ПРАВИЛА ЗА РАЗИГРАВАНЕ НА БОНУС ПЕЧАЛБИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ ОТ
ИГРИТЕ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „НЮ ГЕЙМС“ АД и „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД,
на територията на лото пункт на Национална лотария, находящ се в търговски център
с адрес: гр. Стара Загора, ул. Хан Аспарух № 30

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящите правила уреждат условията за разиграване на бонус печалби като
допълнителни печалби от хазартните игри, във всичките им разновидности, които се
организират от „Ню Геймс“ АД и „Национална лотария” АД (наричани по-долу само
„организаторите“).
1.2. Бонус печалбите са допълнителни печалби от хазартните игри, във всичките им
разновидности, по смисъла на чл.16 от Правила за организиране и провеждане на
моментна лотарийна игра „Национална лотария“, организирана от „Ню Геймс“ АД,
основание чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра
„Национална лотария –моментни игри“, организирана от „Ню Геймс“ АД, чл.36 от
Правила за организиране и провеждане на лото игра „Лотарио“, организирана от
„Национална лотария“ AД и чл.16 от Правила за организиране и провеждане на
моментна лотарийна игра „Новолото“, организирана от „Национална лотария“ AД, чието
разиграване се провежда съгласно условията на настоящите Правила.
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ
2. Разиграването на бонус печалбите стартира на 08.09.2017г. и продължава до
18.09.2017 г. включително, или до изчерпване на определения в т.5 брой печалби, което
от двете събития настъпи първо.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
3. Разиграването на бонус печалбите ще се проведе на територията на лото пункта на
Национална лотария, находящ се в търговски център с адрес: гр. Стара Загора, ул. Хан
Аспарух № 30.
УЧАСТИЕ
4. Право на участие в разиграването има всеки пълнолетен дееспособен участник, който
е закупил от съответния лото пункт в т.3 през периода на провеждане, описан в т.2 , билет
от игрите, организирани от „Ню Геймс“ АД или „Национална лотария“ АД, на стойност не
по-малко от 5 (пет) лева, или в същия период на съответния лото пункт е направил залог
и е получил квитанция за потвърждаване на залог за игрите „Лотарио“, на стойност не
по-малко от 5 (пет) лева. При закупуване на билет/извършване на залог на посочената
стойност, представителят на Национална Лотария в съответния лото пункт маркира
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баркода на билета/квитанцията за приет залог. Генератор на случайни събития определя
дали маркираният билет/квитанция за приет залог, печели допълнителна печалба по
реда на тези правила. Статусът на билета/квитанцията за приет залог, като печеливш или
непечеливш допълнителна печалба се изписват на специален екран, разположен в лото
пункта.
4.2. Участието в разиграването на бонус печалбите не гарантира спечелване на бонус
печалба.
4.3. Съответните залози/билети участват еднократно в разиграването на бонус печалби.
ПЕЧАЛБИ
5. Участващите в разиграването имат шанс да спечелят някоя от следните бонус печалби:
➢ 10 броя печалби, представляващи 2 броя билети за футболен мач между
отборите на Христо Стоичков и звездите на Барселона, който ще се проведе на
20.09.2017 г. в гр. Стара Загора.
➢ 40 броя печалби – книга със заглавие „КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ВЪВ ФУТБОЛА – 88
СЪВЕТА ОТ НОМЕР 8“.
➢ 50 броя печалби – тениска.

МЕХАНИЗЪМ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ
6. Спечелването на бонус печалбата се определят на моментен и случаен принцип от
автоматизираната система, чрез генератор на случайни събития, в момента на
заплащане на залога/билета и не зависи от броя на предоставените залози/билети.
7. Не всеки, участващ в разиграването залог/билет на стойност минимум 5 лева, печели
бонус печалба. Ако залогът/билетът е печеливш, той получава само една бонус печалба.
8. Спечелената печалба се предава лично на участника, чиито билет/квитанция за приет
залог, са били определени като печеливши чрез генератора на случайни събития.
Печалбата се предоставя еднократно, като с един билет/квитанция, на посочената погоре стойност, участникът може да спечели, съответно да получи само една от описаните
в т.5 печалби.
9. При спечелване на допълнителна печалба, представителят на Национална лотария в
лото пункта и спечелилия участник подписват протокол за удостоверяване на
спечелването и получаването на печалбата. Протоколът съдържа датата на издаването
му, вида на печалбата, трите имена, ЕГН, и телефонен номер на участника, както и кода
на печелившия билет/квитанция за приет залог.
10. Печалбата се предава лично на участника.
11. Организаторите не носят отговорност и имат право да откажат предоставянето на
печалбата, в някой от следните случаи:
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11.1. участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на други
изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия на игрите,
организирани от „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД, в т.ч., ако не са изпълнени
условията на настоящите Правила;
11.2. участникът не представи документи за установяване на неговата
самоличност и възраст.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ
12. Всеки, спечелил бонус печалба, може да получи печалбата си в момента на
спечелването й на територията на лото пункта на Национална лотария, находящ се в
търговски център с адрес: гр. Стара Загора, ул. Хан Аспарух № 30.
13. Всички спечелени печалби трябва да бъдат получени в момента на спечелването им.
„Национална лотария” АД/“Ню Геймс“ АД не носи отговорност за непотърсените
печалби.
14. Спечелената бонус печалба не може да бъде заменяна с парична или друга
предметна печалба.
15. Всеки, участващ в разиграването на бонус печалбите като допълнителни печалби от
хазартните игри Национална лотария, приема настоящите правила и се съгласява да
спазва същите.
16. Настоящите Правила са приети от Организаторите на 01.09.2017 год.
17. „Ню Геймс“ АД и „Национална лотария” АД имат право по всяко време да променят
едностранно настоящите Правила, като измененията влизат в сила от датата на
публикуването им.
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