 

С КЪСМЕТИ“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 4 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,26. 

Чл. 235. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„БАНИЦА С КЪСМЕТИ“ – първи тираж, се отпечатват в един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „БАНИЦА С КЪСМЕТИ“ – първи тираж, са разположени следните персонални 

зони и указателни текстове: 



 

Игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за 

всички“ 

  стр. 100 

 

- Игрална зона „Игра 1“. Зоната е обзначен с надписи „изтрийте тук“, „ПЕЧЕЛИВШИ 

СИМВОЛИ“ и „ПЕЧАЛБА“- изписан десет пъти, както и с указателни текстове: „Ако в едно 

поле – „парче баница“, всички символи са еднакви с ПЕЧЕЛИВШИТЕ, печелите сумата, 

изписана в това поле;“ и „Ако откриете символ ,  независимо в кое поле на „баницата“, 

печелите сбора от всички изписани суми.“; 

- Игрална зона „Игра 2“. Зоната е обозначена с надписи „изтрийте тук“, „ВАШИТЕ БУКВИ“ и 

„ПЕЧАЛБА“ - изписан седем пъти, както и с указателни текстове: „Сравнете всяка от ВАШИТЕ 

БУКВИ  с тези в седемте думи, като маркирате всички, които съвпадат.“ и „Ако успеете да 

съставите цяла дума, печелите сумата, изписана за нея в полето ПЕЧАЛБА.“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „БАНИЦА С КЪСМЕТИ“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане 

на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 236. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „БАНИЦА С КЪСМЕТИ“ – първи тираж, провеждана с 4 000 000 

броя талона, всеки от които с номинална стойност 5.00 лева, е, както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от група в 

лева 

650 000 5 лв. 3 250 000 лв. 

250 000 6 лв. 1 500 000 лв. 

100 000 5 лв. + 5 лв. = 10 лв. 1 000 000 лв. 

100 000 10 лв. 1 000 000 лв. 

20 000 5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв. 400 000 лв. 

20 000 20 лв. 400 000 лв. 

20 000 5 лв. + 10 лв. + 10 лв. = 25 лв. 500 000 лв. 

20 000 25 лв. 500 000 лв. 

20 000 10 х 5 лв. = 50 лв. 1 000 000 лв. 

20 000 50 лв. 1 000 000 лв. 

3 000 10 х 10 лв. = 100 лв. 300 000 лв. 

2 000 100 лв. 200 000 лв. 

300 10 х 20 лв. = 200 лв. 60 000 лв. 

200 1 000 лв. 200 000 лв. 

20 5 000 лв. 100 000 лв. 

2 10 х 5 000 лв. = 50 000 лв. 100 000 лв. 

2 50 000 лв. 100 000 лв. 

1 500 000 лв. 500 000 лв. 

1 225 525  12 110 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една 

или от сбора на две, три или десет суми в лева. 

Чл. 237. (1) Под специалното защитно покритие, всяка от игралните зони на един талон, 

съдържа следното: 

- Игрална зона „Игра 1“. Зоната е с форма на кръг и е разделена на общо единадесет полета. 

Централно на зоната е разположено поле с надпис „ПЕЧЕЛИВШИ СИМВОЛИ“, в което са 

изобразени общо пет символа, а под тях е изписан баркод знак и дванадесетцифрен номер – 

„код за печалба“. Този дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки 

талон и/или за други цели, свързани с играта. Около полето „ПЕЧЕЛИВШИ СИМВОЛИ“, в 

посока по часовниковата стрелка, са разположени общо десет полета, в седем от които има 

изобразени по три символа, а в останалите три - по четири символа, като във всяко от полетата 

има изписана по една сума в лева. Символите в единадесетте полета на игрална зона „Игра 1“ 
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могат да бъдат някои от следните: , или , или , или , или  , или , или 

, или , или , или , или , или , или , или , или ; 

- Игрална зона „Игра 2“. Игрална част  „ВАШИТЕ БУКВИ“, която включва общо девет полета, 

всяко от които е с кръгла форма и съдържа изписана буква от българската азбука. Седем 

игрални части – думи, две с по четири полета, две с по пет полета, две с по шест полета и една 

със седем полета. Всяко от полетата на игралните части – думи е с квадратна форма и съдържа 

изписана буква от българската азбука. Веднага след последното, най-дясно разположено поле 

на всяка от седемте игрални части – думи, е разположено поле с правоъгълна форма и надпис 

„ПЕЧАЛБА“, в което е изписана сума в лева. 

 (2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 236, ал. 1, се определя, както следва:  

- ако след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 1“ всички символи, открити в едно 

от десетте полета, разположени в посока по часовниковата стрелка, са еднакви със символи от 

тези, изобразени в централно разположеното поле „ПЕЧЕЛИВШИ СИМВОЛИ“. В този случай, 

печалбата е сумата в лева, изписана в игралното поле с еднаквите символи. Например, ако в 

полето  „ПЕЧЕЛИВШИ СИМВОЛИ“ се открият символи , , ,  и , а в някое 

от десетте полета всички открити символи са   ,  и , и в същото поле е изписана 

сумата „1 000 лв.“, печалбата е 1 000 лв. 

- ако след изтриване на покритието на игрална зона „Игра 1“ се открие символ , изобразен 

независимо в кое от единадесетте полета на зоната. В този случай, печалба е сбора от десетте 

суми в лева, изписани в полетата на игралната зона, разположени в посока по часовниковата 

стрелка. Например, ако в едно от десетте полета, разположени в посока по часовниковата 

стрелка, се открие символ  и в тези полета са изписани сумите в лева – „10 лв.“, „10 лв.“, 

„10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“, „10 лв.“,  „10 лв.“ и „10 лв.“, печалбата е 10 лв.+10 

лв. +10 лв. +10 лв. +10 лв. +10 лв. +10 лв. +10 лв. +10 лв. +10 лв. = 100 лв.; 

 

- Печалба от игралните части „Вашите букви“ и седемте „думи“ се дължи при спазване на 

действия със следната последователност: Изтриват се деветте полета на частта „Вашите букви“, 

в които се разкриват общо девет букви от българската азбука. След това във всяка от седемте 

части – думи се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от 

българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в частта „Вашите букви“. Например, ако в 

частта „Вашите букви“ се открие буквата „И“, в полетата на всяка от частите-думи се изтриват 

(маркират) всички изписани букви „И“. В случай, че при спазване на тези действия всички 

букви в полетата на една игрална част – дума, съвпадат с букви от частта „Вашите букви“, така 

че да образуват цяла дума, печалбата е сумата в лева, изписана в полето „ПЕЧАЛБА“, 

разположено непосредствено в дясно на тази игрална част – дума. Например, ако в полетата на 

частта „ВАШИТЕ БУКВИ“ се открият буквите:  „щ“, „т“, „р“, „о“, „л“, „к“, „и“, „е“ и „б“ , а 

игралната част – дума, която съдържа седем полета, са изписани буквите „б“, „е“, „р“, „е“, „к“, 

„е“ и „т“, и в полето „ПЕЧАЛБА“, разположено непосредствено в дясно от тази игрална част, е 

изписана сумата „5 000 лв.“, печалбата е 5 000 лв.;  

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 236, ал. 1.  
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ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ВИСОКОСНА ГОДИНА“ – първи тираж 

 

Чл. 238. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ВИСОКОСНА ГОДИНА“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ВИСОКОСНА ГОДИНА“ – 

първи тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на 

печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, 

посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на 

Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната 

агенция по приходите. 

Чл. 239. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ВИСОКОСНА ГОДИНА“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 3 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 4.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,00. 

Чл. 240. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ВИСОКОСНА ГОДИНА“ – първи тираж, се отпечатват в един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ВИСОКОСНА ГОДИНА“ – първи тираж, са разположени следните персонални 

зони и указателни текстове: 

- Игрална зона „Игра 1“. Зоната е обзначен с надписи „изтрий тук“, „ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ“ и 

„СУПЕР БОНУС“, както и с указателни текстове: „Ако откриете символ , печелите сумата 

под него.“ , „Ако откриете символ , печелите сумата под него Х2.“ и „Ако символ или 

число, открити в полето СУПЕР БОНУС, са еднакви със символ или число, открити в полето 

ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ, печелите сбора от двете суми, изписани под тези еднакви числа или 

символи.“; 

- Игрална зона „Игра 2“. Зоната е обозначена с надписи „изтрий тук“, „Поле 1“ и „Поле 2“, както 

и с указателен текст: „Ако в някое от полетата сборът от трите числа, разположени на един ред 

или една колона, е равен на 29, печелите сумата, изписана за същия ред или за същата колона.“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ВИСОКОСНА ГОДИНА“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане 

на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 241. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ВИСОКОСНА ГОДИНА“ – първи тираж, провеждана с 3 000 000 

броя талона, всеки от които с номинална стойност 4.00 лева, е, както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от група в 

лева 

240 000 3 лв. 720 000 лв. 

