Правила за провеждане на игра за раздаване на
допълнителни печалби, съвместно организирана от
„Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД
Приети на 30.09.2016г., в сила от 01.10.2016 г. , изменени на
17.10.2016 г. и 30.11.2016г., в сила от 01.12.2016 г.

I.

II.

Настоящите правила определят условията и реда за провеждане
на втория цикъл на Игра за раздаване на допълнителни печалби
/наричана по-долу „играта“/, съвместно организирана от
„Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД /наричани по-долу
„организаторите“/. Играта се организира 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“,
организирана от „Ню Геймс“ АД и чл.36 от Правила за
организиране и провеждане на лото игра „Лотарио“,
организирана от „Национална лотария“ АД. Играта се
организира за раздаване на допълнителни печалби на
пълнолетни участници, независимо от това дали са спечелили
или загубили залозите, направени в игрите, организирани от
двете дружества, и които са изпълнили условията по-долу.
Играта ще се проведе на територията на лото пунктовете и
места за продажба на лотарийни билети /наричани общо подолу „лото пунктовете“/, находящи се на територията на
избрани от организаторите търговски центрове и магазини,
както следва:
1. На 07.10.2016 г. от 13:00 до 14:00 ч. на територията
на лото пункта на Национална лотария, намиращ се в
Търговски център „Mall of Sofia“, на адрес: гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ №101;
2. На 23.10.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. на територията
на лото пункта на Национална лотария, намиращ се в
Търговски център „Sofia Ring Mall”, на адрес: гр.
София, ул. „Околовръстен път“ №214;
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3. На 29.10.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. на територията
на лото пункта на Национална лотария, намиращ се в
Търговски център „Bulgaria Mall“, на адрес: гр.
София, бул. „България“ №69;
4. На 20.11.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. на територията
на лото пункта на Национална лотария, намиращ се в
Търговски център „Panorama Mall“, на адрес: гр.
Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ 1;
5. На 27.11.2016 г от 12:00 до 13:00 ч. на територията на
лото пункта на Национална лотария, намиращ се в
Търговски център „Sky City Shopping Center“, на
адрес: гр. София, ул. „Коста Лулчев“ №52;
6. На 18.12.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. на територията
на лото пункта на Национална лотария, намиращ се в
Търговски център „Sky City Shopping Center“, на
адрес: гр. София, ул. „Коста Лулчев“ №52;
7. На 22.10.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. в магазин
„Фантастико“ , намиращ се на адрес гр. София, ж.к.
„Овча Купел“, ул. „Монтевидео“ №98;
8. На 30.10.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. в магазин
„Фантастико“ , намиращ се на адрес гр. София, ж.к.
„Стрелбище“, ул. „Нишава“ №138;
9. На 13.11.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. в магазин
„Фантастико“, намиращ се на адрес гр. София, ж.к.
„Ст. град“, ул. „Акад. Борис Стефанов“ №12;
10.На 26.11.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. в магазин
„Фантастико“, намиращ се на адрес гр. София, ж.к.
„Драгалевци“, бул. Черни връх №204;
11.На 11.12.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. в магазин
„Фантастико“, намиращ се на адрес гр. София, ж.к.
„Хаджи Димитър“, ул. „Макгахан“ №81;
12.На 17.12.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. в магазин
„Фантастико“ , намиращ се на адрес гр. София, ж.к.
„Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ 27;
III. Право на участие в играта имат всички пълнолетни дееспособни
участници, които са се регистрирали чрез специален талон,
предоставен от лото пунктовете на Национална лотария, подробно
изброени в т.II от Правилата.
Специалните талони се раздават на участници, които са закупили,
от лото пунктовете на Национална лотария изброени в т.II от
Правилата, както и от магазините на търговска верига
„Фантастико“, билети от игрите организирани от „Ню Геймс“ АД
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и/или билети, съответно направили залози и получили квитанция
за потвърждаване на залог за игрите „Лотарио“, организирани от
„Национална лотария“ АД, на обща стойност 5 (пет) лева, в
следните периоди:
1. В периода 01.10.2016 - 16.12.2016 год. (до 11.59 часа
на 16.12.2016 год.). за билети/залози, купени/
направени в обектите, посочени в т.II, подточки 1, 2,
3, 4, 7, 8, 9, 10, и 11 включително;
2. В периода 01.10.2016 - 17.12.2016 год. (до 11.59 часа
на 17.12.2016 год.). за билети/залози, купени/
направени в обекта, посочени в т.II, подточка 12;
3. В периода 01.10.2016 - 18.12.2016 год. (до 11.59 часа
на 18.12.2016 год.). за билети/залози, купени/
направени в обекта, посочени в т.II, подточка 5;
Специалният талон се състои от две отделими части (отрязъка).
IV. Участието
последователност:

в

играта

се

извършва

при

следната

1. Регистрация за участие в жребий за предметни печалби;
2. Участие в жребий за определяне на участници, участващи в
тегленето за предметни печалби;
3. Определяне/теглене на печалбите;
4. Регистрация за участие в специален жребий за печалба лек
автомобил и за жребий специални предметни печалби;
5. Участие в специален жребий за печалба за определяне на
участник, печелещ лек автомобил, и за жребий за определяне на
участници, печелещи и специалните предметни печалби;
V. Регистрацията за участие в жребий за предметни печалби ще
се проведе както следва:
1. На 07.10.2016 г. от 12:00 до 12:59 ч. на територията
на лото пункта на Национална лотария, намиращ се в
Търговски център „Mall of Sofia“, на адрес: гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ №101;
2. На 23.10.2016 г. от 11:00 до 11:59 ч. на територията
на лото пункта на Национална лотария, намиращ се в
Търговски център „Sofia Ring Mall”, на адрес: гр.
София, ул. „Околовръстен път“ №214;
3. На 29.10.2016 г. от 11:00 до 11:59 ч. на територията
на лото пункта на Национална лотария, намиращ се в
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Търговски център „Bulgaria Mall“, на адрес: гр.
София, бул. „България“ №69;
4. На 20.11.2016 г. от 11:00 до 11:59 ч. на територията
на лото пункта на Национална лотария, намиращ се в
Търговски център „Panorama Mall“, на адрес: гр.
Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ 1;
5. На 27.11.2016 г от 11:00 до 11:59 ч. на територията на
лото пункта на Национална лотария, намиращ се в
Търговски център „Sky City Shopping Center“, на
адрес: гр. София, ул. „Коста Лулчев“ №52;
6. На 22.10.2016 г. от 11:00 до 11:59 ч. в магазин
„Фантастико“ , намиращ се на адрес гр. София, ж.к.
„Овча Купел“, ул. „Монтевидео“ №98;
7. На 30.10.2016 г. от 11:00 до 11:59 ч. в магазин
„Фантастико“ , намиращ се на адрес гр. София, ж.к.
„Стрелбище“, ул. „Нишава“ №138;
8. На 13.11.2016 г. от 11:00 до 11:59 ч. в магазин
„Фантастико“, намиращ се на адрес гр. София, ж.к.
„Ст. град“, ул. „Акад. Борис Стефанов“ №12;
9. На 26.11.2016 г. от 11:00 до 11:59 ч. в магазин
„Фантастико“, намиращ се на адрес гр. София, ж.к.
„Драгалевци“, бул. Черни връх №204;
10.На 11.12.2016 г. от 11:00 до 11:59 ч. в магазин
„Фантастико“, намиращ се на адрес гр. София, ж.к.
„Хаджи Димитър“, ул. „Макгахан“ №81;
11.На 17.12.2016 г. от 11:00 до 11:59 ч. в магазин
„Фантастико“ , намиращ се на адрес гр. София, ж.к.
„Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ 27;
За валидна регистрация за участие в жребий за предметни печалби е
необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
 лицето да е пълнолетно и дееспособно;
 лицето да е попълнило четливо своите имена и
телефонен номер в специалния талон по т.III;
 в посоченото по-горе в тази т.V време да е поставило
отрязъка
от
специалния
талон,
съдържащ
попълнените имена и телефонен номер, на
обозначеното за целта място на територията на някои
от лото пунктовете на Национална лотария, изброени
по- горе.
VI. Право на участие в жребия за предметни печалби имат всички
участници с валидна регистрация съгласно т.V от тези Правила.
Тегленето на жребия за предметни печалби ще се проведе в
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определените часове и места, подробно описани в т.II. Жребият за
предметни печалби ще бъде теглен от представители на
„Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД. Всеки участник се
съгласява след като бъде изтеглен в жребия за предметни печалби,
представител на „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД да
оповести публично имената му. След оповестяване на името на
всеки изтеглен участник, последният е длъжен да се яви незабавно,
на определеното за провеждане на играта място, при представителя
на организаторите на играта за участие в определянето/тегленето
на печалбата.
VII. В определянето/тегленето на печалбите има право да участва
всяко лице, което е изтеглено в жребия за предметни печалби по
предходната точка, явило се е на мястото, определено за провеждане
на играта и е представило отрязъка от специалния талон по т.III,
съответстващ на изтегления. Ако изтегленият участник не се
представи след второто съобщаване на имената му, или не представи
отрязъка от специалния талон по т.III, съответстващ на изтегления,
той губи право да участва в определянето на печалбата.
VIII. Определянето/тегленето на печалбите ще се осъществи, чрез игра с
