ПРАВИЛА ЗА РАЗДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ
в игрите „Национална лотария“, „Национална лотария-моментни игри“, „Новолото“ и
„Лотарио“
организирани от Ню Геймс АД и Национална лотария АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящите правила уреждат условията за раздаване на допълнителни печалби в
хазартните игри „Национална Лотария“, „Национална лотария-моментни игри“,
„Новолото“ и „Лотарио“, във всичките им разновидности, които се организират от
„Национална Лотария” АД и „Ню Геймс“ АД (Организатора). Раздаването на този вид
допълнителни печалби се извършва на основание чл.16 от Правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „Национална Лотария“, организирана от „Ню
Геймс“ АД, чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна
игра „Национална лотария – моментни игри“, чл.36 от Правила за организиране и
провеждане на лото игра „Лотарио“, организирана от „Национална лотария“ АД и чл.16
от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Новолото“,
организирана от „Национална Лотария“ АД.
ПЕРИОД и МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
2. Раздаването на допълнителните печалби се извършва от 18:00 часа до 22:00 часа на
20 септември 2017 г., но не по-късно от началото на футболната среща между отбора
на Христо Стоичков и отбора на ФК“Барселона“, съответно изчерпване на печалбите,
посочени в т.4 от настоящите Правила. Мястото на провеждане е град Стара Загора,
стадион „Берое“, централен тунел, пункт „Национална лотария“.
УЧАСТИЕ
3.1. В разиграването на допълнителните печалби участват само и единствено
специални талони (скреч карти), раздавани от Организаторите в мястото на
провеждането през периода на провеждане, посочен в т.2.
3.2. Броят на специалните талони, получени от едно лице, както и самото им участие в
разиграването на допълнителните печалби не гарантира спечелване на каквато и да е
печалба.
3.3. Специалните талони са еднократни и участват само в разиграването, провеждано в
периода и мястото, посочено в т.2, и срещу един печеливш специален талон може да
бъде получена само една допълнителна печалба.
ПЕЧАЛБИ
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4. Участващите в разиграването специални талони имат шанс да съдържат някоя от
следните допълнителни печалби:
• 25 броя печалби - топка с автограф;
• 25 броя печалби – футболен екип;
• 50 броя печалби – шалче;
• 200 броя печалби – книга;
• 200 броя печалби – Тениска ;
• 200 броя печалби – Чаша;
• 200 броя печалби – Тефтер с химикал;
• 7000 бр. печалби – суми за залози на стойност 5 лева за хазартните игри онлайн
в сайта 7777.bg;
• 3 500 бр. печалби – суми за залози на стойност 10 лева в хазартните игри онлайн
в сайта 7777.bg;
• 2 500 бр. печалби – суми за залози на стойност 15 лева в хазартните игри онлайн
в сайта 7777.bg;
• 1 500 бр. печалби – суми за залози на стойност 20 лева в хазартните игри онлайн
в сайта 7777.bg;
• 500 бр. печалби – суми за залози на стойност 50 лева в хазартните игри онлайн в
сайта 7777.bg;
• 150 бр. печалби – суми за залози на стойност 100 лева в хазартните игри онлайн
в сайта 7777.bg.

МЕХАНИЗЪМ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ
5. Печеливш е този специален талон, в който след изтриване на защитното фолио върху
неговата скреч зона, е отпечатано наименованието на някоя от печалбите по т.4.
ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ
6. Печалбите, представляващи топка с автограф, футболен екип, шалче, книга, тениска,
чаша, тефтер с химикал, се предоставят на приносителя на специалния талон, който е
печеливш и съдържа отбелязване на съответния вид печалба.
7. Печалбите по т.6 се предоставят само срещу валиден и оригинален специален талон.
Печалбите не могат да бъдат заменяни с друг вид. Срещу всеки специален талон се
получава само една печаба.
8. Печалбите се предоставят на мястото на провеждане, посочено в т.2 най-късно до
началният момент на футболната среща, описана в т.2.
