ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА-УКАЗАНИЯ
ЗА ЗАЛАГАНИЯ В ИГРИТЕ НА НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ:
„ЛОТАРИО”, „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ – ОНЛАЙН ИГРИ“ И „НОВОЛОТО“

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА-УКАЗАНИЯ ЗА ЗАЛАГАНИЯ В ИГРАТА “ЛОТО
СПОРТ”

1. В играта „Лото Спорт“ се провеждат тегления ежедневно, на интервали от 4
минути.
2. Тегленията се извършват измежду числата от 1 до 80 включително.
3. Участникът сам избира дали да участва като направи залог в лотопункт на
Национална лотария АД или направи залог чрез сайт play.7777.bg, както и да избере с
колко числа желае да играе (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 числа). По-долу в настоящата
предварителна програма е показана възможността за печалба при игра с от 1 до 10
числа.
4. Всеки участник има следните възможности да избере с кои числа от 1 до 80 да
играе:
4.1. сами да маркират на фиша за „Лото спорт“ в играта Лотарио числа, с които
желаят да играят;
4.2. да маркират на фиша за „Лото спорт“ в играта Лотарио „случайни числа“ и
тогава ще получат случайна комбинация от числа, изтеглена чрез генератор на
случайни числа;
4.3. да играят с талон на фиша за „Лото спорт“ в играта Лотарио, на който
предварително са отпечатани числа измежду числата от 1 до 80;
4.4. чрез своя акаунт (ако имат регистриран такъв) в сайта play.7777.bg сами да
маркират числа от 1 до 80, с които желаят да играят
4.5. чрез своя акаунт (ако имат регистриран такъв) в сайта play.7777.bg да
маркират „случайни числа“ и тогава ще получат случайна комбинация от числа,
изтеглена чрез генератор на случайни числа;
5. Участникът сам избира залогът, с който желае да играе. Ако желае да играе с
по-голям залог, участникът може да избере повече от една сума. Например, ако
избере 0,50 лв. и 1 лв., участникът ще играе със залог 1,50 лв. С колкото по-голям залог
играе участника, толкова по-голяма ще е неговата печалба, ако познае необходимия
брой числа.
6. Участникът може да избира, в колко тегления да участва. Може да играе в
повече тегления, ако маркира две или повече полета. Например, за да играе в 11
тегления, трябва да маркира числата 1 и 10. Броят тегления се умножава по сумата на

залога.
7. Ако участникът избере „ДА“ за „Спорт Бонус“, неговата печалба ще се умножи
по 1.5 , 2, 5 , 7 или 10 пъти, в зависимост от това, какъв коефициент (размер) за „Спорт
бонус“ определи генератора на случайни числа в началото на всяко теглене. Ако
участникът играе със „Спорт Бонус“ залогът му се удвоява, но може да спечели до 10
пъти повече. Размерът на печалбата, определен по реда на т.10, се умножава с
изтегления коефициент за “Спорт Бонус”, но само ако има печеливш залог, за който
участникъте избрал и “Спорт Бонус”.

„Спорт Бонус“
умножава
печалбата
Честота на
изтегляне:

х 1.5

х2

х5

1 към 1,9

1 към 2,5

1 към 33,3

х7

х 10

1 към 50 1 към 100

8. Във всяко теглене на разновидност „Лото Спорт“ се изтеглят по 20 числа плюс
1 „Спорт Бонус“ число.
9. Тегленето се осъществява посредством генератор на случайни числа по
следния начин: първо се изтегля коефициент „Спорт Бонус“ и след това
последователно се изтеглят 20 числа от 1 до 80. Всяко теглене се излъчва на живо в
Лотопунктовете и интернет на адрес: 7777.bg/live/loto_sport. Резултатите от
изминалите
тегления
се
публикуват
в
интернет
на
адрес:
7777.bg/loto_games/loto_sport.
10. В „Лото спорт“ участникът сам определя за каква печалба да играе чрез
избор на брой числа, сума на залога и „Спорт Бонус“. Дали залогът на участника
(независимо дали е направен в лотопункт или онлайн) е печеливш или не, се
определя в зависимост от вида на съвпадението за съответното теглене между
избраните от него числа, 20-те изтеглени печеливши числа и изтегленият коефициент
за „Спорт бонус“. Размерът на печалбата се изчислява като произведение от залога на
участника и съответния коефициент за броя на съвпадащите числа. В случай, че
участникът има печеливш залог, за който е избрал и „Спорт Бонус“, размерът на
печалбата му се умножава и по изтегления коефициент за „Спорт Бонус“.
Пример за печалби, които може да бъдат спечелени при залог от 1 лев и изтеглен
коефициент Спорт Бонус „х10“:

* В примера „Максимална печалба със „Спорт Бонус“ е печалбата, която
участник ще спечели при направен залог от 1 лев, съответния брой съвпадения между
Вашите и Изтелените числа и изтегленият коефициент Спорт Бонус „х10“.

11. Изплащане на печалбите
Печалби до 300 лева по залози, направени в лотопункт се изплащат веднага в
Лото пунктовете на Национална лотария срещу предоставяне на валидна печеливша
квитанция с баркод и номер.
Всеки спечелил над 300 лева по залози, направени в лотопункт трябва да се
обади на тел. 0700 42 100.
Печалбата по залог, направен онлайн в играта се натрупва по акаунта на
участника, създаден в play.7777.bg.
Играта „Лото спорт“ е организирана от Национална лотария АД, град София
(Организатора), който приема залози в нея съгласно Задължителните игрални условия
и правила за провеждане на играта „Лотарио“ и Задължителните игрални условия и
правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн
игри“, одобрени от Държавната комисия по хазарта
Хазартната игра „Лото спорт“ се организира и провежда едновременно наземно
- чрез приемане на залози в лотопунктове и онлайн – чрез залози в сайта play.7777.bg.
„Национална лотария“ АД гарантира изплащенето на печалбите. Максималната
печалба от един талон е 1 000 000 лева. Крайният срок за предявяване на печалбите е
40 дни, считано от датата на тегленето, в което е спечелил участникът. Печалби не се
изплащат, ако залогът е невалиден.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА-УКАЗАНИЯ ЗА
ЗАЛАГАНИЯ В РАЗНОВИДНОСТ „ЛОТО 2” НА ИГРАТА „ЛОТАРИО”
1. В разновидност „Лото 2“ 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 2 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 2 цифри, изтеглена чрез генератор на случайни числа;
4. Сумата, която може да заложите е фиксирана (1,00 лв. или 2,00 лв.), като Вие
сами избирате с каква сума да играете.
5. Имате следните варианти за избор в колко тегления да участвате:
5.1. Избирате в кое теглене (обед, вечер или обед и вечер) и в кои дни от
седмицата ще играете;
5.2. 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 10 тегления, трябва да маркирате числата 2 и 8 от зоната „Последователни
тегления“.
Броят тегления се умножава по сумата на залога.
6. Във всяко теглене на разновидност „Лото 2“ се изтеглят по 2 цифри.
7. Тегленето се осъществява посредством генератор на случайни числа по
следния начин: последователно се изтеглят по 2 цифри от 0 до 9, които формират 2цифрено 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/loto2.
8. В играта „Лото 2“, в зависимост от вида на съвпадението между избраното от
Вас 2-цифрено число и изтегленото печелившо число се определя дали Вашият залог е
печеливш или не. Размерът на печалбата се формира в зависимост от съвпадащите
цифри и от размера на сумата, с която играете (1,00 лв. или 2.00 лв.).
Печалбите, които може да спечелите при залог с 1,00 лв. и 2,00 лв. са:
Вид игра
Печелите, ако познаете двете цифри в точен ред
Печелите, ако познаете само първата цифра
Печелите, ако познаете само последната цифра

Печалби
при залог 1.00 лв

при залог 2.00 лв

40 лв.
1 лв.
1 лв.

100 лв.
1 лв.
2 лв.

9. 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 43 200 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.
10. 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.

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.).

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

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.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА-УКАЗАНИЯ ЗА
ЗАЛАГАНИЯ В РАЗНОВИДНОСТ „ЛОТО 4” НА ИГРАТА „ЛОТАРИО”

1. В разновидност „Лото 4“ 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 4 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 4 цифри, изтеглена чрез генератор на случайни числа;
4. Избирате един вид игра: Първи три цифри, Последни три цифри, В точен ред,
В разбъркан ред, или В точен и разбъркан 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 12 тегления, трябва да маркирате числата 4 и 8 от зоната „Последователни
тегления“.
Броят тегления се умножава по сумата на залога.
7. Във всяко теглене на разновидност „Лото 4“ се изтеглят по 4 цифри.
8. Тегленето се осъществява посредством генератор на случайни числа по
следния начин: последователно се изтеглят по 4 цифри от 0 до 9, които формират 4цифрено 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/loto4.
9. В „Лото 4“, в зависимост от вида на съвпадението между избраното от Вас 4цифрено 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.).