366 000 4 лв. 1 464 000 лв. 

120 000 3 лв. х2 =  6 лв.  720 000 лв. 

120 000 6 лв. 720 000 лв. 

30 000 4 лв. х2 = 8 лв. 240 000 лв. 

30 000 4 лв. + 4 лв. = 8 лв. 240 000 лв. 

10 000 8 лв. 80 000 лв. 
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20 000 4 лв. + 8 лв. = 12 лв. 240 000 лв. 

20 000 12 лв. 240 000 лв. 

10 000 12 лв. х2 = 24 лв. 240 000 лв. 

10 000 24 лв. 240 000 лв. 

10 000 6 лв. + 8 лв. + 12 лв. + 24 лв. = 50 лв.  500 000 лв. 

10 000 50 лв. 500 000 лв. 

2 000 50 лв. + 50 лв. = 100 лв. 200 000 лв. 

1 000 100 лв. 100 000 лв. 

200 1 000 лв. 200 000 лв. 

25 1 000 лв. + 1 000 лв. = 2 000 лв. 50 000 лв. 

25 2 000 лв. 50 000 лв. 

2 40 000 лв. 80 000 лв. 

1 100 000 лв. 100 000 лв. 

1 400 000 лв. 400 000 лв. 

999 254  7 324 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една, 

две или четири суми в лева. 

Чл. 242. (1) Под специалното защитно покритие, всяка от игралните зони на един талон, 

съдържа следното: 

- Игрална зона „Игра 1“. Зоната е разделена на две полета – „ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ“ и „СУПЕР 

БОНУС“, всяко с кръгла форма . Полето с наименование „ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ“ съдържа 

изобразени стилизирани символи или има изписани числа в редицата от 1 до 31, а под всеки 

съответен символ или число има изписана сума в лева. В долната част на полето се съдържа 

изписан баркод знак и дванадесетцифрен номер – „код за печалба“. Този дванадесетцифрен 

номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с 

играта. Полето с наименование „СУПЕР БОНУС“ съдържа изобразени стилизирани символи 

или има изписани числа в редицата от 1 до 31, а под всеки съответен символ или число има 

изписана сума в лева; 

- Игрална зона „Игра 2“. Зоната  включва две части – „Поле 1“ и „Поле 2“, всяка от които е 

разделена на три реда, обозначени с надписи „ред 1“, „ред 2“ и „ред 3“, и три колони, обозначени 

с надписи „колона 1“, „колона 2“ и „колона 3“. Всеки ред и всяка колона са съставени от по три 

полета с квадратна форма, в които полета има изписани числа в редицата от 1 до 31. Под всяка 

от трите колони и в дясно от всеки един от трите реда има изписани суми в лева. 

 (2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 241, ал. 1, се определя, както следва:  

- ако след изтриване на покритието на полетата „ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ“ и „СУПЕР БОНУС“ 

на игрална зона „Игра 1“ се открие символ . В този сучай, печалбата е сумата в лева, 

изписана под него; 

- ако след изтриване на покритието на полетата „ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ“ и „СУПЕР БОНУС“ 

на игрална зона „Игра 1“ се открие символ . В този сучай, печалбата е удвоената стойност 

на сумата в лева, изписана под него;  

- ако след изтриване на покритието на полетата „ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ“ и „СУПЕР БОНУС“ 

на игрална зона „Игра 1“ символ или число, открити в полето „СУПЕР БОНУС“, са еднакви със 

символ или число, открити в полето „ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ“. В този случай, печалбата е 

сборът от двете суми в лева, изписани под тези еднакви числа или тези еднакви символи. 

Например, ако в полето „СУПЕР БОНУС“ се открие числото 28, под което е изписана сумата 

„1 000 лв.“ и в полето „ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ“ се открие същото число 28, под което е 

изписана сумата „1 000 лв.“, печалбата е 1 000 лв. + 1 000 лв. = 2 000 лв.; 

- ако в някоя от двете части – „Поле 1“ или „Поле 2“, на игрална зона „Игра 2“ сборът от трите 

числа, разположени на един ред или на една колона, е равен на 29. В този случай, печалба е 

сумата в лева, изписана за същия ред или за същата колона. Например, ако в частта „Поле 1“ на 
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ред 3 се открият числата „8“, „11“ и „10“, и на същия ред е изписана сумата „100 лв.“, печалба 

е 100 лв., т.к. сборът от изписаните числа е равен на 29.  

 (3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 241, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ПЕТДЕСЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ТАЙНОТО ИМАНЕ“ – първи тираж 

 

Чл. 243. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ТАЙНОТО ИМАНЕ“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ТАЙНОТО ИМАНЕ“ – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 244. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ТАЙНОТО ИМАНЕ“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 3 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,59. 

Чл. 245. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ТАЙНОТО ИМАНЕ“ – първи тираж, се отпечатват в един дизайн.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ТАЙНОТО ИМАНЕ“ – първи тираж, са разположени следните персонални зони 

и указателни текстове: 

- Игрални зони „КАРТА НА ИМАНЕТО“ и „ТАЙНИТЕ КООРДИНАТИ“. Зоните са 

обозначени с надписи „изтрий тук“, както и с указателни текстове: „Изтрий ТАЙНИТЕ 

КООРДИНАТИ и маркирай указаното място върху КАРТА НА ИМАНЕТО. Открий три 

еднакви символа и виж своята печалба в ЛЕГЕНДА НА ПЕЧАЛБИТЕ. Открий символ   и 

печелиш веднага 50 лв.“; 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ТАЙНОТО ИМАНЕ“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 246. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ТАЙНОТО ИМАНЕ“ – първи тираж, провеждана с 3 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 3.00 лева, е, както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от група в 

лева 

1 150 000 лв. 150 000 лв. 

3 50 000 лв. 150 000 лв. 

20 5 000 лв. 100 000 лв. 

60 1 000 лв. 60 000 лв. 

3 000 100 лв. 300 000 лв. 

13 000 50 лв. 650 000 лв. 

10 000 15 лв. 150 000 лв. 

20 000 3 лв. +  6 лв.+  6 лв. = 15 лв. 300 000 лв. 
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30 000 9 лв. 270 000 лв. 

30 000 3 лв. +  6 лв. = 9 лв. 270 000 лв. 

40 000 6 лв. 240 000 лв. 

50 000 3 лв. +  3 лв. = 6 лв. 300 000 лв. 

140 000 4 лв. 560 000 лв. 

500 000 3 лв. 1 500 000 лв. 

836 084  5 000 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една 

или от сбора на две, или три суми в лева. 

Чл. 247. (1) Под специалното защитно покритие, всяка от игралните зони на един талон, 

съдържа следното: 

- Игрална зона „КАРТА НА ИМАНЕТО“. Зоната е разделена на общо тридесет и шест полета, 

разположени на шест колони и шест реда, като всяка колона е обозначена с цифра, в 

последователност от 1 до 6, а всеки ред е обозначен с буква от българската азбука, в 

последователност от А до Е.  Във всяко поле е възможно да бъде изобразен стилизиран символ, 

който може да бъде някой от следните - , , , , , , , , ,  

,  или     , или полето е празно. В крайната дясна част на зоната се съдържа изписан 

баркод знак и дванадесетцифрен номер – „код за печалба“. Този дванадесетцифрен номер се 

използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта; 

- Игрална зона „ТАЙНИТЕ КООРДИНАТИ“. Зоната е разделена на единадесет полета, 

разположени хоризонтално. Във всяко поле е изписана координата, която представлява 

съчетание от буква от българска азбука, която може да бъде – А, Б, В, Г, Д и Е, и цифра, която 

може да бъде – 1, 2, 3, 4, 5, и 6, напр. Д5. 