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8.1. В случай, че приносителят на печелившият специален талон не предяви оригинала
на същия в срока по т.8 той губи правото да получи печалбата.
9. Допълнителната печалба, представляваща „суми за залози в хазартните игри онлайн
в сайта 7777.bg“ може да бъде използвана от 17:00 на 20.09.2017 часа до 24:00 часа на
27.09.2017г., чрез игралния профил на регистриран участник в този сайт и да направи
залози до размера на сумата, която е предоставена. Сумата за залози, която печалбата
предоставя, не подлежи на замяна или осребряване от Организатора и не може да
бъде използвана за други цели освен осъществяване на залози в хазартните игри
онлайн в сайта 7777.bg. В случай, че участникът спечелил сума за залози в хазартните
игри онлайн в сайта 7777.bg не е потвърдил регистрацията си в сайта, за да използва
сумата за онлайн залози, същият трябва в срока по т.9 по-горе да потвърди
регистрацията си съгласно правилата за това на 7777.bg и след това да използва сумата
за онлайн залози, която е спечелил. Организаторът не носи отговорност ако участникът,
спечелил сума за залози - в хазартните игри онлайн в сайта 7777.bg, не направи
потвърждение на своята регистрация, и/или не направи залози в срока по т.9,
независимо от причината за това.
9.1. Участникът може да спечели само еднократно сума за залог в хазартните игри
онлайн в сайта 7777.bg в рамките на периода за провеждане посочен в т.2.
9.2. Предоставената сума за залози се начислява съгласно реда по т.9. по
Допълнителен „бонус“ баланс към профила (регистрацията) на участника в сайта
7777.bg. Участникът трябва да изразходва сумата за определено от Организатора
количество или стойност на залози в една или повече игри в сайта 7777.bg. За
осъществяването на залозите по тези правила участникът не може да използва,
съответно комбинира други промоции, допълнителни, отстъпки и други подобни,
които организаторът предоставя или е предоставил на участниците в игрите.
Печалбите, които участникът печели по тези залози се прехвърлят от
Допълнителния(Бонус) баланс по неговата игрална сметка само ако Участникът е
направил определеното от Организатора количество или стойност на залози за сумата,
която кодът предоставя. Залозите и игрите в сайта 7777.bg се осъществяват съгласно
съответните за всяка игра задължителни игрални условия, утвърдени от Държавната
комисия по хазарта, и определените от Организатора специфични игрални условия,
публикувани на сайта.
9.3. При използване на сумата за залози важат следните правила:
а) Сумата за онлайн залози може да се използва за игра на всички игри предоставени
на
сайта
на
организатора
на
адрес:
play.7777.bg.
б) Сумата може да бъде използвана за един залог или за няколко залога.
в) След получаване на сумата, за да бъде прехвърлена от Допълнителния баланс по
неговата игрална сметка, участникът следва да направи оборот от залози на обща
стойност
както
следва:
Лото
Игри
–
2
пъти
размера
на
получената
сума;
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- Игри (Египетско Съкровище, Всичко или Нищо) – 3 пъти размера получената сума;
Спорт
–
4
пъти
размера
получената
сума;
Казино
–
10
пъти
размера
получената
сума;
- Казино на Живо – 10 пъти размера получената сума.
Залозите в рамките на този оборот могат да бъдат заплащани и с получената сума,
както и със средства от допълнителния баланс по сметката на участника.
Отменени/анулирани залози не се считат за направени при изчисляване на оборота. В
случай че участникът, независимо от причините за това, не достигне нужния оборот в
рамките на срока по т. 9, същият губи цялата налична сума по Допълнителния баланс
към
сметката
му.
г) Специални ограничения при игра на Рулетка и Спорт:
Рулетка
За целите на изчисляване на оборота по предходната в), под направен залог в заложен
рунд на рулетка ще се счита само този, при който участникът е заложил до 24 числа
включително, от общо 37 (числата до 36 включително, както и цифрата нула).