Печалбите, които може да спечелите при залог с 0,50 лв. и 1,00 лв. са:

Вид игра

Изтеглено
Число

Пример
Печеливши
числа

при залог
0.50 лв

Печалби
при залог
1.00 лв

Първи три цифри
Печелите, ако познаете първите три цифри.

1234

Всички числа,
започващи с 123

250 лв.

500 лв.

Последни три цифри
Печелите, ако познаете последните три цифри.

1234

Всички числа,
завършващи на 234

250 лв.

500 лв.

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

1234

1234

2,500 лв.

5,000 лв.

В Разбъркан ред с 3 еднакви цифри
Печелите, ако познаете изтеглените цифри, без
значение от техния ред.

1112

1112, 1121
1211, 2111

750 лв.

1,500 лв.

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

1122

1122, 1221, 1212
2211, 2112, 2121

500 лв.

1,000 лв.

В Разбъркан ред с 3 различни цифри
Печелите, ако познаете изтеглените цифри, без
значение от техния ред.

1233

Всички възможни
12 варианта

250 лв.

500 лв.

В Разбъркан ред с 4 различни цифри
Печелите, ако познаете изтеглените цифри, без
значение от техния ред.
С четири еднакви цифри не може да играете в
Разбъркан ред.

1234

Всички възможни
24 варианта

125 лв.

250 лв.

В Точен и Разбъркан ред с 3 еднакви 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 2 двойки 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
цифриИграете 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 4 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 четири еднакви цифри не може да играете в
Точен ред и Разбъркан ред.

1112, 1121
1211, 2111

В точен ред:
3 250 лв.
В разбъркан ред:
750 лв.

1122, 1221, 1212
2211, 2112, 2121

В точен ред:
3 000 лв.
В разбъркан ред:
500 лв.

1233

Всички възможни12
варианта

В точен ред:
2 750 лв.
В разбъркан ред:
250 лв.

1234

Всички възможни
24 варианта

В точен ред:
2 625 лв.
В разбъркан ред:
125 лв.

1112

1122

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 720 000 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.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА-УКАЗАНИЯ
ЗА ЗАЛАГАНИЯ В ИГРАТА „ЛОТО 6 от 47”

1. В играта „Лото 6 от 47“ се провежда едно теглене всеки ден в централните
Новини от 19:30 до 20:00 ч. по Нова телевизия.
2. Тегленията се извършват измежду числата от 1 до 47 включително.
3. Участникът сам избира с кои 6 числа от 1 до 47 да играе или участва с числата,
отпечатани на билет „Лото 6/47: Спечели Джакпот от 1 000 000 до 3 200 000 лева
включващ Къща и Порше - 3 лв.“ от играта „Новолото“, организирана от „Национална
лотария“ АД.
Участникът печели ако 2, 3, 4, 5 или 6 от избраните от него числа съвпадат с
изтеглените числа за съответното теглене.
Печалби в тегленето „Лото 6 от 47“ в сила до 10.03.2017 г.:
Брой познати числа Коефициент
Печалба
Джакпот
6
1
2 лв.
Дневен Джакпот
включващ Къща и Порше
5
2 000
4 000 лв.
4
20
40 лв.
3
2
4 лв.
2
1
2 лв.

Печалби в тегленето „Лото 6 от 47“ в сила от 10.03.2017 г.:
Брой познати числа Коефициент
Печалба
Джакпот
6
1
2 лв.
Празничен Джакпот
включващ Къща, лек
автомобил Порше и 10дневна почивка в Дубай
5
2 500
5 000 лв.
4
20
40 лв.
3
2
4 лв.
2
1
2 лв.
„Национална лотария“ АД ще раздава на участниците в игрите
допълнителни парични печалби или предметни награди, както и ще определя
начините за формиране и разпределение на фонд/фондовете ДЖАКПОТ.
Видът, размерът и условията за спечелване на съответния фонд за
изплащане на ДЖАКПОТ, както и начинът за натрупване на всеки фонд /ако има
такива/, се обявяват в интернет сайта www.7777.bg и/или на play.7777.bg .
Видът, размерът и условията за спечелване на съответните допълнителни

парични и/или предметни награди, се обявяват в интернет сайта на дружеството
www.7777.bg и/или на play.7777.bg.
„Национална лотария“ АД обявява размера на фонд ДЖАКПОТ, както и
допълнителните парични и предметни награди в средствата за изнасяне на
информация на дружеството (интернет или др.)
4. Участниците имат следните възможности да изберат с кои 6 числа от 1 до 47
да играят:
4.1. сами да маркират на фиша за Лото 6 от 47 в играта Лотарио 6 числа от 1 до
47, с които желаят да играят;
4.2. да маркират на фиша за Лото 6 от 47 в играта Лотарио „случайни числа“ и
тогава ще получат случайна комбинация от числа, изтеглена чрез генератор на
случайни числа;
4.3. да играят с талон на фиша за Лото 6 от 47 в играта Лотарио, на който
предварително са отпечатани 6 числа измежду числата от 1 до 47;
4.4. да играят с билет „Лото 6/47: Спечели Джакпот от 1 000 000 до 3 200 000
лева включващ Къща и Порше - 3 лв.“ от играта „Новолото“, организирана от
„Национална лотария“ АД, на който предварително са отпечатани 6 числа измежду
числата от 1 до 47;
4.5. чрез своя акаунт (ако имат регистриран такъв) в сайта play.7777.bg сами да
маркират 6 числа от 1 до 47, с които желаят да играят
4.6. чрез своя акаунт (ако имат регистриран такъв) в сайта play.7777.bg да
маркират „случайни числа“ и тогава ще получат случайна комбинация от числа,
изтеглена чрез генератор на случайни числа;
5. Извън случаите по т.4.4, цената за участие в едно теглене с 6 числа е
фиксирана и е 2 лв. Ако участникът желае да играе с избраните от него 6 числа в
повече от едно теглене, той може да маркира два или повече дни, в които да играе.
Например, ако участника избере да играе с 6 числа за тегления в Събота и Неделя, той
ще играе с цена от 4 лв.
6. Във всяко теглене на „Лото 6 от 47“ се изтеглят по 6 числа от 1 до 47.
7. (1) Тегленето се осъществява посредством устройство (сфера) за изтегляне на
печеливши числа, като последователно се изтеглят 6-те числа. Устройството (сферата)
е сертифицирано от Българският институт по метрология и одобрено от Държавната
комисия по хазарта.
(2) При обективна невъзможност за използване на устройството по ал.1
организаторът извършва тегленето чрез генератор на случайни числа. Генераторът е
сертифициран от Българският институт по метрология и одобрен от Държавната
комисия по хазарта.
(3) В случай, че поради технически причини от всякакво естество, тегленето бъде
прекъснато, организаторът стартира устройството отново, и за изтеглени се считат
тези шест числа, които са изтеглени след повторното стартиране, последователно и
без прекъсване едно след друго, и са обявени от Организатора за такива(изтеглени).
7.1. Тегленето на печелившите числа за съответния ден се извършва същия ден,
между 19:30 ч. и 20:00 ч. в ефира на „НОВА телевизия”, съобразно програмната схема
на телевизията. В случай на невъзможност тегленето да бъде излъчено между 19:30 и

20:00 ч. в ефира на Нова телевизия, то се излъчва в късната емисия Новини на Нова
телевизия или в интернет сайта на организатора www.7777.bg.
7.2. За да се включи в разпределението на печалбите от“ЛОТО 6 от 47” за
съответния ден, участникът трябва да е направил валиден залог на каса или онлайн на
play.7777.bg в играта “ЛОТО 6 от 47”, както следва:
- в периода от 19:30:00 ч. на предишния ден до 19:29:59 ч. на съответния
календарен ден, в който се извършва тегленето по т.7.1 за дните от понеделник до
петък включително и залогът му да съдържа минимум две числа, изтеглени в
тегленето по т. 7.1 за този ден;
- в периода от 19:30:00 на предишния ден (петък) до 18:59:59 ч. на
непосредствено следващия календарен ден (събота), в който се извършва тегленето
по т. 7.1 за ден събота и залогът му да съдържа минимум две числа, изтеглени в
тегленето по т. 7.1 за този ден;
- в периода от 19:00:00 на предишния ден (събота) до 19:29:59 ч. на
непосредствено следващия календарен ден (неделя), в който се извършва тегленето
по т. 7.1 за ден неделя и залогът му да съдържа минимум две числа, изтеглени в
тегленето по т. 7.1 за този ден.
8. ДНЕВЕН ДЖАКПОТ
8.1. „Национална лотария“ АД ще предоставя на участниците възможност за
спечелване на джакпот в “ЛОТО 6 от 47”. Този джакпот е обединен за “ЛОТО 6 от 47”
на „Национална лотария“ АД и се предоставя на основание чл. 39 от Задължителните
игрални условия и правила за провеждане на играта „Лотарио“, чл.31 от
Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за
играта „Национална лотария – онлайн игри“, и чл.25, ал.2 от Правила за организиране
и провеждане на моментна лотарийна игра „Новолото“. Джакпотът може да е дневен,
като дневния джакпот може да е неделен или празничен, като „Национална лотария“
АД свободно определя неговия размер и условия за спечелване и разпределение.
8.2. Дневният джакпот ще се разпределя веднъж дневно.
8.3. Размерът на Дневния Джакпот не зависи от постъпленията в “ЛОТО 6 от 47”,
а се определя по чл. 35, ал. 2, т. 3 от Задължителните игрални условия и правила за
провеждане на играта „Лотарио“, чл.29, ал.2, т.3 от Задължителните игрални условия
и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария –
онлайн игри“, и чл.25, ал.1 от Правила за организиране и провеждане на моментна
лотарийна игра „Новолото“ утвърдени от ДКХ и се обявява от „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ“ АД в официалния сайт www.7777.bg и в телевизионното теглене на
печелившите числа всеки ден в централните Новини от 19:30 до 20:00 ч. по Нова
телевизия. Размерът на Дневния Джакпот е както следва:
За дните от понеделник до събота включително – Дневен Джакпот стартиращ от
1 000 000 лева, включващ в тази сума Къща и лек автомобил Порше. Дневният
Джакпот включва парична печалба в размер от 700 000 лева, Къща на стойност 200
000 лева и лек автомобил Порше на стойност 100 000 лева.
За неделя - Джакпот стартиращ от 2 000 000 лева, включващ в тази сума Къща и
лек автомобил Порше. Неделният Джакпот включва, парична печалба в размер от 1