 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 246, ал. 1, се определя, както следва:    

- Печалба от игрални зони „ТАЙНИТЕ КООРДИНАТИ“ и „КАРТА НА ИМАНЕТО“, се дължи 

при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се единадесетте полета на 

зоната „ТАЙНИТЕ КООРДИНАТИ“, в които се разкриват общо единадесет координати. След 

това в зоната  „КАРТА НА ИМАНЕТО“ се изтрива всяко едно поле, което съответства на 

координата - изписаното съчетание от буква от българската азбука и цифра. Например, ако в 

зоната „ТАЙНИТЕ КООРДИНАТИ“ се открие координата – съчетание от буквата „Д“ и 

числото „5“,  в полетата на зоната „КАРТА НА ИМАНЕТО“ се изтрива съответното поле, което 

съответства на тази позиция, в случая това е полето, разположено на колона, обозначена с 

цифрата „5“ и ред, обозначен с буквата „Д“. 

 В случай, че при спазване на тези действия в разкритите единадесет полета на зоната „КАРТА 

НА ИМАНЕТО“ се открият:  

-  три еднакви символа, се дължи печалба, описана в ЛЕГЕНДА НА ПЕЧАЛБИТЕ на лицето на 

всеки талон за играта, както следва: за три открити символа   – 3 лв.; за три открити символа 

 - 4 лв.; за три открити символа  - 6 лв.; за три открити символа  - 9  лв.; за три 

открити символа  -  15 лв.; за три открити символа  - 50 лв.; за три открити символа 

 - 100 лв.; за три открити символа  - 1 000 лв.; за три открити символа  - 5 000 лв.; 

за три открити символа  - 50 000 лв.; и за три открити символа  - 150 000 лв.;  

- се открие един символ  , се дължи печалба в размер на 50 лв. 
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(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, в т.ч. и 

за ред за разкриване, се определят като непечеливши с печалбите по чл. 246, ал. 1.  

 

 

 

ГЛАВА ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – първи 

тираж 

 

Чл. 248. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „МОЯТ ЩАСТЛИВ 

ДЕН.BINGO“ – първи тираж, начина за определяне на печелившите участници и 

изплащането на печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат 

условията, посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с 

разпоредбите на Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на 

Националната агенция по приходите. 

Чл. 249. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „МОЯТ 

ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 4 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 4.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,27. 

Чл. 250. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – първи тираж, се отпечатват в един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – първи тираж, са разположени следните 

персонални зони и указателни текстове: 

- Игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Зоната е обозначена с надпис „изтрий тук“, както и с 

указателен текст: „Изтрийте ВАШИТЕ ЧИСЛА“ и маркирайте всяко съвпадащо число в игрите 

от 1 до 7“; 

- Игрални зони „игра 1“, „игра 2“, „игра 3“  и „игра 4“. Зоните са обозначени с указателен текст: 

„Ако всички числа, изписани на един ред, съвпадат с ВАШИТЕ ЧИСЛА, печелите сумата, 

изписана за него.“; 

- Игрални зони „игра 5“, „игра 6“ и „игра 7“. Зоните са обозначени с указателен текст: „Ако 

всички числа от една подкова съвпадат с ВАШИТЕ ЧИСЛА, печелите сумата, която се разкрива 

в полето ПЕЧАЛБА.“ 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – първи тираж, се посочват условията за 

провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 251. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – първи тираж, провеждана с 

4 000 000 броя талона, всеки от които с номинална стойност 4.00 лева, е, както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група в лева 

1 250 000 лв. 250 000 лв. 

3 50 000 лв. 150 000 лв. 

4 20 000 лв. 80 000 лв. 

100 1 000 лв. 100 000 лв. 

160 400 лв. 64 000 лв. 
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4 000 100 лв. 400 000 лв. 

10 000 50 лв. 500 000 лв. 

20 000 24 лв. 480 000 лв. 

20 000 4 лв. + 8 лв. + 12 лв. = 24 лв. 480 000 лв. 

40 000 12 лв. 480 000 лв. 

60 000 10 лв. 600 000 лв. 

90 000 5 лв. + 5 лв. = 10 лв. 900 000 лв. 

60 000 8 лв. 480 000 лв. 

60 000 4 лв. + 4 лв. = 8 лв. 480 000 лв. 

240 000 5 лв. 1 200 000 лв. 

620 000 4 лв. 2 480 000 лв. 

1 224 268   9 124 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една 

или от сбора на две, или три суми в лева. 

Чл. 252. (1) Под специалното защитно покритие, всяка от игралните зони на един талон, 

съдържа следното: 

- Игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Зоната съдържа осемнадесет полета, във всяко от които 

има изписано число в редицата от 1 до 70. В централната част на зоната се съдържа изписан 

баркод знак и дванадесетцифрен номер – „код за печалба“. Този дванадесетцифрен номер се 

използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта; 

- Игрална зона „игра 1“. Зоната съдържа общо 20 полета, всяко от които с квадратна форма, 

разположени  на пет реда, в последователност от горе на долу, както следва: на първи ред - 6 

полета, на втори ред – 5 полета, на трети ред – 4 полета, на четвърти ред – 3 полета и на пети 

ред – 2 полета, а във всяко поле е изписано число в редицата от 1 до 70; 

- Игрална зона „игра 2“. Зоната съдържа общо 10 полета, всяко от които с квадратна форма, 

разположени  на четири реда, в последователност от горе на долу, както следва: на първи ред - 

4 полета, на втори ред – 3 полета, на трети ред – 2 полета и на четвърти ред – 1 поле, а във всяко 

поле е изписано число в редицата от 1 до 70 ; 

- Игрална зона „игра 3“. Зоната съдържа общо 10 полета, всяко от които с квадратна форма, 

разположени  на четири реда, в последователност от горе на долу, както следва: на първи ред - 

1 поле, на втори ред – 2 полета, на трети ред – 3 полета и на четвърти ред – 4 полета, а във всяко 

поле е изписано число в редицата от 1 до 70; 

- Игрална зона „игра 4“. Зоната съдържа общо 27 полета, всяко от които с квадратна форма, 

разположени  на шест реда, в последователност от горе на долу, както следва: на първи ред има 

-  2 полета, на втори ред – 3 полета, на трети ред – 4 полета, на четвърти ред – 5 полета, на пети 

ред – 6 полета и на шести ред – 7 полета, а във всяко поле е изписано число в редицата от 1 до 

70; 

- Игрална зона „игра 5“. Зоната съдържа общо пет полета, като четири от тях са разположени в 

U-образна форма, а във всяко е изписано число в редицата от 1 до 70. Петото поле, наименовано 

„Печалба“, е разположено централно на зоната, като в него е изписана сума в лева; 

- Игрална зона „игра 6“. Зоната съдържа общо седем полета, като шест от тях са разположени в 

U-образна форма, а във всяко е изписано число в редицата от 1 до 70. Шестото поле, 

наименовано „Печалба“, е разположено централно на зоната, като в него е изписана сума в лева; 

- Игрална зона „игра 7“. Зоната съдържа общо шест полета, като пет от тях са разположени в U-

образна форма, а във всяко е изписано число в редицата от 1 до 70. Четвъртото поле, 

наименовано „Печалба“, е разположено централно на зоната, като в него е изписана сума в лева; 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 251, ал. 1, се определя, както следва:    

- Печалба от игрална зона „игра 1“ се дължи ако всички числа, изписани в полета, разположени 

на един ред, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай, в 

последователност от горе на долу, при съвпадение на: числата от първи ред, печалбата е 50 000 

лв.; числата от втори ред, печалбата е 400 лв.; числата от трети ред, печалбата е 12 лв.; числата 

от четвърти ред, печалбата е 8 лв.; числата от пети ред, печалбата е 5 лв.; 
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- Печалба от игрална зона „игра 2“ се дължи ако всички числа, изписани в полета, разположени 

на един ред, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай, в 

последователност от горе на долу, при съвпадение на: числата от първи ред, печалбата е 24 лв.; 

числата от втори ред, печалбата е 10 лв.; числата от трети ред, печалбата е 5 лв.; числата от 

четвърти ред, печалбата е 4 лв.;  

- Печалба от игрална зона „игра 3“ се дължи ако всички числа, изписани в полета, разположени 

на един ред, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай, в 

последователност от горе на долу, при съвпадение на: числата от първи ред, печалбата е 4 лв.; 