Колело на късмета. Колелото на късмета е разделено на сектори.
Във всеки сектор е описан вида на печалбата, която може да бъде
спечелена. Всеки сектор съдържа един брой печалба. Избраният
чрез жребия за предметни печалби участник, след като установи
своята самоличност има право да завърти еднократно Колелото на
късмета. Участникът получава тази награда, която е описана на
този сектор, който е посочен от стрелката на Колелото на късмета.
В случай, че съответния вид печалба е вече изчерпан, преди
следващато завъртане от следващ участник, представител на „Ню
Геймс“ АД и „Национална лотария“ АД замества печалбата,
изписана на сектора с друг вид, избран от него. Печалбата се
предава на лицето, което е завъртяло Колелото на късмета.
IX. Регистрирани за участие в специален жребий за печалба лек
автомобил и в жребий за определяне на участници, печелещи и
специалните предметни печалби, са:
1. Всички валидни регистрации за участие в жребий за
предметни печалби, които не са били изтеглени за участие в
жребий за предметни печалби, ще се считат за валидни
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регистрации за участие в специален жребий за печалба лек
автомобил.
2. Всички валидни регистрации извършени в изброените лото
пунктове по т.II, подточки от 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 и
магазините на търговска верига „Фантастико“ за периодa от
приключване на съответните жребий за предметни печалби до
11.59 часа на 16.12.2016 год.
3. Всички валидни регистрации извършени в лото пункта по т.II,
подточка 12 за периодa от приключване на съответните жребий за
предметни печалби до 11.59 часа на 17.12.2016 год.
4. Всички валидни регистрации извършени в лото пункта по т.II,
подточка 6 за периодa от приключване на съответните жребий за
предметни печалби до 11.59 часа на 18.12.2016 год.
За валидна регистрация по предходните подточки 1, 2, 3, 4 е
необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
 лицето да е пълнолетно и дееспособно;
 лицето да е попълнило четливо своите имена и
телефонен номер в специалния талон по т.III;
 в посоченото по-горе в IX. подточки 1,2, 3 и 4. време
да е поставило отрязъка от специалния талон,
съдържащ попълнените имена и телефонен номер, на
обозначеното за целта място на територията на някои
от лото пунктовете на Национална лотария, изброени
по- горе и магазините на търговска верига
„Фантастико“.
X. Право на участие в жребий за определяне на участници, печелещи
специалните предметни печалби имат всички участници с валидна
регистрация съгласно т.IX от тези Правила. Тегленето на жребия за
определяне на участници, печелещи специалните предметни печалби
ще се проведе в определения час и място, описан в II.т.6. Този жребий
ще бъде теглен от представител на „Национална лотария“ АД и „Ню
Геймс“ АД. В жребия ще бъдат изтеглени поредно общо 16 участника,
като всеки от тях ще получи една от общо 16 специални печалби.
Първите четирима изтеглени участници печелят по един телевизор,
вторите четирима изтеглени печелят по един лаптоп, третите четирима
изтеглени печелят по един таблет, и последните четирима изтеглени
печелят по един мобилен телефон. Всеки участник се съгласява, че ако
бъде изтеглен в описания тук жребий, представител на „Национална
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лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД ще оповести публично кода, съдържащ
се на отрязъка от специалния талон по т.III, пуснат в урната и имената
на участника, написани на талона. След публикуване в сайта 7777.bg
на кода, съответно името на изтегления участник, последният е длъжен
да се яви на място и във време, определено и оповестено в същия сайт
от организаторите на играта и да представи отрязъка от специалния
талон по т. III, съответстващ на изтегления, както и документ за
самоличност. В случай че участникът не се яви и не предостави
описаните в предходното изречение документи, същият губи правото
си да получи печалбата.
XI. Право на участие в специалния жребий за печалба лек автомобил
имат всички участници с валидна регистрация съгласно т.IX от тези
Правила. Тегленето на специалния жребий за печалба лек автомобил
ще се проведе в определения час и място, описан в II.т.6. Специалният
жребий за печалба лек автомобил ще бъде теглен от представител на
„Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД след теглене на жребия за
специалните печалби. Представителят на организаторите на играта,