700 000 лева, Къща на стойност 200 000 лева и лек автомобил Порше на стойност 100
000 лева.
Празничен Джакпот за тегленията в дните от 21.12.2015 до 08.02.2016 година Джакпот стартиращ от 2 000 000 лева, включващ в тази сума Къща и лек автомобил
Порше. Празничният Джакпот включва, парична печалба в размер от 1 700 000 лева,
Къща на стойност 200 000 лева и лек автомобил Порше на стойност 100 000 лева.
Празничен Джакпот за тегленията в дните от 09.02.2016 до 01.06.2019 година Джакпот стартиращ от 2 000 000 лева, включващ в тази сума Къща, лек автомобил
Порше и 10-дневна почивка в Дубай. Празничният Джакпот включва, парична печалба
в размер от 1 694 500 лева, Къща на стойност 200 000 лева, лек автомобил Порше на
стойност 100 000 лева и 10-дневна почивка в Дубай на стойност 5 500 лева.
За периода от 21.12.2015 до 01.06.2019 г. се раздава само Празничен Джакпот,
като в този случай не се разиграват посочените по-горе "Дневен джакпот" и "Джакпот
неделя".
Ако повече от един валиден печеливш залог (направен на каса и/или онлайн на
play.7777.bg и/или чрез билет) участва в разпределението на Празничен джакпот, той
се разпределя по равно между всички печеливши залози и билети, като в този случай
джакпотът е само паричен и представлява определената парична печалба с добавени
към нея парични равностойности на предметните награди и почивката, определени
по свободната преценка на Национална Лотария АД.
8.4. Тегленето на печелившите числа за Дневния Джакпот за съответния ден се
извършва съгласно т. 7.1.
8.5. За да се включи в разпределението на печалба Дневен Джакпот за “ЛОТО 6
от 47” за съответния ден, участникът трябва да е направил валиден залог за “ЛОТО 6
от 47” на Национална лотария АД, по някой от начините посочени по-горе, като
следва:
- в периода от 19:30:00 ч. на предишния ден до 19:29:59 ч. на съответния
календарен ден, в който се извършва тегленето по т.7.1 за дните от понеделник до
петък включително и залогът му да съдържа всичките шест числа, изтеглени в
тегленето по т. 7.1 за този ден;
- в периода от 19:30:00 на предишния ден (петък) до 18:59:59 ч. на
непосредствено следващия календарен ден (събота), в който се извършва тегленето
по т. 7.1 за ден събота и залогът му да съдържа всичките шест числа, изтеглени в
тегленето по т. 7.1 за този ден;
- в периода от 19:00:00 на предишния ден (събота) до 19:29:59 ч. на
непосредствено следващия календарен ден (неделя), в който се извършва тегленето
по т. 7.1 за ден неделя и залогът му да съдържа всичките шест числа, изтеглени в
тегленето по т. 7.1 за този ден.
8.6. Дневния джакпот се рапределя между всички печеливши залози,
независимо от начина, по който са направени – онлайн залог чрез play.7777.bg, чрез
залог с талони /квитанции/ или чрез залог с билети, отговарящи на изискването по т.
8.5.
8.7. Ако повече от един печеливш залог, независимо от начина, по който е
направен – онлайн чрез play.7777.bg, или талон /квитанция/, или съответно билет

участва в разпределението на Дневния джакпот, той се разпределя по равно между
всички печеливши залози, като в този случай джакпотът е само паричен и
представлява определената в т. 8.3 парична печалба с добавени към нея парични
равностойности на предметните награди и почивката, определени по свободната
преценка на Национална Лотария АД.
8.8. Всеки от печелившите залози, в които са познати 6 от изтеглените 6 числа,
получава и печалба 2 лева, която съответства на произведението от коефициента на
познатите шест числа по залога.
8.9. Дневния джакпот се изплаща по начина описан в т.10.
9. С всяка квитанция „Лото 6/47“ от хазартната игра Лотарио, и с всеки залог в
„Лото 6/47“, направен валидно чрез сайта play.7777.bg участникът получава бонус
игра „Пари на мига“ с 5 допълнителни числа и 5 печалби, които той може да спечели
на момента. Ако някое от шестте числа на участника съвпада с някое от петте числа в
играта „Пари на мига“, участникът печели печалбата под това число.
Например, ако избраните от участника числа са:

а числата и печалбите в бонус играта „Пари на мига“ са:

това означава, че участникът печели 100 лева!
Печалби в бонус игра „Пари на мига“ в сила до 10.03.2017 г.:
Печалба

Брой печалби

Награден фонд

100 000 лв.

3

300 000 лв.

50 000 лв.

10

500 000 лв.

10 000 лв.

30

300 000 лв.

5 000 лв.

60

300 000 лв.

1 000 лв.

200

200 000 лв.

100 лв.

1 200

120 000 лв.

20 лв.

6 400

128 000 лв.

10 лв.

120 000

1 200 000 лв.

8 лв.

120 000

960 000 лв.

5 лв.

200 000

1 000 000 лв.

3 лв.

1 800 000

5 400 000 лв.

2 лв.

2 500 000

5 000 000 лв.

Участие в жребии за ТВ игри

6 400 000

200 000 лв.

Общо:

11 147 903

42 722 300 лв.

Печалби в бонус игра „Пари на мига“ в сила от 10.03.2017 г.:
Печалба

Брой печалби

Награден фонд

100 000

4

400 000 лв.

50 000

12

600 000 лв.

10 000

36

360 000 лв.

5 000

72

360 000 лв.

1 000

270

270 000 лв.

100

2 200

220 000 лв.

20

12 000

240 000 лв.

10

223 000

2 230 000 лв.

8

120 000

960 000 лв.

6

200 000

1 200 000 лв.

5

200 000

1 000 000 лв.

4

920 000

3 680 000 лв.

3

3 550 000

10 650 000 лв.

2

6 845 000

13 690 000 лв.

Участие в жребии за ТВ игри

11 900 000

400 000 лв.

Общо:

23 972 594

36 260 000 лв.

Ако печалбата на участника е „Участие в жребии за ТВ игри“ по Нова телевизия,
той трябва да регистрира 14-цифрения код от неговата квитанцията в интернет на
адрес www.7777.bg или по телефона на 0700 42 100 (номерът е без добавена
стойност) и да очаква да бъде изтеглен.
10. Изплащане на печалбите
Печалби до 300 лв. по залози, направени в Лото 6 от 47 по някой от начините в
т.4.1. – т.4.4 се изплащат веднага в ЛОТО пунктовете на Национална лотария срещу
предоставяне на валидна печеливша квитанция с баркод и номер.