числата от втори ред, печалбата е 10 лв.; числата от трети ред, печалбата е 24 лв.; числата от 

четвърти ред, печалбата е 100 лв.;  

- Печалба от игрална зона „игра 4“ се дължи ако всички числа, изписани в полета, разположени 

на един ред, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай, в 

последователност от горе на долу, при съвпадение на: числата от първи ред, печалбата е 8 лв.; 

числата от втори ред, печалбата е 12 лв.; числата от трети ред, печалбата е 50 лв.; числата от 

четвърти ред, печалбата е 1 000 лв.; числата от пети ред, печалбата е 20 000 лв.; числата от шести 

ред, печалбата е 250 000 лв.; 

- Печалба от игрална зона „игра 5“ се дължи ако всички, числа изписани в полетата, 

разположени на U-образна форма, общо четири на брой, съвпадат с числа от игрална зона 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай, печалбата е сумата в лева, която се открива след изтриване 

на полето „Печалба“;  

- Печалба от игрална зона „игра 6“ се дължи, ако всички числа изписани в полетата, 

разположени на U-образна форма, общо пет на брой, съвпадат с числа от игрална зона 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай, печалбата е сумата в лева, която се открива след изтриване 

на полето „Печалба“;  

- Печалба от игрална зона „игра 7“ се дължи, ако всички числа изписани в полетата, 

разположени на U-образна форма, общо пет на брой, съвпадат с числа от игрална зона 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай, печалбата е сумата в лева, която се открива след изтриване 

на полето „Печалба“;  

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 251, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „СКЪПОЦЕННАТА 7“ – първи тираж 

 

Чл. 253. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „СКЪПОЦЕННАТА 7“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „СКЪПОЦЕННАТА 7“ – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 254. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„СКЪПОЦЕННАТА 7“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 5 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,58. 

Чл. 255. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„СКЪПОЦЕННАТА 7“ – първи тираж, се отпечатват в три дизайна. 
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(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „СКЪПОЦЕННАТА 7“ – първи тираж, са разположени следните персонални 

зони и указателни текстове: 

- Игрални зони „ВАШИТЕ ЧИСЛА“, „СКЪПОЦЕННИ ЧИСЛА“ и „БОНУС ЧИСЛА“. Зоните 

са обозначени с надписи „изтрий тук“, както и с указателен текст: „Ако някое от ВАШИТЕ 

ЧИСЛА е еднакво с някое от СКЪПОЦЕННИТЕ ЧИСЛА, печелите сумата, изписана под него. 

Ако в полетата ВАШИТЕ ЧИСЛА откриете: една и съща сума в лева, изписана 5 пъти, печелите 

тази сума; символ   - печелите сумата под него, умножена Х2“; 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „СКЪПОЦЕННАТА 7“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 256. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „СКЪПОЦЕННАТА 7“ – първи тираж, провеждана с 5 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 5.00 лева, е, както следва:  

 

Брой 

печалби 
Единична печалба 

Общо печалби от група в 

лева 

1 500 000 лв. 500 000 лв. 

2 50 000 лв. 100 000 лв. 

3 20 000 лв. 60 000 лв. 

100 5 000 лв. 500 000 лв. 

150 
1000 лв. + 1000 лв. + 1000 лв. + 1000 лв. + 1000 лв. = 

5 000 лв. 
750 000 лв. 

550 1 000 лв. 550 000 лв. 

5 000 100 лв. 500 000 лв. 

10 000 25 лв. х2 = 50 лв. 500 000 лв. 

10 000 5 лв. + 5 лв. + 10 лв. + 15 лв. + 15 лв. = 50 лв. 500 000 лв. 

10 000 25 лв. 250 000 лв. 

10 000 5 лв. + 10 лв. + 10 лв. = 25 лв. 250 000 лв. 

10 000 20 лв. 200 000 лв. 

20 000 10 лв. х2 = 20 лв. 400 000 лв. 

50 000 15 лв. 750 000 лв. 

50 000 5 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 15 лв. 750 000 лв. 

60 000 10 лв. 600 000 лв. 

60 000 5 лв. х2 = 10 лв. 600 000 лв. 

300 000 7 лв. 2 100 000 лв. 

800 000  5 лв. 4 000 000 лв. 

1 395 806   13 860 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една 

или от сбора на три или пет суми в лева. 

Чл. 257. (1) Под специалното защитно покритие, всяка от игралните зони на един талон, 

съдържа следното: 

- Игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Зоната съдържа осемнадесет полета, разположени на 

девет реда по две, във всяко от които има изписано число в редицата от 1 до 60 или има 

изобразен символ  , а под всяко число или символ  е изписана сума в лева.; 

- Игрална зона „СКЪПОЦЕННИ ЧИСЛА“. Зоната съдържа девет полета, разположени на три 

реда по три, във всяко от които има изписано число в редицата от 1 до 60. В дясно на зоната се 
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съдържа изписан баркод знак и дванадесетцифрен номер – „код за печалба“. Този 

дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други 

цели, свързани с играта.; 

- Игрална зона „БОНУС ЧИСЛА“. Зоната съдържа три полета, разположени на един ред, във 

всяко от които има изписано число в редицата от 1 до 60. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 256, ал. 1, се определя, както следва:    

- Печалба от игрални зони ВАШИТЕ ЧИСЛА, СКЪПОЦЕННИ ЧИСЛА и БОНУС ЧИСЛА се 

дължи ако след изтриване на покритието на зоните:  в някое от осемнадесетте полета на зоната 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие число, което е еднакво с число, изписано в някое от деветте 

полета на зоната „СКЪПОЦЕННИ ЧИСЛА“ - в този случай, печалбата е сумата в лева, изписана 

под еднаквото число, разположено в поле от зоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Например, ако някое 

от деветте числа в зоната „СКЪПОЦЕННИ ЧИСЛА“ е „18“, а някое от осемнадесетте полета в 

зоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ също е изписано „18“ и под него е разположена сума „1 000 лв.“, 

печалбата от тази зона е 1 000 лв.; в някое от осемнадесетте полета на зоната „ВАШИТЕ 

ЧИСЛА“ се открие число, което е еднакво с число, изписано в някое от трите полета на зоната 

„БОНУС ЧИСЛА“, в този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число, 

разположено в поле от зоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Например, ако някое от трите числа в 

зоната „БОНУС ЧИСЛА“ е „5“, а в някое от осемнадесетте полета в зоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ 

също е изписано „5“ и под него е разположена сума „ 20 000 лв.“, печалбата от тази зона е 20 

000 лв.;  

- Печалба от игрална зона ВАШИТЕ ЧИСЛА се дължи ако след изтриване на покритието на 

зоната:  в пет от осемнадестте полета се открие  изписана една и съща сума в лева, в този случай 

печалбата е тази еднаква сума в лева. Например, ако сумата „50 000 лв.“ се открие изписана в 

пет от осемнадесетте полета на зоната, печалбата е 50 000 лв.; в някое от осемнадесетте полета 

на зоната се открие изобразен символ , в този случай печалбата е удвоената стойност на 

сумата в лева, изписано под този символ. Например, ако в някое от полетата на зоната се открие 

символ   и под него е изписана сумата „25 лв.“, печалбата от тази зона е 50 лв.   

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 256, ал. 1.  

 

 

 

ГЛАВА ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „CASH – СПЕЧЕЛЍ 150 000 ЛЕВА“ – 

първи тираж 

 

Чл. 258. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „CASH – СПЕЧЕЛЍ 150 000 ЛЕВА“ – първи тираж, в рамките на определения от 

Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „CASH – СПЕЧЕЛЍ 150 000 

ЛЕВА“ – първи тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на 

печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, 

посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на 

Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната 

агенция по приходите. 

Чл. 259. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „CASH – 

СПЕЧЕЛЍ 150 000 ЛЕВА“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 5 000 000. 
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(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,62. 

