
 

С покупката на талони (моментни лотарийни игри) на Спорт Тото, вие 
подпомагате спорта, културата и образованието в Република България. 
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Печалба се дължи, ако след изтриване на покритието на игрална зона: 

ИГРА 1 - в някое от осемте полета на подзоната „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ се открие 

символ, който е еднакъв със символ, изобразен в някое от шестте полета на 

подзоната „КОЛЕДНИ СИМВОЛИ“, като в този случай печалбата е сумата в 

лева, изписана под еднаквия символ в подзоната „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“. 

Например, ако в някое от осемте полета на подзоната „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ се открие символ   

 (камина) и под него е изписана сума „100 лв.“, а в някое от шестте полета на подзоната 

„КОЛЕДНИ СИМВОЛИ“ се открие същият символ  (камина), печалбата от тази зона е 100 

лв. 

Ако в някое от осемте полета на подзоната „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ се открие символ   

(подарък), в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под него. 

Например, ако в някое от полетата на подзоната „ВАШИТЕ СИМВОЛИ“ се открие символът  

 (подарък) и под него е изписана сумата „10 000 лв.“, печалбата от тази зона е 10 000 лв.; 
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ИГРА 2 - в някое от деветте полета на подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие 

число, което е еднакво с число, изписано в някое от петте полета на 

подзоната „ПРАЗНИЧНИ ЧИСЛА“, като в този случай печалбата е сумата в 

лева, изписана под еднаквото число в подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. 

Например, ако в някое от деветте полета на подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие числото 

„10“ и под него е изписана сума „100 000 лв.“, а в някое от петте полета на подзоната 

„ПРАЗНИЧНИ ЧИСЛА“ се открие същото число „10“, печалбата от тази зона е 100 000 лв. 

Ако в някое от деветте полета на подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие символ  , в този 

случай печалбата е сумата в лева, изписана под него, умножена по 5. 

Например, ако в някое от полетата на подзоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие символът  и 

под него е изписана сумата „10 лв.“, печалбата от тази зона е 50 лв.; 

ИГРА 3 - в полето на зоната се открие изобразен символ на часовник  

(дванадесет часа) или има изписана една цифра от годината „2018“ или една 

цифра от годината „2019“. В тези случаи: 

при открит символ на часовник   (дванадесет часа), печалбата е сумата в български 

лева, изписана под него; 

при открити цифри в четири различни талона, по една във всеки талон, със следния вид и 

брой: една цифра „2“, една цифра „0“, една цифра „1“ и една цифра „8“ или една цифра „9“, 

така че да се формира годината „2018“ или годината „2019“, в тези случаи печалбата е 500 

лв.; 

ИГРА 4, в полето на зоната се открие изобразен символ    (коледна звезда) 

или има изписана една буква от надписа „КОЛЕДА“. В тези случаи: 

при открит символ   (коледна звезда) печалбата от тази зона е 50 лв.; 

 

при открити букви в шест различни талона, по една във всеки талон, със следния вид и брой: 

една буква „К“, една буква „О“, една буква „Л“, една буква „Е“, една буква „Д“ и една буква „А“, 

така че да се формира надписът „КОЛЕДА“, в този случай печалбата е 1 000 лв.. 
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