Например, ако участник заложи в един заложен рунд на ЧЕРВЕНИ (18 числа) плюс
цифрата 0 (нула), тоест 19 числа общо, този залог се зачита за направен.
Ако обаче участник заложи в един заложен рунд на ЧЕРВЕНИ (18 числа) плюс ЧЕРНИ
(18 числа) тоест 36 числа общо, този залог не се зачита за направен.
Спорт
Единичните залози в секция спорт следва да са направени на коефициент 1.50 или повисок. Залози в колонка с коефициент на селекция 1.30 или по-висок се считат за
направени. Само приключени (резултирани) залози, направени след заявката за
участие, се считат за осъществени. Приключени (резултирани) залози, направени преди
изтичането на срока по т.9 също се считат за осъществени. Само първият залог на
СЪБИТИЕ (Среща) ще се счита за използван, последващи залози, направени на други
селекции/пазари от същото събитие, няма да се считат за покриващи изискванията за
използване. Това условие се прилага заедно с другите ограничения.
Например залог Манчестър Юнайтед да победи Челси на пазар Краен Изход с
коефициент 1.50 или по-висок, ще се счита към изискванията за използване, но
последващ залог за Челси на пазар Краен Резултат за същата среща, преди мач или На
Живо, няма да се счита към изискванията за използване.
Ако първи залог на участника за среща не отговаря на някое от условията за
използване, този залог и всички последващи залози на тази СРЕЩА няма да се считат.
Например при направен залог за Ливърпул на коефициент 1.20 да победи Лестър на
пазар Краен изход, този залог и всички последващи залози няма да се считат към
изискванията за използване, понеже първият залог е под минималния изискуем
коефициент от 1.50.
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НЕ се считат за използване, тези залози, които не са приключили/осчетоводени, както и
Кеш Аут залози, залози Анулирани/Резултирани с коефициент 1.00, Верижни Залози,
Залози в комбинация, залози, направени на Азиатски Хендикап линии и/или
Европейски линии. Като Например: НЕ СЕ ЗАЧИТАТ залози на линии 0, -1, -2, -3, +1 и тн,
залози
на
линии
1.25,
0.75
и/или
1-1.5,
0.5-1
и
т.н.
Казино
Като част от кампанията са изключени следните игри от Казино секция:
Всички
разновидности
на
Blackjack
(Блекджек)
д) Печалбата при залог в един и същ игрален рунд/игра (без значение от типа или вида
на залозите), платен както и със средства от Допълнителния баланс, така и с налични
пари по сметката на участника в игралния му профил, се изплаща и по Допълнителния
баланс и по сметката на участника в същата пропорция, в каквато е направен залога.
Например общ Залог 100 лева, от които 70 лева или 70% от размера на залога,
са платени със средства от сметката, а 30 лева или 30% от размера на залога, са платени
със
средства
от
Допълнителния
баланс.
Евентуална печалба от 500 лева, следва да се изплати по следния начин:
70% от общата печалба 500 лева, равни на 350 лева, се изплаща по сметката на
участника, а 30% от общата печалба 500 лева, равни на 150 лева, се начислява по
Допълнителния
баланс
на
участника.
10. Всички спечелени печалби, представляващи „суми за залози в хазартните игри
онлайн в сайта 7777.bg“ трябва да бъдат използвани за залози не по-късно от 7 (седем)
дни от датата на получаване на сумата за игра и никой от организаторите не носи
отговорност за неизползването ѝ до тази дата печалби и не дължи същите след този
срок.
11. Спечелената допълнителна печалба не може да бъде заменяна с друга
разновидност или паричната й стойност.
12. Всеки, приел специален талон се счита, че приема настоящите правила и се
съгласява да спазва същите.
13. Организаторите имат право по всяко време да променя едностранно настоящите
Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.13.
14. Настоящите Правила са приети от „Национална Лотария” АД и „Ню Геймс“ АД и
влизат в сила с обявяването им на сайта www.7777.bg.
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