Печалби от 301 до 4999 лв. по залози, направени в Лото 6 от 47 по някой от
начините в т.4.1. – т.4.4 се изплащат в каси на EasyPay срещу предоставяне на валидна
печеливша квитанция с баркод и номер.
При печалба над 5000 лв. по залози, направени в Лото 6 от 47 по някой от
начините в т.4.1. – т.4.4 участниците се обаждат на телефон 0700 42 100 за
информация как да получат печалбата си.
Печалбата по залог, направен в Лото 6 от 47 по начините в т.4.5 и т.4.6 се
натрупва по акаунта на участника, създаден в play.7777.bg, освен в случая при
спечелване на печалба Джакпот.
Печалбата „Джакпот“ (при познаване на всички 6 числа) по залог, направен в
Лото 6 от 47 по някой от начините в т.4.1. – т.4.4 се изплаща на печелившия участник,
съответно натрупва по неговия акаунт в play.7777.bg при спазване на следните
правила: Участникът е длъжен да се яви в централния офис на Нацинална лотария АД
не по-късно от изтичането на 40 дни от датата на тегленето, в което е спечелил и да
представи оригинала на квитанцията. Печалбата се изплаща на явилия се и приет за
печеливш участник, както следва: 200 000 лева, Къща и Порше – в определен срок от
датата на представяне на печелившата квитанция, а останалата част от печалбата се
изплаща за период от 20 години, на 20 равни годишни вноски, считано от следващата
календарна година.
Печалбата „Джакпот“ (при познаване на всички 6 числа) по залог, направен в
Лото 6 от 47 по начина в т.4.5 и т.4.6 се изплаща на печелившия участник, при спазване
на следните правила: Участникът е длъжен да се яви в централния офис на Нацинална
лотария АД не по-късно от изтичането на 40 дни от датата на тегленето, в което е
спечелил, да удостовери, че той е притежател на акаунта в play.7777.bg, от който е
направен печелившия залог, да посочи своя банкова сметка и да подпише
необходимата за получаване на печалбата документация. Печалбата се изплаща на
явилия се и приет за печеливш участник, както следва: сумата от 200 000 се изплаща в
определен срок по посочената при явяването банкова сметка, Къща и Порше – се
предават в определен срок след явяване на титуляра на акаунта в централния офис на
Национална лотария АД, а останалата част от печалбата се изплаща за период от 20
години, на 20 равни годишни вноски, считано от следващата календарна година по
банковата сметка, посочена от участника при явяването му в офиса на Национална
лотария АД. В случай, че участникът поиска вместо изплащане по банковата сметка
отделните части от Печалба Джакпот да бъдат прехвърлени по неговия акаунт в
play.7777.bg., Национална лотария АД извършва това само ако участникът го заяви
писмено и изрично. В този случай, Национална лотария АД няма задължение за
плащане по посочената банкова сметка.
С даването на залога за „ЛОТО 6 от 47” всеки участник се съгласява да получи
евентуално спечелената специална премия („Джакпот“) по реда установен в
настоящия чл.10.

Ако в едно теглене има един участник познал 6 от изтеглените 6 числа, той
печели пълния размер на печалбата (2 лв.) и пълния размер на Джакпота, включващ
Къща и Порше.
В случай, че в рамките на едно теглене няколко залога, независимо от начина,
по който са направени – онлайн залог чрез play.7777.bg, чрез залог с талони
/квитанции/ или чрез залог с билети, съдържат и шесте изтеглени в съответното
теглене 6 числа и са налице условията по т.8.5., Джакпотът се разпределя поравно
между тях, в това число и в случаите, когато залозите са направени от един и същ
участник и/или са в притежание на един и същ участник.
Ако в едно теглене има двама или повече участници, които познаят 6 от
изтеглените 6 числа, всеки от тях печели пълния размер на печалбата (2 лв.), а
размерът на Джакпота, включващ Къща и Порше се поделя поравно между броя на
участниците познали 6 от изтеглените 6 числа. В случай, че двама или повече
участници спечелят Джакпот, предметните награди се заменят с тяхната парична
равностойност в левове, която се поделя поравно между броя на участниците познали
6 от изтеглените 6 числа.
Ако в едно теглене има двама или повече участници, чиито залози, независимо
от начина, по който са направени – онлайн залог чрез play.7777.bg, чрез залог с талони
/квитанции/ или чрез залог с билети съдържат и шесте числа от изтеглените 6 числа,
размерът на Джакпота, включващ Къща и Порше се поделя поравно между броя на
всички тези участници, независимо как е направен залога в Лото 6 от 47. В случай, че
по описания начин двама или повече участници спечелят Джакпота, предметните
награди се заменят с тяхната парична равностойност в левове, която се поделя
поравно между броя на участниците познали 6 от изтеглените 6 числа.
Участник, чийто залог независимо от начина, по който е направен – онлайн залог
чрез play.7777.bg, чрез залог с талони /квитанции/ или чрез залог с билети, съдържа и
шесте числа от изтеглените 6 числа и спечели Джакпота включващ Къща на стойност
200 000 лева, лек автомобил Порше на стойност 100 000 лева и почивка в Дубай на
стойност 5 500 лева, трябва да заяви изрично пред "Национална лотария" АД с
нарочна писмена декларация с нотариална заверка на подписа дали желае да получи
предметните награди Къща на стойност 200 000 лева, лек автомобил Порше на
стойност 100 000 лева и почивка в Дубай на стойност 5 500 лева или желае да получи
тяхната парична равностойност (200 000 лева вместо Къща, 100 000 лева вместо лек
автомобил Порше, 5 500 лева вместо почивка в Дубай). Нарочната писмена
декларация с нотариална заверка на подписа се връчва на "Национална лотария" АД

публично в телевизионното предаване „Лото 6 от 47“ и/или в телевизионното
предаване „Национална лотария“ и/или в друго телевизионно предаване. В случаите
когато Джакпота е спечелен от двама или повече участника, такава декларация не се
изисква от никой от тях поради заменяне на предметните печалби и почивката с
тяхната парична равностойност.
Печалбата почивка в Дубай се получава, като на спечелилият участник му се
предоставя ваучер даващ му право за такава почивка. Спечелилият участник трябва да
осъществи ползването й еднократно в рамките на посочените във ваучера дни и
периоди. В случай, че участникът не осъществи почивката в посочените дни и
периоди, Организаторът не носи отговорст и се счита, че печалбата е погасена.
Организаторът не носи отговорност за качеството на услугата предоставена от трети
лица като туристически агенции, авиокомпании, летища и други.
Във всеки случай на спечелен Джакпот участникът, претендиращ печалбата,
независимо от начина по който е направил залога, следва да се яви в централния офис
на Национална лотария АД в град София, ул. Фритьоф Нансен №37 и да удостовери
надлежно правото си да получи печалбата съгласно изискванията на закона,
задължителните игрални условия, и настоящата предварителна програма.
Всеки участник спечелил печалба в размер над 4999 лв. се съгласява неговото
име, снимки и клипове, съдържащи лика му и негова реч, да бъдат публикувани и
съобщавани в средства за масова информация, в това число и на Интернет сайта на
Организатора. Всеки участник спечелил печалба в размер над 4999 лв. се съгласява да
бъде сниман, записван и да участва в публични прояви на Организатора
безвъзмездно. Публична проява по смисъла на предходната алинея 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 Организатора.
11. (1) Всички участници, получили възможност за печалба чрез участие в
„Теглене за ТВ игри Национална лотария” получават възможност да участват в жребий
за участие в ТВ игрите Национална лотария за спечелване на парична печалба или
предметна награда.
(2) Участниците, спечелили възможност за печалба чрез участие в „Теглене за ТВ
игри Национална лотария” трябва да заявят желанието си за включване в ТВ игрите
Национална лотария, като регистрират уникалния номер на печалбата си в
официалния интернет сайт или на официалния телефон на организатора на играта,
където се валидира уникалния номер на печалбата. Правилото по предходното

изречение не се прилага за участници, които са направили залог по т.4.5 и т.4.6.
Същите при спечелване на възможност за печалба чрез участие в „Теглене за ТВ игри
Национална лотария” автоматично се регистрират в жребия.(3) След регистриране на
билета, той се включва в теглене за ТВ игри Национална лотария по предварително
обявен от организатора ред и начин.
(4) Участникът може да се регистрира преди датата и часа на жребия за
последната Телевизионна игра Национална лотария, предварително обявена от
организатора. Веднъж регистриран, уникалният номер не може да бъде регистриран
повторно.
(5) ТВ игрите се провеждат в предварително определени дни и в тегленето се
включват всички квитанции с печалба „Участие в теглене за ТВ игри Национална
лотария”, които са регистрирани по начина, определен в ал. 2. Организаторът на
играта предварително уведомява участниците за датата на провеждане на ТВ игрите
Национална лотария.
(6) С всяка регистрирана квитанция с възможност за печалба чрез „Участие в
теглене за ТВ игри Национална лотария” участникът се включва по веднъж в
тегленето, т.е. ако е регистрирал 5 номера от пет квитанции, ще се включи в тегленето
5 пъти. Това правило се отнася само за участници, които са направили залози по т.4.1
– т.4.4.
12. ТВ игрите по чл. 11 са подробно описани в Задължителните игрални условия
и правила за провеждане на играта „Лотарио“, Задължителните игрални условия и
правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн
игри“, и в Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра
„Новолото“.
„Национална лотария“ АД гарантира изплащенето на печалбите по тази
програма. Крайният срок за предявяване на печалбите от спечелилите участници е 40
дни, считано от датата на тегленето, в което са спечелили. Печалби не се изплащат,
ако залогът е невалиден, независмо от начина по който е направен залога.
Организаторът си запазва правото за промяна на предварителната програма, за
което своевременно информира участниците в играта.
За да участва участника трябва да е навършил 18 години. Преди да се включи в
играта, участникът трябва да се запознае със Задължителните игрални условия и
правила за провеждане на играта „Лото 6 от 47“, утвърдени от Държавната комисия
по хазарта.
Със заплащането на залога участникът декларира, че е запознат и приема
настоящата предварителна програма и задължителните игрални условия и правила за
провеждане на играта „Лото 6 от 47.
„Лото 6 от 47” е хазартна игра, организирана на основание лиценз, издаден от
Държавната комисия по хазарта към Министерство на финансите.
Организатор на играта е “Национална лотария” АД, ЕИК 202789144, гр.София.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
за играта от разновидност „Големият Джакпот“
организирана от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ АД в сила от 19:30:00 часа
на 01.03.2017 г. до 19:29:59 на 12.03.2018 г.