Чл. 260. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„CASH – СПЕЧЕЛЍ 150 000 ЛЕВА“ – първи тираж, се отпечатват в два дизайна. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „CASH – СПЕЧЕЛЍ 150 000 ЛЕВА“ – първи тираж, са разположени следните 

персонални зони и указателни текстове: 

- Игрална зона, съставена от 56 квадратни полета, разположена централно, и  игрална зона 

„ВАШИТЕ ЧИСЛА“, разположена в долната част. Зоните са обозначени с указателен текст: 

„Изтрийте ВАШИТЕ ЧИСЛА и отбележете всяко, което съвпада в полетата. Ако всички числа 

на един ред или една колона съвпадат – печелите.“; 

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „CASH – СПЕЧЕЛЍ 150 000 ЛЕВА“ – първи тираж, се посочват условията за 

провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 261. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „CASH – СПЕЧЕЛЍ 150 000 ЛЕВА“ – първи тираж, провеждана с 

5 000 000 броя талона, всеки от които с номинална стойност 3.00 лева, е, както следва:  

 

Единична печалба Брой печалби Общо печалби от група в лева 

150 000 лв. 1              150 000 лв.  

50 000 лв. 3              150 000 лв.  

20 000 лв. 3                60 000 лв.  

5 000 лв. 30              150 000 лв.  

2 000 лв. 40                80 000 лв.  

1 000 лв. 80                80 000 лв.  

100 лв. 1 000              100 000 лв.  

50 лв. +  50 лв. = 100 лв. 2 000              200 000 лв.  

50 лв. 9 000              450 000 лв.  

20 лв. 15 000              300 000 лв.  

10 лв. + 10 лв. = 20 лв. 20 000 400 000 лв. 

12 лв. 65 000              780 000 лв.  

10 лв. 120 000              1 200 000 лв.  

5 лв. 150 000              750 000 лв.  

4 лв. 300 000           1 200 000 лв.  

3 лв. 700 000           2 100 000 лв.  

 1 382 157 8 150 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една 

или от сбора на две суми в лева. 

Чл. 262. (1) Под специалното защитно покритие, всяка от игралните зони на един талон, 

съдържа следното: 

- Игралната зона, съставена от 56 полета, всяко от които с квадратна форма, разположени на 8 

реда и 10 колони, както следва, по редове от горе надолу: на първи ред – 4 полета, на втори ред 

– 6 полета, на трети ред – 8 полета, на четвърти ред - 10 полета,  на пети ред – 10 полета, на 

шести ред – 8 полета, на седми ред – 6 полета и на осми ред – 4 полета; по колони от ляво 

надясно: на първа колона – 2 полета, на втора колона – 4 полета, на трета колона – 6 полета, на 

четвърта колона - 8 полета,  на пета колона – 8 полета, на шеста колона – 8 полета, на седма 

колона – 8 полета, на осма колона – 6 полета, на девета колона – 4 полета и на десета колона – 

2 полета, а във всяко от полетата по редове и колони има изписано число в редицата от 1 до 56; 

- Игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Зоната е съставена от едно поле, в което има изписани 22 

числа в редицата от 1 до 56. Централно на зоната се съдържа изписан баркод знак и 
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дванадесетцифрен номер – „код за печалба“. Този дванадесетцифрен номер се използва за 

проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта. 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 261, ал. 1, се определя, както следва: 

-  ако всички числа, разположени на един ред в игралната зона, съставена от 56 квадратни 

полета, са еднакви с числа, открити в зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай, в 

последователност от горе надолу, печалбата е както следва: за първи ред – 5 лв., за втори ред – 

50 лв., за трети ред – 20 000 лв., за четвърти ред – 150 000 лв., за пети ред – 50 000 лв., за шести 

ред – 100 лв., за седми ред – 12 лв., за осми ред – 10 лв.; 

- ако всички числа, разположени на една колона в игралната зона, съставена от 56 квадратни 

полета, са еднакви с числа, открити в зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай, в 

последователност от ляво надясно, печалбата е както следва:  за първа колона – 3 лв., за втора 

колона – 10 лв., за трета колона – 20 лв., за четвърта колона – 1000 лв., за пета колона – 2000 лв., 

за шеста колона – 5000лв., за седма колона – 100 лв., за осма колона – 50 лв., за девета колона – 

4 лв. и за десета колона – 3 лв. 

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 261, ал. 1.  

 

 

ГЛАВА ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „БЪРЗИ 1000 ЛЕВА“ – първи тираж 

 

Чл. 263. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „БЪРЗИ 1000 ЛЕВА“ – първи тираж, в рамките на определения от Националната 

агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „БЪРЗИ 1000 ЛЕВА“ – първи 

тираж, начина за определяне на печелившите участници и изплащането на печалбите; реда 

и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа 

до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, 

подзаконовите актове по прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 264. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „БЪРЗИ 

1000 ЛЕВА“ – първи тираж, се организира с общ брой талони 3 000 000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 3.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,45. 

Чл. 265. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„БЪРЗИ 1000 ЛЕВА“ – първи тираж, се отпечатват в един дизайн. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „БЪРЗИ 1000 ЛЕВА“ – първи тираж, са разположени следните персонални зони 

и указателни текстове: 

- Игрална зона „ИГРА 1“. Зоната е обозначена с надпис „изтрий тук“, както и с указателен текст: 

„Открийте три еднакви символа на един ред и печелите печалбата за този ред.“;  

- Игрална зона „ИГРА 2“. Зоната е обозначена с надпис „изтрий тук“, както и с указателен текст: 

„Ако сборът от заровете на един ред е 7 или 11, печелите печалбата за този ред. Открийте чифт 

зарове на един ред и печелите печалбата за този ред Х2.“;  

- Зона „не изтривай!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „БЪРЗИ 1000 ЛЕВА“ – първи тираж, се посочват условията за провеждане на 

играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 266. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „БЪРЗИ 1000 ЛЕВА“ – първи тираж, провеждана с 3 000 000 броя 

талона, всеки от които с номинална стойност 3.00 лева, е, както следва:  
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Единична печалба Брой печалби Общо печалби от група в лева 

50 000 лв. 1 50 000 лв. 

20 000 лв. 2 40 000 лв. 

5 000 лв. 15 75 000 лв. 

1 000 лв. 600 600 000 лв. 

30 лв. 13 000 390 000 лв. 

12 лв. 10 000 120 000 лв. 

3 лв.+ 3 лв.+ 6 лв. = 12 лв. 10 000 120 000 лв. 

6 лв. х2 = 12 лв. 10 000 120 000 лв. 

9 лв. 30 000 270 000 лв. 

3 лв.+ 6 лв. = 9 лв. 45 000 405 000 лв. 

6 лв. 30 000 180 000 лв. 

3 лв. х2 = 6 лв. 30 000 180 000 лв. 

3 лв.+ 3 лв. = 6 лв. 30 000 180 000 лв. 

4 лв. 180 000 720 000 лв. 

3 лв. 480 000 1 440 000 лв. 

 868 618 4 890 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една 

или от сбора на две или три суми в лева. 

Чл. 267. (1) Под специалното защитно покритие, всяка от игралните зони на един талон, 

съдържа следното: 

- Игрална зона „ИГРА 1“. Зоната съдържа шест области, всяка от които е обозначена с 

наименование, съответно  „ШАНС 1“, „ШАНС 2“, „ШАНС 3“, „ШАНС 4“, „ШАНС 5“ и 

„ШАНС 6“, а всяка от областите е разделена на по четири полета. Всяко от полетата на една 

област съдържа от ляво надясно, както следва: в първите три полета по един стилизиран символ, 

който може да бъде някой от следните:  или  , или  , или  , или , или  , 

или , или , или , или , или , или , а в четвъртото поле е изписана сума в 

лева; 

 

- Игрална зона „ИГРА 2“. Зоната съдържа шест области, всяка от които е обозначена с 

наименование, съответно „РЕД 1“, „РЕД 2“, „РЕД 3“, „РЕД 4“, „РЕД 5“ и „РЕД 6“, а всяка от 

областите е разделена на по три полета. Всяко от полетата на една област съдържа от ляво 

надясно, както следва: в първите две полета по един стилизиран символ на зар, който може да 

бъде някой от следните: , или , или , или , или , или , а в третото поле е 

изписана сума в лева.  

