ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА-УКАЗАНИЯ ЗА
ЗАЛАГАНИЯ В РАЗНОВИДНОСТ „ЛОТО 3” НА ИГРАТА „ЛОТАРИО”
1. В разновидност „Лото 3“ се провеждат 2 тегления дневно: в 14:00 ч. и
в 20:00 ч.
2. Тегленията се извършват измежду цифрите от 0 до 9 включително.
3. Имате следните възможности да изберете с кои 3 цифри от 0 до 9 да играете:
3.1. Сами да маркирате предварително отпечатани на фиша цифри, с които
желаете да играете;
3.2. Да маркирате „Случаен избор на число“ и ще получите случайна
комбинация от 3 цифри, изтеглена чрез генератор на случайни числа;
4. Избирате един вид игра: Първи две цифри, Последни две цифри, В точен ред,
В разбъркан ред, В точен и разбъркан ред, или Система в точен ред. Всяка игра носи
различна печалба (вижте по-долу таблицата с печалби).
5. Сумата, която може да заложите е фиксирана (0,50 лв. или 1,00 лв.), като Вие
сами избирате с каква сума да играете.
6. Имате следните варианти за избор в колко тегления да участвате:
6.1. Избирате в кое теглене (обед, вечер или обед и вечер) и в кои дни от
седмицата ще играете;
6.2. Избирате да участвате в едно или няколко последователни тегления. Може
да играете в повече тегления, ако маркирате две или повече полета. Например, за да
играете в 11 тегления, трябва да маркирате числата 3 и 8 от зоната „Последователни
тегления“.
Броят тегления се умножава по сумата на залога.
7. Във всяко теглене на разновидност „Лото 3“ се изтеглят по 3 цифри.
8. Тегленето се осъществява посредством генератор на случайни числа по
следния начин: последователно се изтеглят по 3 цифри от 0 до 9, които формират 3цифрено число. Може да гледате всяко теглене на живо в Лото пунктовете или в
интернет на адрес: 7777.bg/live/loto. Резултатите от изминалите тегления може да
видите в интернет на адрес: 7777.bg/loto_games/loto3.
9. В играта „Лото 3“, в зависимост от вида на съвпадението между избраното от
Вас 3-цифрено число и изтегленото печелившо число се определя дали Вашият залог е
печеливш или не. Размерът на печалбата се определя в зависимост от избрания от Вас
вид игра и от размера на сумата с която играете (0,50 лв. или 1,00 лв.).
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Печалбите, които може да спечелите при залог с 0,50 лв. и 1,00 лв. са:
Вид игра

Изтеглено
число

Първи две цифри
Печелите, ако познаете първите две цифри.

123

Последни две цифри
Печелите, ако познаете последните две цифри.

123

Пример
Печеливши
числа

Печалби
при залог
при залог
0.50 лв
1.00 лв

Всички числа,
започващи с 12
Всички числа,
завършващи на
23

25 лв.

50 лв.

25 лв.

50 лв.

В Точен ред
Печелите, ако избраното от Вас число съвпада
точно с изтегленото число.

123

123

250 лв.

500 лв.

В Разбъркан ред с 2 различни цифри
Печелите, ако познаете изтеглените цифри, без
значение от техния ред.

112

112, 121, 211

100 лв.

200 лв.

В Разбъркан ред с 3 различни цифри
Печелите, ако познаете изтеглените цифри, без
значение от техния ред.
С три еднакви цифри не може да играете в
Разбъркан ред.

123

123, 132, 213
231, 312, 321

50 лв.

100 лв.

112, 121, 211

В точен ред:
350 лв.
В разбъркан
ред:
100 лв.

123

123, 132, 213
231, 312, 321

В точен ред:
300 лв.
В разбъркан
ред:
50 лв.

Система в точен ред с 2 различни цифри
Вашият залог се умножава по 3.
Минимален залог 1.50 лв. (3 х 0.50 лв.).

112

112, 121, 211

250 лв.

500 лв.

Система в точен ред с 3 различни цифри
Вашият залог се умножава по 6.
Минимален залог 3.00 лв. (6 х 0.50 лв.).

123

123, 132, 213
231, 312, 321

250 лв.

500 лв.

В Точен и Разбъркан ред с 2 различни цифри
Играете с 0.50 лв. за Точен ред и 0.50 лв. за
Разбъркан ред. Печелите, ако познаете
изтеглените цифри, без значение от техния ред.
В Точен и Разбъркан ред с 3 различни цифри
Играете с 0.50 лв. за Точен ред и 0.50 лв. за
Разбъркан ред. Печелите, ако познаете
изтеглените цифри, без значение от техния ред.
С три еднакви цифри не може да играете в
Точен и Разбъркан ред.

112
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10. Изплащане на печалбите Печалби до 300 лева се изплащат
веднага в Лото пунктовете на Национална
лотария срещу предоставяне на валидна печеливша квитанция с баркод и
номер.
Всеки спечелил над 300 лева трябва да се обади на тел. 0700 42 100.
„Национална лотария“ АД гарантира изплащането на печалбите.
Максималната печалба от един талон е 432 000 лева. Крайният срок за
получаване на печалбите е 40 дни, считано от датата на тегленето, в което
е спечелил участникът. Печалби не се изплащат, ако квитанцията е
невалидна.
11. Събирането на залози по настоящата предварителна програма ще
се извършва за съответните тегления през периода от 13:00:00 часа
на 14.06.2014 г. до 14:59:59 часа на 24.04.2018 г., като първото
теглене съгласно същата ще бъде на 14.06.2014 г. в 14:00:00 часа, а
последното на 02.05.2018 г. в 14:00:00 часа.