Основни положения
Чл.1. (1) Хазартната игра от разновидност „Големият Джакпот“ е организирана
от Национална лотария АД, град София (Организатора), който приема залози в нея
съгласно Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта
„Лотарио“ и Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн
залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“, одобрени от Държавната
комисия по хазарта.
(2) Хазартната игра от разновидност „Големият Джакпот“ (играта) се организира
и провежда едновременно наземно (чрез приемане на залози в лотопунктове) и
онлайн (чрез залози в сайта play.7777.bg) ), за които общо е приложима настоящата
предварителна програма.
Чл.2. (1) В периода по ал.2 на настоящия член организаторът събира залози само
върху комбинация от числа, съгласно чл.26, ал.1, т.1 от съгласно Задължителните
игрални условия и правила за провеждане на играта „Лотарио“ , и чл.18, ал.1, т.1 от
Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за
играта „Национална лотария – онлайн игри“, одобрени от Държавната комисия по
хазарта.
(2) Събирането на залози по настоящата предварителна програма ще се
извършва за периода от 19:30:00 часа на 01.03.2017 г. до 19:29:59 часа на 12.03.2018 г.,
като първото теглене съгласно същата ще бъде на 03.03.2017 г., а последното на
12.03.2018 г. в часовете по чл.3, ал.3.
График на тегленията
Чл.3. (1) Играта се провежда в цикли в дните от понеделник до сряда, от сряда
до петък и от петък до понеделник.
(2) Във всеки цикъл се провежда по едно теглене.
(3) Считано от 01.03.2017г., тегленията са всеки понеделник, всяка сряда и всеки
петък с начален час между 19.40 и 19.55 часа и се излъчват на живо в телевизионната
програма „Нова телевизия“.
(4) Началният час на тегленията е ориентировъчен и може да бъде променен.
Организаторът според обстоятелствата обявява на сайта www.7777.bg променения
начален час.
(5) В случай на невъзможност тегленето да бъде излъчено между 19:30 и 20:00
ч. в ефира на Нова телевизия, то се излъчва в късната емисия Новини на Нова
телевизия или в интернет сайта на организатора www.7777.bg.

Начален и краен срок за извършване на залози за тегленията
Чл.4. Участниците могат да правят залози върху не по-малко от две числови
комбинации, които ще участват за едно или повече тегления в зависимост от
избраният от тях вид фиш за игра.
Чл.5. (1) Залозите трябва да бъдат направени в определените по-долу в ал.2
периоди, преди тегленето за съответния цикъл, за който са направени залозите върху
числовите комбинации.
(2) Периодите, в който могат да бъдат направени залози върху числови
комбинации, които участват в тегленията за съответните цикли, са с:
- начален момент 19:30:00 часа на ден понеделник и краен момент 19:29:59 часа
на ден сряда от същата седмица.
- начален момент 19:30:00 часа на ден сряда и краен момент 19:29:59 часа на
ден петък от същата седмица.
- начален момент 19:30:00 часа на ден петък и краен момент 19:29:59 часа на
следващия понеделник.
Чл.6. В случаите, когато това е предвидено на съответния вид хартиен или
електронен фиш, участникът е длъжен да посочи за колко поредни тегления прави
залог върху числова комбинация като отрази желанието с недвусмислена и отчетлива
отметка в определеното за това място във фиша. В случай, че не е посочил теглене, то
се счита, че участникът е направил залог за тегленето, което непосредствено предстои,
и за което не е настъпил крайният момент за приемане на залози.
Коефициенти и печалби
Чл.7. Коефициентите и печалбите при познати две или повече числа в
тегленията на всеки цикъл са, както следва:
Брой познати числа

Коефициент

Печалба

6 числа

1

Джакпот

5 числа

1 000

1 000 лева

4 числа

40

40 лева

3 числа

3

3 лева

2 числа

Участие в жребии за ТВ игра

Брой числа върху които се залага
Чл.8. (1) В играта се правят залози върху числови комбинации, състоящи се от 6
(шест) числа измежду целите числа от 1 до 47.
(2) В определени фишове (хартиени и/или електронни) е допустимо да бъдат

посочени повече от 6 (шест) числа, но не повече от 14 (четиринадесет) числа, като в
тези случаи се счита, че участникът е заложил на няколко комбинации от 6 числа,
съдържащи посочените числа.
Брой изтегляни числа
Чл.9. Във всяко теглене на играта участват числата от 1 до 47 включително. От
тях се теглят шест числа.
Джакпот
Чл.10. Между участниците, независимо от начина, по който са направили
валиден залог в играта, съдържащ шестте изтеглени числа в съответното теглене се
разпределя печалба Джакпот в размер, определян от Организатора по реда на чл.37,
ал.2, т.3 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта
„Лотарио“ и чл.29, ал.2, т.3 от Задължителните игрални условия и правила за
провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“. Този
джакпот е обединен за игрите “Големият джакпот” на „Национална лотария“ АД и се
предоставя на основание чл. 39 от Задължителните игрални условия и правила за
провеждане на играта „Лотарио“, чл.31 от Задължителните игрални условия и правила
за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“.
Условия за включване в разпределение на печалбите
Чл.11. Всеки участник, който е направил валиден залог за определено теглене,
участва в разпределението на печалбите за това теглене, ако две, или три, или четири
или пет или шестте числа, от шестте числа от една числова комбинация, на която е
заложил (независимо от начина, по който е направил залога) съвпадат с изтеглените
печеливши числа от това теглене. Залогът върху една числова комбинация дава
възможност само за една от печалбите в съответното теглене на съответния цикъл.
Допълнителни печалби
Чл.12.Организаторът по своя собствена преценка предоставя възможност на
участниците, които са загубили залога си да участват в игрите за допълнителни
парични или предметни печалби, организирани от него. Тази възможност и условията
за участие се обявяват на сайта www.7777.bg. По същият начин организаторът обявява
и други условия за спечелване на други допълнителни парични или предметни
печалби.
Указания за залаганията
Чл.13. (1) За да участва в играта участникът залага на поне две числови
комбинации, всяко от които се състои от шест числа измежду целите числа от 1 до 47.
В определени фишове (хартиени и/или електронни) е допустимо да бъдат посочени
повече от 6 (шест) числа, но не повече от 14 (четиринадесет) числа, като в тези случаи

се счита, че участникът е заложил на няколко комбинации от 6 числа, съдържащи
посочените числа. Всяка комбинация се определя във фишовете за залагане.
(2) Залозите могат да бъдат направени върху числови комбинации:
1. определени по свободен избор на участника и нанесени от него в съответния
за това фиш;
2. предварително отпечатани върху съответните им позиции в съответния за
това вид фиш;
3. определени по случаен избор, при който на участника се предоставя случайна
числова комбинация.
Чл.14. (1) Залогът за една числова комбинация от шест числа е 1 лев, но
участникът е длъжен да играе със залог върху две числови комбинации, като по този
начин минималният залог за едно участие с един фиш е 2 (два лева).
(2) Залогът се увеличава с още 2 лева ако участникът избере да играе с
допълнителни две комбинации. С един фиш участникът може да играе само с две или
с четири комбинации, като при две числови комбинации залогът върху тях е 2 лева, а
при четири цифрови комбинации цената на залогът върху тях е 4 лева.
(3) Размерът на залогът се умножава съответно с по две, три, четири или пет, в
случай че участникът избере направените от него числови комбинации да участват в
следващите от две до пет последващи тегления. Например – ако участникът е избрал
залог върху две числови комбинации (2 лева) и желае този залог да участва в
тегленията на три последователни тегления, той дължи общ залог в размер на 6 лева.
(4) В случай, че участникът направи залог върху числови комбинации, състоящи
се от повече от 6 числа, цената на залога за всяка комбинация се увеличава и е
посочена на съответните фишове за този вид залагания.
Чл.15. Залогът върху числовата комбинация, както и фиша (хартиен или
електронен), върху който са обективирани трябва да са приети от Организатора.
Приетият залог се отразява в централната компютърна система на Организатора като
при наземно приемане на залога се издава квитанция за същия.
Теглене на числата
Чл.16. Тегленията се извършват измежду числата от 1 до 47 включително.
Чл.17. (1) Тегленето се осъществява посредством устройство (сфера) за
изтегляне на печеливши числа, като последователно се изтеглят 6-те числа.
Устройството (сферата) е сертифицирано от Българският институт по метрология и
одобрено от Държавната комисия по хазарта.
(2) При обективна невъзможност за използване на устройството по ал.1
организаторът извършва тегленето чрез генератор на случайни числа. Генераторът е
сертифициран от Българският институт по метрология и одобрен от Държавната
комисия по хазарта.
(3) В случай, че поради технически причини от всякакво естество, тегленето бъде
прекъснато, организаторът стартира устройството отново, и за изтеглени се считат
тези шест числа, които са изтеглени след повторното стартиране, последователно и
без прекъсване едно след друго, и са обявени от Организатора за такива(изтеглени).