 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 266, ал. 1, се определя както следва: 

- Печалба от игрална зона „ИГРА 1“ се дължи, ако след изтриване на покритието на всяка от 

шесте области на зоната, се открият по три еднакви символа, разположени на един ред. В този 

случай печалбата е сумата в лева изписана в дясно от тези символи, на същия ред. Например, 

ако в област „ШАНС 3“ в първите три полета се открият символи  и  и  , а в 

четвъртото поле е изписана сумата „1000 лв.“, печалбата е 1 000 лв.; 

- Печалба от игрална зона „ИГРА 2“ се дължи, ако след изтриване на покритието на всяка от 

шестте области на зоната се открият:  

А) в първите две полета стилизиране символи на зарове, сборът от точките, на които е равен на 

7 или на 11, в тези случаи печалбата е сумата в лева, изписана в дясно на тези символи, 

разположена на същия ред. Възможните комбинации от символи на зарове, които 

материализират печалба са:  и , или  и , или  и , или  и . 
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Например, ако в област „РЕД 1“ в първите две полета се открият символи  и , а в третото 

поле е изписана сумата „50 000 лв.“, печалбата е 50 000 лв.; 

Б) в първите две полета стилизирани символи на зарове, които имат изобразени по еднакъв брой 

точки, в тези случаи печалбата е удвоената стойност на сумата в лева, изписана в дясно на тези 

символи, разположена на същия ред. Възможните комбинации от символи на зарове, които 

материализират печалба, са:  и , или  и , или  и , или  и , или   

и  ,  или  и   . Например, ако в област „РЕД 5“ в първите две полета се открият 

символи  и , а в третото поле е изписана сумата „6 лв.“, печалбата е 12 лв.; 

 

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 266, ал. 1.  

 

ГЛАВА ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“ – 

втори тираж 

 

Чл. 268. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в качеството си на 

организатор на настоящата игра определя с решение по реда на Устройствения правилник на 

ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“ – втори тираж, в рамките на 

определения от Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в моментна 

лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „ШАМПИОНСКА 

КРЪСТОСЛОВИЦА“ – втори тираж, начина за определяне на печелившите участници и 

изплащането на печалбите; реда и срока за извършване на рекламации и др. се прилагат 

условията, посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, при съобразяване с 

разпоредбите на Закона за хазарта, подзаконовите актове по прилагането му и указанията на 

Националната агенция по приходите. 

Чл. 269. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“– втори тираж, се организира с общ брой талони 6 000 

000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 5.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:2,77. 

Чл. 270. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“– втори тираж, се отпечатват с един дизайн,.  

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“ – втори тираж, са разположени 

следните персонални зони и указателни текстове: 

- Игрална зона „ВАШИТЕ БУКВИ“. Зоната е обозначена с надпис „ВАШИТЕ БУКВИ“, както 

и с указателен текст „Изтрийте тук“; 

- Игрална зона „БОНУС БУКВИ“. Зоната е обозначена с надпис „БОНУС БУКВИ“, както и с 

указателни текстове „Изтрийте тук“, както и „Ако откриете две еднакви букви, печелите 100 лв. 

ВЕДНАГА!“; 

- Игрална зона „КРЪСТОСЛОВИЦА 1“, обозначена с надпис „КРЪСТОСЛОВИЦА 1“. Зоната 

съдържа общо 150 /сто и петдесет/ полета, в част от които са разположени изписани букви от 

българската азбука или има изобразени символ/и  ; 

- Игрална зона „КРЪСТОСЛОВИЦА 2“, обозначена с надпис „КРЪСТОСЛОВИЦА 2“. Зоната 

съдържа общо 56 /петдесет и шест/ полета, в част от които са разположени изписани букви от 

българската азбука или има изобразени символ/и ; 
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- Игрална зона „КРЪСТОСЛОВИЦА 3“, обозначена с надпис „КРЪСТОСЛОВИЦА 3“. Зоната 

съдържа общо 56 /петдесет и шест/ полета, в част от които са разположени изписани букви от 

българската азбука или има изобразени символ/и ; 

- Две игрални зони „ЕКСТРА ДУМИ“, обозначени с надпис „ЕКСТРА ДУМИ“ . Всяка от 

игралните зони  съдържа по общо 7 /седем/ полета, гледано от лява на дясно в първите 6 /шест/, 

от които са разположени изписани букви от българската азбука или има изобразени символ 

, а на последното поле има изписан надпис „Печалба“; 

- Указателен текст „Сравнете всяка от ВАШИТЕ и БОНУС буквите с тези в Кръстословици 1, 

2 и 3, както и с тези в ЕКСТРА думите, като маркирате всички, които съвпадат. Ако успеете да 

съставите 3 (три) или повече завършени думи в една Кръстословица или цяла ЕКСТРА дума, 

печелите съответната печалба за тях. Символ купа съответства на съвпадаща буква. Всяка 

от Кръстословиците 1, 2 и 3, както и всяка от ЕКСТРА думите, се играе поотделно!“; 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“ – втори тираж, се посочват условията 

за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 271. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „ШАМПИОНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА“ – втори тираж, провеждана 

с 6 000 000 броя талона, всеки от които с номинална стойност 5.00 лева, е, както следва:  

 

Брой печалби Единична печалба 
Общо печалби от група в 

лева 

1 500 000 лв. 500 000 лв. 

1 100 000 лв. 100 000 лв. 

1 50 000 лв. 50 000 лв. 

60 5 000 лв. 300 000 лв. 

150 1 000 лв. 150 000 лв. 

6 000 100 лв. 600 000 лв. 

10 000 30 лв. 300 000 лв. 

6 000 25 лв. 150 000 лв. 

6 000 5 лв. + 10 лв. + 10 лв. = 25 лв. 150 000 лв. 

50 000 20 лв. 1 000 000 лв. 

50 000 5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв. 1 000 000 лв. 

75 000 15 лв. 1 125 000 лв. 

150 000 10 лв. 1 500 000 лв. 

150 000 5 лв. + 5 лв. = 10 лв. 1 500 000 лв. 

560 000 6 лв. 3 360 000 лв. 

1 100 000 5 лв. 5 500 000 лв. 

2 163 213  17 285 000 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от една, 

или от сборът на две или три суми в лева. 

Чл. 272. (1) Игралните зони на всеки талон – „Вашите букви“, „Бонус букви“,  „Кръстословица 

1“, „Кръстословица 2“, „Кръстословица 3“ и „Екстра думи“,  съдържат следните полета: 

- Игрална зона „Вашите букви“: шестнадесет полета, разположени на два реда – осем на първия 

и осем на втория. Под специалното непрозрачно защитно покритие всяко от полетата съдържа 

изписана буква от българската азбука. В централна част на зоната е отпечатан баркод знак, 

както и дванадесетцифрен номер – код за печалба. Този дванадесетцифрен номер се използва 

за проверка на печалбата на всеки талон и/или за други цели, свързани с играта; 

- Игрална зона „Бонус букви“: две полета, разположени на един ред. Под специалното 

непрозрачно защитно покритие всяко от полетата съдържа изписана буква от българската 

азбука. 
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- Игрална зона „Кръстословица 1“: 150 /сто и петдесет/ полета с квадратна форма, разположени 

на 10 /десет/ реда по 15 /петнадесет/. Под специалното прозрачно защитно покритие всяко поле 

е възможно да съдържа изписана по една буква от българската азбука, или изобразен символ 

 или е празно (без буква или символ ) ; 

- Игрална зона „Кръстословица 2“: 56 /петдесет и шест/ полета с квадратна форма, разположени 

на 8 /осем/ реда по 7 /седем/. Под специалното прозрачно защитно покритие всяко поле е 

възможно да съдържа изписана по една буква от българската азбука, или изобразен символ  

или е празно (без буква или символ ); 

- Игрална зона „Кръстословица 3“: 56 /петдесет и шест/ полета с квадратна форма, разположени 

на 8 /осем/ реда по 7 /седем/. Под специалното прозрачно защитно покритие всяко поле е 

възможно да съдържа изписана по една буква от българската азбука, или изобразен символ  

или е празно (без буква или символ ); 

- Игрални зони „Екстра  думи “: всяка, от които по 7 /седем/ полета, разположени на един ред. 

Гледано от ляво на дясно: първите шест полета са с квадратна форма, всяко от които под 

специалното прозрачно защитно покритие съдържа изписана по една буква от българската 

азбука или има изобразен символ ; последното седмо поле е с неправилна продълговата 

форма, на което е изписан надпис „Печалба“,  а под специалното непрозрачно защитно 

покритие е разположена изписана сума в български лева.  