има право да изтегли и 3 (трима) допълнителни участници, които да
бъдат първа, втора и трета резерва, съответстващи на реда на
изтегляне. Специалният жребий за печалба лек автомобил ще бъде
излъчен в ефира на Нова Телевизия и/или на www.7777.bg, или по друг
начин, определен от организаторите. Всеки участник се съгласява, че
ако бъде изтеглен в специалния жребий за печалба лек автомобил,
представител на „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД ще
оповести публично имената му. След оповестяване на името на
изтегления участник, последният е длъжен да се яви на място и във
време, определено и оповестено от организаторите на играта и да
представи отрязъка от специалния талон по т. III, съответстващ на
изтегления, както и документ за самоличност. В случай че участникът
не се яви и не предостави описаните в предходното изречение
документи, същият губи правото си да получи печалбата. В този
случай организаторите се свързват с първата изтеглена резерва, за
която се прилагат описаните в предходните две изречения правила.
Правилата по предходните изречения се прилагат съответно и за втора,
и за трета резерва.
XII. Печалби, които ще бъдат общо раздадени в играта са:
1. Печалби, които ще бъдат раздадени в избраните Търговски
центрове:
1.1. 20 (двадесет) броя телевизора;
1.2. 20 (двадесет) броя лаптопа;
1.3. 20 (двадесет) броя таблета;
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1.4. 20 (двадесет) броя смартфона;
1.5. 600 (шестстотин) броя тениски;
1.6. 1 600 (хиляда и шестстотин) броя тефтери с химикалки;
1.7. 1 500 (хиляда и петстотин) броя чаши;
1.8. 400 (четиристотин) броя лотарийни билети„Национална
лотария“;
2. Печалби, които ще бъдат раздадени в избраните магазини от
веригата „Фантастико:
2.1.20 (двадесет) броя телевизора;
2.2. 20 (двадесет) броя лаптопа;
2.3. 20 (двадесет) броя таблета;
2.4. 20 (двадесет) броя смартфона;
2.5. 600 (шестстотин) броя тениски;
2.6. 600 (шестстотин) броя тефтери с химикалки;
2.7. 600 (шестстотин) броя чаши;
2.8. 400 (четиристотин) броя лотарийни билети „Национална
лотария“;
Организаторите по своя свободна преценка определят по
колко от посочените по-горе общи количества печалби ще
бъдат разигравани на всяко от местата по раздел II.
3. Специални предметни печалби, раздавани по т.X:
4 (четири) броя телевизора;
4 (четири) броя лаптопа;
4 (четири) броя таблета;
4 (четири) броя смартфона.
4. Печалба в специалният жребий за печалба лек автомобил е Toyota
Corolla.
XIII. Всички участници, които не са изтеглени в жребиите описани
по-горе, могат по свободна преценка на Организаторите да получат
допълнителна печалба, определена по вид от организаторите.
XIV. Предметните печалби ще бъдат предавани на спечелилия
участник на място срещу представяне от последния на документ за
самоличност и отрязък от специалния талон по т. III, съответстващ на
изтегления. Печалбата се предоставя еднократно, като един участник
може да спечели, съответно получи само една от описаните в
Раздел.XII. т. 1.1,т.1.2.,т.1.3, т.1.4, т.2.1, т.2.2, т.2.3, т.2.4, печалби от
играта. Ако един участник е спечелил/получил някоя от наградите
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изброени в предходното изречение и бъде изтеглен повторно в някой
от жребиите, то той има право да получи някоя от другите награди по
преценка на организаторите.
XV. С попълването на специалния талон се счита, че участникът се
съгласява с тези правила и се задължава да ги спазва, както и че
предоставя доброволно на „Ню Геймс“ АД и „Национална лотария“
АД личните си данни за обработка за цели свързани с провеждането
на играта и нейното отразяване.
XVI. Всеки печеливш участник се съгласява неговото име, снимки и
клипове, съдържащи лика му, да бъдат публикувани и съобщавани в
средствата за масова информация, в това число и на интернет сайта на
организаторите. Всеки печеливш участник се съгласява да бъде
сниман, записван и да участва в публични прояви на организаторите,
без да получава допълнително възнаграждение. Публична проява по
смисъла на предходното изречение означава подготовката,
осъществяването и излъчването/ публикуването на репортаж или
интервю в средства за масово осведомяване/радио, телевизия, преса,
интернет/, както и участие във видео клипове и/или видео анонси,
собственост и/или инициирани от организаторите.
XVII. „Ню Геймс“ АД и „Национална лотария“ АД си запазват
правото да променят правилата на играта.
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