Изплащане/предоставяне на печалбите
Чл.18. (1) Печалби до 300 лв. по залози, направени в лотопункт, се изплащат
веднага в ЛОТО пунктовете на организатора срещу предоставяне на валидна
печеливша квитанция с баркод и номер.
(2) Печалби от 301 до 4999 лв. по залози, направени в лотопункт, се изплащат в
каси на EasyPay срещу предоставяне на валидна печеливша квитанция с баркод и
номер.
(3) При печалба над 5000 лв. по залози, направени в лотопункт, участникът
следва да се обади на телефон 0700 42 100 за информация как да получи печалбата си
и да подпише всички изискуеми от организатора документи.
(4) Печалбата по залог, направен онлайн в играта се натрупва автоматично по
акаунта на участника, създаден в play.7777.bg, освен в случаите при печалба Джакпот
(познаване на всички 6 числа), описани в чл. 19, ал.2.
Чл.19. (1) Печалбата Джакпот (при познаване на всички 6 числа) по залог,
направен в лотопункт се изплаща на печелившия участник, съгласно чл.38, ал.7 във
връзка с ал.2, т.1 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на
играта „Лотарио“, при спазване на следните правила: Участникът е длъжен да се яви в
централния офис на Национална лотария АД не по-късно от изтичането на 40 дни от
датата на тегленето, в което е спечелил и да представи оригинала на валидната
печеливша квитанция. Печалбата се изплаща на явилия се и приет за печеливш
участник, както следва: частта в размер от 500 000 лева в определен срок след
представяне на оригинала на печелившото потвърждение на залог (квитанцията), а
останалата част от печалбата се изплаща за период от 20 години, на 20 равни годишни
вноски, считано от следващата календарна година.
(2) Печалбата Джакпот (при познаване на всички 6 числа) по залог, направен
онлайн се изплаща на печелившия участник, съответно натрупва по неговия акаунт в
play.7777.bg, въз основа на данните в Централната компютърна система, и при
спазване на следните правила: Участникът е длъжен да се яви в централния офис на
Национална лотария АД не по-късно от изтичането на 40 дни от датата на тегленето, в
което е спечелил, да удостовери, че той е притежател на акаунта в play.7777.bg, от
който е направен печелившия залог, да посочи своя банкова сметка и да подпише
необходимата за получаване на печалбата документация. Печалбата се изплаща на
явилия се и приет за печеливш участник, както следва: частта в размер от 500 000 лева
се изплаща в определен срок по посочената при явяването банкова сметка, а
останалата част от печалбата се изплаща за период от 20 години, на 20 равни годишни
вноски, считано от следващата календарна година се изплаща по посочената при
явяването банкова сметка. В случай, че участникът поиска вместо изплащане по
банковата сметка отделните части от Печалба Джакпот да бъдат прехвърлени по
неговия акаунт в play.7777.bg., Национална лотария АД извършва това само ако
участникът го заяви писмено и изрично. В този случай, Национална лотария АД няма
задължение за плащане по посочената банкова сметка.
(3) С даването на залога всеки участник се съгласява да получи евентуално
спечелената специална печалба „Джакпот“ по реда установен в предходните алинеи

съобразно начина, по който е направен залога.
Чл.20. (1) В случай, че в едно теглене има двама или повече познали залози или
участници, чиито залози (независимо от начина, по който са направени – в лотопункт
или онлайн) съдържат и шестте числа, които са еднакви с изтеглените 6 печеливши
числа, Джакпотът се поделя поравно между броя на всички тези залози. Например,
ако джакпота е 4 500 000 лева и печелившите участници са двама, печалбата се
изплаща на явилите се двама и приети за печеливши участници, както следва: Всеки
участник получава сума в размер от 250 000 лева в определен срок след представяне
на печелившото потвърждение на залог (квитанцията), а останалата припадаща му се
част от печалбата се в размер на 2 000 000 лева се изплаща на съответния участник за
период от 20 години, на 20 равни годишни вноски всяка в размер на 100 000 лева,
считано от следващата календарна година.
(2) Във всеки случай на спечелен Джакпот участникът, претендиращ печалбата,
независимо от начина по който е направил залога, следва да се яви в централния офис
на Национална лотария АД в град София, ул. Фритьоф Нансен №37 и да удостовери
надлежно правото си да получи печалбата съгласно изискванията на закона,
задължителните игрални условия, и настоящата предварителна програма.
Чл.21. Всички участници, получили печалба „Участие в жребия за ТВ игри
Национална лотария” получават възможност да участват в жребий за участие в ТВ
игрите Национална лотария за спечелване на парична печалба или предметна
награда.
(2) Участниците, спечелили печалба „Участие в жребия за ТВ игри Национална
лотария” трябва да заявят желанието си за включване в ТВ игрите Национална
лотария, като регистрират уникалния номер на печалбата си в официалния интернет
сайт или на официалния телефон на организатора на играта, където се валидира
уникалния номер на печалбата. Правилото по предходното изречение не се прилага
за участници, които са направили залог онлайн. Същите при спечелване на
възможност за печалба чрез участие в „Теглене за ТВ игри Национална лотария”
автоматично се регистрират в жребия.
(3) След регистриране на уникалния номер на печалбата, тя се включва в
теглене за ТВ игри Национална лотария по предварително обявен от организатора ред
и начин.
(4) Участникът може да се регистрира преди датата и часа на жребия за
последната Телевизионна игра Национална лотария, предварително обявена от
организатора. Веднъж регистриран, уникалният номер не може да бъде регистриран
повторно.
(5) С всяка регистрирана печалба „Участие в жребия за ТВ игри Национална
лотария” участникът се включва по веднъж в тегленето, т.е. ако е регистрирал 5
печалби, ще се включи в тегленето 5 пъти.
(6) В тегленето за участие в ТВ игрите на Организатора се включват всички
печалби „Участие в жребия за ТВ игри Национална лотария”, които са регистрирани по
начина, определен в ал. 2.
(7) Чрез специализирано устройство - съоръжение за определяне на печеливши
комбинации, изградено на основата на компютърна система и генератор на случайни

числа измежду всички участници, регистрирали се за „Участие в жребия за ТВ игри
Национална лотария”, се определя участника или участниците, които се канят да
присъстват в студиото, където се определят печелившите от ТВ играта.
Специализираното устройство е стандартизирано съгласно изискванията на Закона за
хазарта и Наредбата за изискване за одобряване на типа и за извършване на
първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения.
(8) След изтегляне на участниците по начина по предходната алинея
Организаторът осъществява телефонна връзка с всеки изтеглен участник на
телефонния номер, предоставен от него при регистриране на уникалния номер на
печалбата. В случай, че с даден участник (дадени участници) не може да бъде
осъществена телефонна връзка в 3 последователни позвънявания в рамките на 5
минути, чрез специализираното устройство, се теглят още минимум 5 допълнителни
участници. Организаторът на играта осъществява телефонна връзка с първия изтеглен
допълнителен участник. В случай, че не може да бъде осъществена телефонна връзка
с изтегления първи допълнителен участник в 3 последователни позвънявания в
рамките на 5 минути, се преминава към търсене на втория изтеглен допълнителен
участник по начина, описан по-горе. По същия начин се процедира с третия, четвъртия
и петия допълнителен участник до осъществяване на телефонна връзка с един от тях
по реда на изтеглянето им.
(9) Организаторът на играта предварително уведомява участниците за датата на
провеждане на ТВ игрите Национална лотария.
Чл.22. ТВ игрите по чл. 22 са подробно описани в Задължителните игрални
условия и правила за провеждане на играта „Лотарио“ и Задължителните игрални
условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария
– онлайн игри“.
Чл.23. Организаторът гарантира изплащaнето на печалбите по тази програма.
Крайният срок за предявяване на печалбите от спечелилите участници е 40 дни,
считано от датата на тегленето, в което са спечелили. След този срок Печалби не се
изплащат.
Общи и специфични разпоредби
Чл.24. Всеки участник спечелил печалба в размер над 4999 лв. се съгласява
неговото име, снимки и клипове, съдържащи лика му и негова реч, да бъдат
публикувани и съобщавани в средства за масова информация, в това число и на
Интернет сайта на Организатора. Всеки участник спечелил печалба в размер над 4999
лв. се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви на
Организатора безвъзмездно. Публична проява по смисъла на предходната алинея
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 Организатора.
Чл.25. Организаторът има правото свободно да променя предварителната
програма, за което своевременно информира участниците в играта чрез публикация
на променената програма в сайта 7777.bg.