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 271, ал. 1, се определя, както следва:  

- Печалба от игрални зони „Вашите букви“, “Бонус букви“ и „Кръстословица 1“, се дължи при 

спазване на действия със следната последователност: Изтриват се шестнадесетте полета на 

зоната „Вашите букви“ и двете полета на зоната „Бонус букви“, в които се разкриват общо 

осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната  „Кръстословица 1“ се изтрива 

(маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада 

с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“ и зоната „Бонус букви“. Например, ако в зоната 

„Вашите букви“ се открие буквата „К“, в полетата на зоната „Кръстословица 1“ се изтриват 

(маркират) всички изписани букви „К“. В случай, че при спазване на тези действия разкритите 

съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 1“ образуват комбинации, които 

съставят от три до петнадесет включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана в 

ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 1“ на лицето на всеки талон за играта, както 

следва: за 3 завършени думи – 5 лв.; за 4 завършени думи – 6 лв.; за 5 завършени думи – 10 лв.; 

за 6 завършени думи – 15 лв.; за 7 завършени думи – 20 лв.; за 8 завършени думи – 25 лв.; за 9 

завършени думи – 30 лв.; за 10 завършени думи – 100 лв.; за 11 завършени думи – 1 000 лв.; за 

12 завършени думи – 5 000 лв.; за 13 завършени думи – 50 000 лв.; за 14 завършени думи – 100 

000 лв. и за 15 завършени думи – 500 000 лв.; 

- Печалба от игрални зони „Вашите букви“, „Бонус букви“ и „Кръстословица 2“, се дължи при 

спазване на действия със следната последователност: Изтриват се шестнадесетте полета на 

зоната „Вашите букви“ и двете полета на зоната „Бонус букви“, в които се разкриват общо 

осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната  „Кръстословица 2“ се изтрива 

(маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада 

с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“ и зоната „Бонус букви“. Например, ако в зоната 

„Бонус букви“ се открие буквата „А“, в полетата на зоната „Кръстословица 2“ се изтриват 

(маркират) всички изписани букви „А“. В случай, че при спазване на тези действия разкритите 

съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 2“ образуват комбинации, които 

съставят от три до шест включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана в 

ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 2“ на лицето на всеки талон за играта, както 

следва: за 3 завършени думи – 5 лв.; за 4 завършени думи – 10 лв.; за 5 завършени думи – 20 лв.; 

за 6 завършени думи – 100 лв.;  

- Печалба от игрални зони „Вашите букви“, „Бонус букви“ и „Кръстословица 3“, се дължи при 

спазване на действия със следната последователност: Изтриват се шестнадесетте полета на 

зоната „Вашите букви“ и двете полета на зоната „Бонус букви“, в които се разкриват общо 

осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната  „Кръстословица 3“ се изтрива 
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(маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада 

с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“ и зоната „Бонус букви“. Например, ако в зоната 

„Вашите букви“ се открие буквата „И“, в полетата на зоната „Кръстословица 3“ се изтриват 

(маркират) всички изписани букви „И“. В случай, че при спазване на тези действия разкритите 

съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 3“ образуват комбинации, които 

съставят от три до шест включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана в 

ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 3“ на лицето на всеки талон за играта, както 

следва: за 3 завършени думи – 5 лв.; за 4 завършени думи – 10 лв.; за 5 завършени думи – 20 лв.; 

за 6 завършени думи – 100 лв. 

По смисъла на горното „завършена дума“ е всяка: която е съставена от комбинация от най-

малко 3 /три/ съвпадащи букви и/или символ/и ; която е съставена от комбинация от 

непрекъснато подредени хоризонтално или вертикално букви и/или символ/и , четени в 

последователност от ляво на дясно или от горе на долу; която е съставена единствено и само от 

комбинация от букви, налични в зоните „Вашите букви“  и „Бонус букви“, и/или символ/и ; 

при която, непосредствено преди първата и след последната й буква или символ , няма друга 

буква или символ . Символ  в полетата на зоните „Кръстословица 1“, „Кръстословица 2“ 

и „Кръстословица 3“ замества съответната липсваща буква на същото място, така че да бъде 

съставена „завършена дума“.  

Всяка „завършена дума“, полетата на която са обозначени и маркирани в червен цвят, се счита 

и приема за две „завършена думи“ при формиране на комбинации от думи в Легендите на всяка 

от Кръстословиците в играта. Например, ако в „Кръстословица 1“ има съставени 2 (две) 

завършени думи и 2 (две) завършени думи, полетата на които са обозначени и маркирани в 

червен цвят, то общият брой на съставените думи е 6 (шест) и печалбата е 15 лв. 

- Печалба от игрални зони „Вашите букви“, „Бонус букви“ и „Екстра думи“, се дължи, при 

спазване на действия със следната последователност: Изтриват се шестнадесетте полета на 

зоната „Вашите букви“ и двете полета на зоната „Бонус букви“, в които се разкриват общо 

осемнадесет букви от българската азбука. След това във всяка от двете „Екстра думи“ се 

изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която 

съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“ и зоната „Бонус букви“. Например, ако в 

зоната „Бонус букви“ се открие буквата „В“, в полетата на двете „Екстра думи“ се 

изтриват (маркират) всички изписани букви „В“. В случай, че при спазване на тези действия 

всички букви и в шестте полета на една от двете „Екстра думи“ съвпадат с букви от зоната 

„Вашите букви“ и „Бонус букви“, така че да образуват цяла дума, печалбата е сумата в лева, 

изписана в полето „ПЕЧАЛБА“, разположено непосредствено в дясно на съответната 

Екстра дума;  

Символ , изобразен в полетата на всяка от двете „Екстра думи“, замества съответната 

липсваща буква на същото място, така че да бъде съставена цяла бонус дума. 

Всяко от зоните „Кръстословица 1“, „Кръстословица 2“, „Кръстословица 3“ и  „Екстра думи“, 

е отделна игрална зона и във всяка се играе поотделно.  

- Печалба от игрална зона „Бонус букви“ се дължи и ако в полетата на зоната се открият 

изписани две еднакви букви, като в този случай, печалбата е 100 лв. Например, ако в едното 

поле на зоната се открие изписана буква „Т“ и в другото поле се открие същата буква „Т“, 

то печалбата е 100 лв.. 

 (3) Всички талони, чиито игрални зони не отговарят на посоченото в предходната алинея, се 

определят като непечеливши с печалбите по чл. 271, ал. 1.  

 

ГЛАВА ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОМЕНТНА ЛОТАРИЙНА ИГРА 

„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – 

втори тираж 

 



 

Игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за 

всички“ 

  стр. 118 

 

Чл. 273. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, в качеството си на 

организатор на настоящата игра, определя с решение по реда на Устройствения 

правилник на ДП „БСТ“ провеждането на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – втори тираж, в рамките 

на определения от Националната агенция по приходите срок. 

(2) За неуредените в настоящата глава въпроси относно условията и реда за участие в 

моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност „МОЯТ 

ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – втори тираж, начина за определяне на печелившите 

участници и изплащането на печалбите; реда и срока за извършване на рекламации 

и др. се прилагат условията, посочени в глави Първа до Пета на настоящите Правила, 

при съобразяване с разпоредбите на Закона за хазарта, подзаконовите актове по 

прилагането му и указанията на Националната агенция по приходите. 

Чл. 274. (1) Моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, разновидност 

„МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – втори тираж, се организира с общ брой талони 3 000 

000. 

(2) Единичната номинална стойност на всеки талон е 4.00 лева. 

(3) Честотата на печалба е 1:3,30. 

Чл. 275. (1) Талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – втори тираж, се отпечатват в два 

дизайна. 

(2) На лицевата част на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – втори тираж, са 

разположени следните персонални зони и указателни текстове: 

- Игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Зоната е обозначена с надпис „изтрий тук“, както и 

с указателен текст: „Изтрийте ВАШИТЕ ЧИСЛА и маркирайте всяко съвпадащо число 

в игрите от 1 до 7“; 

- Игрални зони „игра 1“, „игра 2“, „игра 3“  и „игра 4“. Зоните са обозначени с указателен 

текст: „Ако всички числа, изписани на един ред, съвпадат с ВАШИТЕ ЧИСЛА, печелите 

сумата, изписана за него.“; 

- Игрални зони „игра 5“, „игра 6“ и „игра 7“. Зоните са обозначени с указателен текст: 

„Ако всички числа от една кутия/един подарък съвпадат с ВАШИТЕ ЧИСЛА, печелите 

сумата, която се разкрива в полето ПЕЧАЛБА.“ 

- Зона „НЕ ИЗТРИВАЙ!“, която съдържа пореден номер на талон и контролен код. 

