
Задание за изготвяне на художествени образци на талони  

за участие в моментните лотарийни игри  

на Български спортен тотализатор 

със съдействието на Националната художествена академия 

 

 
Конкурсът е насочен към студенти, докторанти и преподаватели на НХА 

I. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Теми: Наименование на игрите, за които е нужно да се изработят 

художествените образци на талони – „Зодиак“, „Съкровища“ и „Големият удар – 

Казино“;  

 Всеки участник в конкурса трябва да представи серия от по най-малко три 

художествените образци на талони в поне един от трите тематични раздела: 

 Раздел 1 – „Зодиак“, всеки (от най-малко трите примера) тематично свързан и 

изобразяващ съответен зодиакален знак; 

 Раздел 2 – „Съкровища“, всеки (от най-малко трите примера) тематично свързан 

с наименованието; 

 Раздел 3 – „Големият удар – Казино“, всеки (от най-малко трите примера) 

тематично свързан с наименованието; 

 Размер на всеки талон: 69 мм х 78 мм; или 64 мм х 94 мм; или 72 мм х 100 мм (по 

избор според идеята). 

 

II. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 За проектите могат да се използват само авторски рисувани изображения (вкл. 

дигитални); 

 При създаване на проектите е необходимо да се има предвид, че към всеки 

продукт в последствие ще бъдат добавени надписи и елементи, според 

нормативните изисквания за ценните книжа. Това са – наименованието на 

издателя (Български спортен тотализатор), наименованието на играта, 

номиналната стойност на талона, надпис „МФ-Серия …, година“, както и зони с 

персонални данни (зони за изтриване);    

 Готовите проекти да се предоставят в електронен вариант на файлове 300 dpi 

1:1 CMYK с окончания – .jpg на email: toto@nha.bg   

 

mailto:toto@nha.bg


III. ДИЗАЙН  

По желание художествените образци е добре да бъдат придружени и с  графично 

оформление съдържащо следните елементи: 

 Всеки дизайн да съдържа: една или две игрални зони за изтриване; една зона:  30 х 5 

мм – с надпис „Не изтривай!“ (ще съдържа номер и код); място за баркод на бяло 

поле с размер 40 х 5 мм; 

 Основни надписи на всеки дизайн на билет  – например с тематичен раздел 

„Зодиак“: „Български спортен тотализатор“, „Тото шанс за всички“, „Зодиак“, 

наименование на съответната зодия (пример „Овен“),  „1 лев“, „МФ, Серия Х-2013 

г.“, плюс  указателни текстове съобразно  включените зони за изтриване.  

 Срок за изпращане на проектите – 10 януари (петък) 2014 г.  

IV. НАГРАДИ 

 Две първи награди по 1200 лева 

Наградите включват проектирането на още девет художествени образци на талони, 

за довършване на пълния обем от серията и възможност за дългосрочна работа за 

Български спортен тотализатор; 

 Две поощрителни награди по 300 лева. 

 

 