Чл.26. За да участва участникът трябва да е навършил 18 години. Преди да се
включи в играта, участникът трябва да се запознае със съответните задължителни
игрални условия и правила за провеждане на играта, утвърдени от Държавната
комисия по хазарта.
Чл.27. Със заплащането на залога участникът декларира, че е запознат и приема
настоящата предварителна програма и съответните задължителни игрални условия и
правила за провеждане на играта.
Информация за предварителна програма в сила от 00:00:00 часа на 17.12.2015 г.
до 19:29:59 часа на 01.03.2017 г. можете да видите тук.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
за играта от разновидност „Златната топка“,
организирана от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ АД

Основни положения
Чл.1. Хазартната игра от разновидност „Златната топка“ е организирана от
„Национална лотария“ АД, град София (Организатора), който приема залози в нея
съгласно Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта
„Лотарио“ и Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн
залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“, одобрени от Държавната
комисия по хазарта.
Чл.2. Хазартната игра от разновидност „Златната топка“ (играта) се организира и
провежда едновременно наземно (чрез приемане на залози в лотопунктове) и онлайн
(чрез залози в сайта play.7777.bg), за които общо е приложима настоящата
предварителна програма.
График на тегленията
Чл.3. (1) Играта се провежда в ежедневни цикли.
(2) Във всеки ежедневен цикъл се провеждат по две тегления – Първо и Второ
теглене.
(3) Всеки ден Тегленията са с начален час 17.55 и се излъчват на живо в
телевизионната програма „Нова телевизия“.
(4) Началният час на тегленията може да бъде променен. Организаторът според
обстоятелствата обявява на сайта www.7777.bg променения начален час.
(5) В случай на невъзможност тегленето да бъде излъчено между 17:40 и 20:00 ч.
в ефира на Нова телевизия, то се излъчва в друг часови интервал на Нова телевизия
или в интернет сайта на организатора www.7777.bg.
Начален и краен срок за извършване на залози за тегленията
Чл.4. Участнице могат да правят залози върху не по-малко от две числови
комбинаци, които ще участват в тегленията за един или повече ежедневни цикли в
зависимост от избраният от тях хартиен или електронен фиш.
Чл.5. (1) Залозите трябва да бъдат направени в определения по-долу период,
преди тегленията за съответния цикъл, за който са направени залозите върху
числовите комбинации.
(2) Периодите, в който могат да бъдат направени залози върху числови
комбинации, които участват в тегленията за съответните ежедневни цикли, имат
начални и крайни моменти и продължителност, и са от 17:40:00 ч. на предишния ден

до 17:39:59 ч. на съответния календарен ден, в който се извършват тегленията за
съответния ежедневен цикъл;
(3) В случаите, когато това е предвидено на съответния вид хартиен или
електронен фиш, участникът е длъжен да посочи за колко поредни дневни цикли
прави залог върху числова комбинация като отрази желанието с недвусмислена и
отчетлива отметка в определеното за това място във фиша. В случай, че не е посочил
цикъла, то се счита, че участникът е направил залог за цикъла, чиито тегления
непосредствено предстоят и за които не е настъпил крайният момент за приемане на
залози.
Коефициенти и печалби
Чл.6. Коефициентите и печалбите при познати две или повече числа в първо
теглене на всеки ежедневен цикъл са както следва:
Брой познати числа
5 числа
4 числа
3 числа
2 числа

Коефициент
20 000
150
6
1

Печалба
10 000 лева
75 лева
3 лева
0,50 лева

Чл.7. Коефициентите и печалбите в при познати две или повече числа във второ
теглене на всеки ежедневен цикъл е както следва:
Брой познати числа
5 числа и изтеглена
Златна топка
5 числа
4 числа
3 числа
2 числа

Коефициент
1
40 000
100
4

Печалба
Специална премия
„Джакпот“ (Джакпот)
20 000 лева
50 лева
2 лева
Участие в жребии за ТВ
игра

Брой числа върху които се залага
Чл.8. В играта се правят залози върху числови комбинации, състоящи се от 5
(пет) числа.
Брой изтегляни числа
Чл.9. В Първо теглене на всеки ежедневен цикъл участват числата от 1 до 35
включително и от тях в това теглене се теглят пет числа.

Чл.10. Във Второ теглене на всеки ежедневен цикъл участват числата от 1 до 35
включително, както и изображение на златна топка (наричана само „Златната топка“
или „Златното число“), като общо от тях се теглят пет числа. За целите на Второ теглене
Златната топка се приема също за число. В това теглене първоначално се теглят пет
числа. В случай, че сред първите 5 изтеглени числа не присъства Златната топка, не се
теглят повече числа. В случай, че Златната топка бъде изтеглена сред първите 5 числа,
се изтегля още едно шесто число.
Условия за включване в разпределение на печалбите
Чл.11. (1) Всеки участник, който е направил валиден залог в определен
ежедневен цикъл, участва в разпределението на печалбите за Първо теглене на този
цикъл, ако две, или три, или четири или пет числа, от петте числа от една числова
комбинация, на която е заложил съвпадат с изтеглените печеливши числа от това
теглене (Първо теглене).
(2) Всеки участник, който е направил валиден залог в определен ежедневен
цикъл, участва в разпределението на печалбите за Второ теглене на този цикъл, ако
две, или три, или четири или пет числа, от петте числа от една числова комбинация, на
която е заложил съвпадат с изтеглените печеливши числа от това теглене (Второ
теглене).
(3) Залогът върху една числова комбинация дава възможност само за една от
печалбите в съответното теглене на съответния цикъл.
Джакпот при изтеглена Златна топка
Чл.12. (1) В случай, че във Второто теглене на съответния цикъл бъде изтеглена
Златната топка, между залозите с познати петте изтеглени числа в това теглене се
разпределя печалбата Джакпот в размер, определян от Организатора по реда на
чл.37, ал.2, т.3 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта
„Лотарио“ и чл.29, ал.2, т.3 от Задължителните игрални условия и правила за
провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“. Този
джакпот е обединен за игрите “Златната топка” на „Национална лотария“ АД и се
предоставя на основание чл. 39 от Задължителните игрални условия и правила за
провеждане на играта „Лотарио“, чл.31 от Задължителните игрални условия и правила
за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“.
(2) В случаите по ал.1 Джакпотът се разпределя по равно между всички
печеливши залози, независимо от начина по който са направени съгласно тази
програма.
Допълнителни печалби
Чл.13. Организаторът по своя собствена преценка предоставя възможност на
участниците, които са загубили залога си в играта, да участват в игрите за

допълнителни парични или предметни печалби, организирани от него. Тази
възможност и условията за участие се обявяват на сайта www.7777.bg. По същият
начин Организаторът обявява и други условия за спечелване на други допълнителни
парични или предметни печалби.
Указания за залаганията
Чл.14. (1) За да участва в играта участникът залага на минимум две числови
комбинации от пет числа измежду целите числа от 1 до 35, включително. Всяка
комбинация се определя във фишовете за залагане (хартиени или електронни).
(2) Залозите могат да бъдат направени въру числови комбинации:
1. определени по свободен избор на участника и нанесени от него в съответния
за това фиш;
2. предварително отпечатани върху съответните им позиции в съответния за
това вид фиш;
3. определени по случаен избор, при който на участника се предоставя случайна
числова комбинация.
Чл.15. (1) Залогът за една числова комбинация е 0,50 лева, но участникът е
длъжен да играе със залог върху минимум две числови комбинации, като по този
начин минималният залог за едно участие с един фиш е 1 (един) лев.
(2) Залогът се увеличава с още 1 лев ако участникът избере да играе с
допълнителни две комбинации. С един хартиен фиш участникът може да играе само с
две или само с четири комбинации, като при две числови комбинации залогът върху
тях е 1 лев, а при четири цифрови комбинации цената на залогът върху тях е 2 лева. С
един електронен фиш участникът може да играе онлайн с неограничен четен брой
комбинации, но не по-малко от две комбинации, като при две числови комбинации
залогът върху тях е 1 лев, а при четири цифрови комбинации цената на залога върху
тях е 2 лева, при шест цифрови комбинации цената на залога върху тях е 3 лева, и т.н.
(3) Размерът на залога се умножава съответно с по две, три, четири, пет, шест
или седем, в случай че участникът избере направените от него числови комбинации да
участват в следващите от два до седем последващи цикъла. Например – ако
участникът е избрал залог върху две числови комбинации (1 лев) и желае този залог
да участва в тегленията на три последователни ежедневни цикъла, той дължи сумата
на общия залог в размер на 3 лева.
Чл.16. Залогът върху числовите комбинации, съответно и фиша, върху който са
обективирани трябва да е приет от организатора. Приетият залог се отразява в
Централната компютърна система на Организатора, като в случай, че той е направен в
лотопункт организаторът издава квитанция за приемането на същия.
Теглене на числата
Чл.17. Тегленията се извършват измежду числата от 1 до 35 включително.