(3) На гърба на талоните за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, 

разновидност „МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – втори тираж, се посочват условията 

за провеждане на играта, редът за участие, размерите и видът на печалбите. 

Чл. 276. (1) Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА 

ВСИЧКИ“, разновидност „МОЯТ ЩАСТЛИВ ДЕН.BINGO“ – втори тираж, провеждана 

с 3 000 000 броя талона, всеки от които с номинална стойност 4.00 лева, е, както следва:  

 

Брой 

печалби 
Единична печалба Общо печалби от група в лева 

1 202 200 лв. 202 200 лв. 

1 50 000 лв. 50 000 лв. 

3 20 000 лв. 60 000 лв. 

20 2 000 лв. 40 000 лв. 

30 1 000 лв. 30 000 лв. 

300 200 лв. 60 000 лв. 

1 500 100 лв. 150 000 лв. 

1 500 10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 20 лв.+ 50 лв. = 100 лв. 150 000 лв. 

15 000 50 лв. 750 000 лв. 

15 000 5 лв. + 5 лв. + 20 лв. + 20 лв. = 50 лв. 750 000 лв. 

10 000 20 лв. 200 000 лв. 
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10 000 5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв. 200 000 лв. 

10 000 12 лв. 120 000 лв. 

15 000 6 лв. + 6 лв. = 12 лв. 180 000 лв. 

30 000 10 лв. 300 000 лв. 

30 000 5 лв. + 5 лв. = 10 лв. 300 000 лв. 

40 000 6 лв. 240 000 лв. 

130 000 5 лв. 650 000 лв. 

600 000 4 лв. 2 400 000 лв. 

908 355  6 832 200 лв. 

 

(2) Всеки талон дава възможност за получаване само на парична печалба. 

(3) Всеки талон материализира право за получаване само на една печалба, формирана от 

една или от сбора на две, или три, или четири, или пет суми в лева. 

Чл. 277. (1) Под специалното защитно покритие, всяка от игралните зони на един талон, 

съдържа следното: 

- Игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Зоната съдържа осемнадесет полета, във всяко от 

които има изписано число в редицата от 1 до 70. В централната част на зоната се съдържа 

изписан баркод знак и дванадесетцифрен номер – „код за печалба“. Този 

дванадесетцифрен номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за 

други цели, свързани с играта; 

- Игрална зона „игра 1“. Зоната съдържа общо 20 полета, всяко от които с квадратна 

форма, разположени  на пет реда, в последователност от горе на долу, както следва: на 

първи ред - 6 полета, на втори ред – 5 полета, на трети ред – 4 полета, на четвърти ред – 3 

полета и на пети ред – 2 полета, а във всяко поле е изписано число в редицата от 1 до 70; 

- Игрална зона „игра 2“. Зоната съдържа общо 10 полета, всяко от които с квадратна 

форма, разположени  на четири реда, в последователност от горе на долу, както следва: 

на първи ред - 4 полета, на втори ред – 3 полета, на трети ред – 2 полета и на четвърти ред 

– 1 поле, а във всяко поле е изписано число в редицата от 1 до 70 ; 

- Игрална зона „игра 3“. Зоната съдържа общо 10 полета, всяко от които с квадратна 

форма, разположени  на четири реда, в последователност от горе на долу, както следва: 

на първи ред - 1 поле, на втори ред – 2 полета, на трети ред – 3 полета и на четвърти ред – 

4 полета, а във всяко поле е изписано число в редицата от 1 до 70; 

- Игрална зона „игра 4“. Зоната съдържа общо 27 полета, всяко от които с квадратна 

форма, разположени  на шест реда, в последователност от горе на долу, както следва: на 

първи ред има -  2 полета, на втори ред – 3 полета, на трети ред – 4 полета, на четвърти 

ред – 5 полета, на пети ред – 6 полета и на шести ред – 7 полета, а във всяко поле е изписано 

число в редицата от 1 до 70; 

- Игрална зона „игра 5“. Зоната съдържа общо пет полета, като в четири от тях е изписано 

число в редицата от 1 до 70. Петото поле, наименовано „Печалба“, е разположено под 

зоната, като в него е изписана сума в лева; 

- Игрална зона „игра 6“. Зоната съдържа общо девет полета, като в осем от тях е изписано 

число в редицата от 1 до 70. Деветото поле, наименовано „Печалба“, е разположено под 

зоната, като в него е изписана сума в лева; 

- Игрална зона „игра 7“. Зоната съдържа общо пет полета, като в четири от тях е изписано 

число в редицата от 1 до 70. Петото поле, наименовано „Печалба“, е разположено под 

зоната, като в него е изписана сума в лева; 

(2) Талон, материализиращ правото на печалба по чл. 276, ал. 1, се определя, както следва:    

- Печалба от игрална зона „игра 1“ се дължи ако всички числа, изписани в полета, 

разположени на един ред, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този 

случай, в последователност от горе на долу, при съвпадение на: числата от първи ред, 

печалбата е 50 000 лв.; числата от втори ред, печалбата е 2000 лв.; числата от трети ред, 

печалбата е 12 лв.; числата от четвърти ред, печалбата е 6 лв.; числата от пети ред, 

печалбата е 5 лв.; 
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- Печалба от игрална зона „игра 2“ се дължи ако всички числа, изписани в полета, 

разположени на един ред, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този 

случай, в последователност от горе на долу, при съвпадение на: числата от първи ред, 

печалбата е 100 лв.; числата от втори ред, печалбата е 10 лв.; числата от трети ред, 

печалбата е 5 лв.; числата от четвърти ред, печалбата е 4 лв.;  

- Печалба от игрална зона „игра 3“ се дължи ако всички числа, изписани в полета, 

разположени на един ред, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този 

случай, в последователност от горе на долу, при съвпадение на: числата от първи ред, 

печалбата е 4 лв.; числата от втори ред, печалбата е 10 лв.; числата от трети ред, 

печалбата е 20 лв.; числата от четвърти ред, печалбата е 200 лв.;  

- Печалба от игрална зона „игра 4“ се дължи ако всички числа, изписани в полета, 

разположени на един ред, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този 

случай, в последователност от горе на долу, при съвпадение на: числата от първи ред, 

печалбата е 6 лв.; числата от втори ред, печалбата е 20 лв.; числата от трети ред, 

печалбата е 50 лв.; числата от четвърти ред, печалбата е 1000 лв.; числата от пети ред, 

печалбата е 20 000 лв.; числата от шести ред, печалбата е 202 200 лв.; 

- Печалба от игрална зона „игра 5“ се дължи ако всички числа изписани в полетата, общо 

четири на брой, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай, 

печалбата е сумата в лева, която се открива след изтриване на полето „Печалба“;  

- Печалба от игрална зона „игра 6“ се дължи, ако всички числа изписани в полетата, общо 

осем на брой, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай, 

печалбата е сумата в лева, която се открива след изтриване на полето „Печалба“;  

- Печалба от игрална зона „игра 7“ се дължи, ако всички числа изписани в полетата, общо 

чети на брой, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай, 

печалбата е сумата в лева, която се открива след изтриване на полето „Печалба“;  

(3) Всички талони, чиято игрална зона не отговаря на посоченото в предходната алинея, 

се определят като непечеливши с печалбите по чл. 276, ал. 1.  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Тези правила са приети с решение по т. 1-2 от Протокол № 5/07.05.2021 г. на Управителния 

съвет на ДП „Български спортен тотализатор“, на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения 

правилник на ДП „Български спортен тотализатор“ и влизат в сила от датата на влизане в сила 

на решението на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, с което се 

утвърждават. 

§ 2. Промените в настоящите правила – чл. 273-277 вкл., са приети с решение по т. 1 от 

Протокол № 16/31.08.2021 г. на Управителния съвет на ДП „Български спортен 

тотализатор“, на основание чл. 16, т. 5 от Устройствения правилник на ДП „Български 

спортен тотализатор“ и влизат в сила от датата на получаване от Организатора на 

удостоверието за издаден лиценз за организиране на играта на изпълнителния директор 

на Националната агенция по приходите, с вписване на настоящата промяна. 

 

 

  

………………………………………. 

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 


