
Правила за гласуване за връщане на участник в Предаването “Гласът на България”, сезон 9, 

отпаднал в етап “крос битки" - “Зрителска кражба” (по-долу „Гласуването“) 

 

I. Организатор  

 

Гласуването се организира от „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда 
на НДК (наричано по-долу „Организатор“) във връзка с етап “крос битки"  в предаването „Гласът 
на България“, сезон 9.  
 

II. Продължителност (период) на Гласуването 

 

Гласуването стартира в 22:30 часа на 20.11.2022 г. и продължава до 22:30 часа на 21.11.2022 г. 

(„период на Гласуване“). 

 

III. Механизъм и условия за Гласуването 

 

Гласуването се провежда на интернет страницата на телевизионното предаване „Гласът на 

България“: www.glasat.btv.bg/vote (“интернет страницата“) в рамките на периода по т. II.  

Обявяването на участниците, за които може да се гласува, стартира в 22:30 часа в неделя, 20.11.2022  

г., след излъчване на изданието на предаването. На 20.11.2022 на  интернет страницата на 

предаването „Гласът на България“ се публикуват 14 -те участници отпаднали от съответния отбор по 

време на излъчените етап “крос битки" на Предаването, заедно с видео от тяхното изпълнение.  

За нито един от обявените участници не може да се гласува преди началото на периода на 

Гласуване. Гласове,  подадени след периода по  т. II., няма да бъдат зачитани.  

За участие в Гласуването не е необходима регистрация на интернет страницата. 

Всяко лице има възможност да гласува за един или повече от всички обявени отпаднали участници 

общо до 40 (четиридесет)  пъти от едно “cookie”, чрез които се гласува. 

По време на периода на Гласуване не се визуализира броят на гласовете за отделните участници, но 

се съобщава водещият в Гласуването от всеки отбор, без показване на конкретния резултат. 

Целта на Гласуването е участникът, събрал най-много гласове, да бъде върнат като участник  в 

предаването в етап „полуфинали“ и да участва наравно с финалистите в предаването в битката за 

победител в Предаването. .  



IV. Обявяване на спечелилия Участник  

След преброяване на действителните гласове, отчетени съгласно правилата на Гласуването, 

победителят от Гласуването – лицето, което ще се върне като участник в Предаването ще бъде 

обявен на интернет страницата  след изтичането на периода на Гласуване и в епизода на „Гласът на 

България“ на 27.11.2022 г.  

 

V. Други условия 

Честната игра е основен принцип във всички състезателни формати, които “БТВ Медиа Груп“ ЕАД 

излъчва. При реализирано Гласуване, което противоречи на настоящите правила, всички гласове, 

ще бъдат премахнати от резултата на кандидатите за връщане в предаването.  

 

Настоящите правила се публикуват на интернет страницата на предаването “Гласът на България”: 

www.glasat.btv.bg/vote, като „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, 

началото и края на Гласуването и др., като задължително уведомява за промените на интернет 

страницата на предаването. Промените  влизат в сила от публикуването им на интернет страницата. 

 

Организаторът на Гласуването има право по своя преценка да прекрати Гласуването по 
всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите 
правила или форсмажорни обстоятелства.  
 

С участието си в Гласуването чрез вот за някой от отпадналите участници в Предаването се счита, че 

лицата са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила. 

 