Чл.18. (1) Тегленето се осъществява посредством устройство (сфера) за изтегляне
на печеливши числа, по реда на чл.9 и 10 от тази програма, като последователно се
изтеглят 5 числа, а във Второ теглене може да бъде изтеглена и Златната топка.
Устройството (сферата) е сертифицирано от Българският институт по метрология и
одобрено от Държавната комисия по хазарта.
(2) При обективна невъзможност за използване на устройството по ал.1
организаторът извършва тегленето чрез генератор на случайни числа. Генераторът е
сертифициран от Българският институт по метрология и одобрен от Държавната
комисия по хазарта.
(3) В случай, че поради технически причини от всякакво естество, тегленето бъде
прекъснато, организаторът стартира устройството отново, и за изтеглени се считат тези
пет числа, които са изтеглени след повторното стартиране, последователно и без
прекъсване едно след друго, и са обявени от Организатора за такива(изтеглени).

Изплащане/предоставяне на печалбите
Чл.19. Печалби до 300 лв. по залози, направени в лотопункт, се изплащат
веднага в лотопунктовете на Организатора срещу предоставяне на валидна
печеливша квитанция с баркод и номер.
(2) Печалби от 301 до 4999 лв. по залози, направени в лотопункт, се изплащат в
каси на EasyPay срещу предоставяне на валидна печеливша квитанция с баркод и
номер.
(3) При печалба над 5000 лв. по залози, направени в лотопункт, участникът
следва да се обади на телефон 0700 42 100 за информация как да получи печалбата си
и да подпише всички изискуеми от организатора документи.
(4) Печалбата по залог, направен онлайн в играта се натрупва автоматично по
акаунта на участника, създаден в play.7777.bg, освен в случаите при печалба Джакпот,
описан в следващия чл. 20.
Чл.20. (1) Печалбата Джакпот по залог, направен в лотопункт се изплаща на
печелившия участник, съгласно Задължителните игрални условия и правила за
провеждане на играта „Лотарио“, при спазване на следните правила: Участникът е
длъжен да се яви в централния офис на Национална лотария АД не по-късно от
изтичането на 40 дни от датата на тегленето, в което е спечелил и да представи
оригинала на квитанцията. Печалбата се изплаща на явилия се и приет за печеливш
участник в определен срок след представяне на печелившото потвърждение на залог
(квитанцията).
(2) Печалбата Джакпот по залог, направен онлайн се изплаща на печелившия
участник, съответно натрупва по неговия акаунт в play.7777.bg при спазване на
следните правила: Участникът е длъжен да се яви в централния офис на Национална
лотария АД не по-късно от изтичането на 40 дни от датата на тегленето, в което е
спечелил, да удостовери, че той е притежател на акаунта в play.7777.bg, от който е

направен печелившия залог, да посочи своя банкова сметка и да подпише
необходимата за получаване на печалбата документация. Печалбата се изплаща на
явилия се и приет за печеливш участник в определен срок по посочената при
явяването банкова сметка. В случай, че участникът поиска вместо изплащане по
банковата сметка отделните части от Печалба Джакпот да бъдат прехвърлени по
неговия акаунт в play.7777.bg., Национална лотария АД извършва това само ако
участникът го заяви писмено и изрично. В този случай, Национална лотария АД няма
задължение за плащане по посочената банкова сметка.
(3) С даването на залога всеки участник се съгласява да получи евентуално
спечелената специална печалба „Джакпот“ по реда установен в предходните алинеи
съобразно начина, по който е направен залога.
Чл.21. (1) В случай, че в едно теглене има изтеглена Златна топка и има два или
повече залога, които съдържат и петте числа от изтеглените 5 печеливши числа,
размерът на Джакпота за това теглене се поделя поравно между броя на всички тези
залози независимо от начина, по които са направени съгласно тази програма.
(2) Във всеки случай на спечелен Джакпот участникът, претендиращ печалбата,
независимо от начина по който е направил залога, следва да се яви в централния офис
на Национална лотария АД в град София, ул. Фритьоф Нансен №37 и да удостовери
надлежно правото си да получи печалбата съгласно изискванията на закона,
задължителните игрални условия, и настоящата предварителна програма.
Чл.22. (1) Всички участници, получили печалба „Участие в жребия за ТВ игри
Национална лотария” получават възможност да участват в жребий за участие в ТВ
игрите Национална лотария за спечелване на парична печалба или предметна
награда.
(2) Участниците, спечелили печалба „Участие в жребия за ТВ игри Национална
лотария” трябва да заявят желанието си за включване в ТВ игрите Национална
лотария, като регистрират уникалния номер на печалбата си в официалния интернет
сайт или на официалния телефон на организатора на играта, където се валидира
уникалния номер на печалбата. Правилото по предходното изречение не се прилага
за участници, които са направили залог онлайн. Същите при спечелване на
възможност за печалба чрез участие в „Теглене за ТВ игри Национална лотария”
автоматично се регистрират в жребия.
(3) След регистриране на уникалния номер на печалбата, тя се включва в
теглене за ТВ игри Национална лотария по предварително обявен от организатора ред
и начин.
(4) Участникът може да се регистрира преди датата и часа на жребия за
последната Телевизионна игра Национална лотария, предварително обявена от
организатора. Веднъж регистриран, уникалният номер не може да бъде регистриран
повторно.
(5) С всяка регистрирана печалба „Участие в жребия за ТВ игри Национална
лотария” участникът се включва по веднъж в тегленето, т.е. ако е регистрирал 5
печалби, ще се включи в тегленето 5 пъти.
(6) В тегленето за участие в ТВ игрите на Организатора се включват всички

печалби „Участие в жребия за ТВ игри Национална лотария”, които са регистрирани по
начина, определен в ал. 2.
(7) Чрез специализирано устройство - съоръжение за определяне на печеливши
комбинации, изградено на основата на компютърна система и генератор на случайни
числа измежду всички участници, регистрирали се за „Участие в жребия за ТВ игри
Национална лотария”, се определя участника или участниците, които се канят да
присъстват в студиото, където се определят печелившите от ТВ играта.
Специализираното устройство е стандартизирано съгласно изискванията на Закона за
хазарта и Наредбата за изискване за одобряване на типа и за извършване на
първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения.
(8) След изтегляне на участниците по начина по предходната алинея
Организаторът осъществява телефонна връзка с всеки изтеглен участник на
телефонния номер, предоставен от него при регистриране на уникалния номер на
печалбата. В случай, че с даден участник (дадени участници) не може да бъде
осъществена телефонна връзка в 3 последователни позвънявания в рамките на 5
минути, чрез специализираното устройство, се теглят още минимум 5 допълнителни
участници. Организаторът на играта осъществява телефонна връзка с първия изтеглен
допълнителен участник. В случай, че не може да бъде осъществена телефонна връзка
с изтегления първи допълнителен участник в 3 последователни позвънявания в
рамките на 5 минути, се преминава към търсене на втория изтеглен допълнителен
участник по начина, описан по-горе. По същия начин се процедира с третия, четвъртия
и петия допълнителен участник до осъществяване на телефонна връзка с един от тях
по реда на изтеглянето им.
(9) Организаторът на играта предварително уведомява участниците за датата на
провеждане на ТВ игрите Национална лотария.
Чл.23. ТВ игрите по чл. 22 са подробно описани в Задължителните игрални
условия и правила за провеждане на играта „Лотарио“ и Задължителните игрални
условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария
– онлайн игри“.
Чл.24. Организаторът гарантира изплащането на печалбите по тази програма.
Крайният срок за предявяване на печалбите от спечелилите участници е 40 дни,
считано от датата на тегленето, в което са спечелили. След този срок Печалби не се
изплащат.

Общи и специфични разпоредби
Чл.25. Всеки участник спечелил печалба в размер над 4999 лв. се съгласява
неговото име, снимки и клипове, съдържащи лика му и негова реч, да бъдат
публикувани и съобщавани в средства за масова информация, в това число и на
Интернет сайта на Организатора. Всеки участник спечелил печалба в размер над 4999
лв. се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви на
Организатора безвъзмездно. Публична проява по смисъла на предходната алинея
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 Организатора.
Чл.26. Организаторът има правото свободно да променя предварителната
програма, за което своевременно информира участниците в играта.
Чл.27. За да участва участника трябва да е навършил 18 години. Преди да се
включи в играта, участникът трябва да се запознае със Задължителните игрални
условия и правила за провеждане на играта „Лотарио“, съответно със Задължителните
игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална
лотария – онлайн игри“, утвърдени от Държавната комисия по хазарта.
Чл.28. Със заплащането на залога участникът декларира, че е запознат и приема
настоящата предварителна програма и Задължителните игрални условия и правила за
провеждане на играта „Лотарио“, съответно със Задължителните игрални условия и
правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн
игри“.
Настоящата предварителна програма е одобрена на 11.04.2016г.

Управител на Национална лотария АД:
Димитър Ганев

