
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИТЕЖАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ! 

 

Регистрацията за участие в томболата се извършва до последния неделен ден на месец август в Централата 

на БТС (София, бул. „В.Левски” № 75, ет.5, стая 518), Информационния център на БТС (в подлеза пред 

Централата) и туристическите дружества в страната: 

 

1. Сдружение „Български туристически съюз“ 

тел.: 02/4263984, GSM: 0882566777,0882966322; 

2. София, бул. „Васил Левски” 75 (подлеза) – 

Информационен център на БТС, тел. 02/980 12 85; 

GSM: 0882 966 319; 0882 966 320.  

3. Бургас, ТД „Ален мак” - 0896 525 042 

4. Варна, ТД „Родни балкани“ - 0896 688 425 

5. Велико Търново, ТД „Трапезица 1902” - 062/635 

823 

6. Видин, ТД „Бонония” - 0882 355 182 

7. Дряново, ТД „Бачо Киро” - 0676/72 332; 0887 

099 161 

8. Кюстендил, ТД „Осогово” - 0882 966 426 

9. Ловеч, ТД „Стратеш” - 0882 966 457 

10. Монтана, ТД „Темпо” - 0887 043 078 

11. Пазарджик, ТД „Алеко” - 0988 969 863 

12. Плевен, ТД „Кайлъшка долина” - 0882 966 363 

13. Пловдив, ТД „Шипка” - 0882 966 407 

14. Разград, ТД „Буйна гора” - 0888 544 374 

15. Русе, ТД „Приста“ - 0896 688 552 

16. Силистра, ТД „Дочо Михайлов” - 0882 966 454 

17. Смолян, ТД „Карлък” - 0886 936 644 

18. Стара Загора, ТД „Сърнена гора” - 0882 966 

462 

19. Шумен, ТД „Мадарски конник” - 0896 688 543; 

0896 688 544 

Списъка на всички регистрирани участници се публикува на сайта на БТС. Всеки участник е длъжен да се 

осведоми дали фигурира в списъка и дали са изписани коректно имената му и ако открие несъответствие да ни 

информира своевременно. Регистрация се прави в периода от последния неделен ден на месец август на текущата 

година – до последния неделен ден на месец август на следващата година, за участие в томболата. 

 

Регистрацията се прави при събрани: 25 печата – за бронзова значка,50 печата – за сребърна значка,100 печата 

и/или 100 марки – за златна значка 

Наградите се изтеглят чрез жребии в присъствието на нотариус. 

Датата на провеждане на томболата се публикува в сайта на БТС. 

Наградите се получават до 60 календарни дни от провеждането на томболата в Централата на БТС, бул. Васил 
Левски № 75, ет. 5, ст.518. 

1. Притежател на книжката на 100-те НТО може да бъде всеки, който иска да опознае България. 

2. Книжката е лична и всеки има право да притежава само един брой от нея. 

3. Печатите и марките се поставят в книжката само след лично посещение в обектите. Печати не се 

поставят, ако няма посещение в обекта. 

4. Всички носители на златна значка участват в годишната томбола за голямата награда „Лек автомобил“ и 

получават награди (без изключение), след изтегляне на имената им. 

5. Носителите на сребърна и бронзова значка също участват в годишната томбола. 

6. Получилият златна значка може отново да се включи в движението като си закупи нова книжка, на която 

да поставя печати и/или марки. 

7. Всички книжки издадени от Български туристически съюз са валидни. Печати и марки на предишни 

обекти, които не фигурират в новите книжки се зачитат. Печати и марки на обекти, които са включени 

след закупуването на книжката и не фигурират в предходно издание се зачитат, като печатите се поставят 

на свободното място в книжката. Пълен списък на актуалните обекти може да откриете в сайта на БТС. 

8. Книжката „Опознай България - 100 НТО“ дава право на притежателя й да кандидатства за членство в 

Българския туристически съюз - в туристическото дружество по местоживеене. 

9. Печатите в книжката са броят на квадрати. Всеки квадрат се брои за печат.  

10.  За участие в томболата се зачитат 100 печата и 100 марки поставени в книжката. Всички допълнително 

над 100 поставени печати и закупени марки са пожелателни.  

 

*Всички изменения на правилника се публикуват в сайта на БТС и в последния тираж на книжката на 100 -  

Национални туристически обекта. 

* Всички права и задължения, може да намерите в „Правилника“ на „Националния Координационен съвет“, качен 

в сайта на БТС. 


