
 

С покупката на талони (моментни лотарийни игри) на Спорт Тото, вие 
подпомагате спорта, културата и образованието в Република България. 

 

 

 

Талон „Златото на фараона“ 
 
„Златото на фараона“, първи тираж 
Общ брой талони – 20 000 000 
Цена на един талон – 3 лв. 
Честота на печелившите талони – 1:3,28 
 
Обща сума на печалбите – 35 245 000 лв., 
от които: 
     • 5 печалби по 300 000 лв. 
     • 10 печалби по 100 000 лв. 
     • 12 печалби по 50 000 лв. 

Правила на играта: 

Талон от моментната лотарийна игра „Златото на фараона“ (първи тираж) на Спорт Тото 

е печеливш единствено при спазване на следната последователност от действия: 

▪ Действие 1: Изтриваш скреч покритието на зоната „ЗЛАТНИТЕ НОМЕРА“, с което разкриваш едно 

по едно шестнадесетте числа, изписани в него. 

▪ Действие 2: Всяко разкрито число в полето „ЗЛАТНИТЕ НОМЕРА“ съответства на номер на едно 

от петдесетте и четири разграфени квадратчета в зоната „ЗЛАТНАТА КАРТА“. Изтриваш само 

полетата, чиито номера съвпадат с числата, които си разкрил в полето „ЗЛАТНИТЕ НОМЕРА“. По 

този начин се откриват стилизирани символи или стрелки. 

А) Ако разкриеш символ, повтаряш Действие 1 и Действие 2. 

Б) Ако разкриеш стрелка, изтриваш само квадратчето, към което сочи стрелката. Например, ако 

разкритата стрелка сочи надясно (→), изтриваш само квадратчето, което се намира вдясно от стрелката. 

Ако разкритата стрелка сочи едновременно в две посоки – (↔) и (↕), тогава изтриваш по едно от 

квадратчетата, намиращи се непосредствено от двете ѝ страни. Ако отново откриеш стрелка, повторяш 

това действие (2Б). А ако разкриеш стилизиран символ, тогава повтаряш Действие 1 и Действие 2. 

▪ Действие 3: Ако откриеш три пъти един и същи символ в игрална зона „ЗЛАТНАТА КАРТА“, като 

следваш последователността на гореописаните Действие 1 и Действие 2, тогава печелиш 

съответстващата на тези символи парична печалба, посочена в „ЛЕГЕНДА НА ПЕЧАЛБИТЕ“. 
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Ако си разкрил: 

▪ три еднакви символа  (фараон), печалбата е 300 000 лв.; 

▪ три еднакви символа  (Нефертити), печалбата е 100 000 лв.; 

▪ три еднакви символа  (феникс), печалбата е 50 000 лв.; 

▪ три еднакви символа  (сфинкс), печалбата е 15 000 лв.; 

▪ три еднакви символа  (скарабей), печалбата е 5000 лв.; 

▪ три еднакви символа   (камила), печалбата е 1000 лв.; 

▪ три еднакви символа  (пирамиди), печалбата е 100 лв.; 

▪ три еднакви символа  (кобра), печалбата е 30 лв.; 

▪ три еднакви символа  (амфора), печалбата е 15 лв.; 

▪ три еднакви символа  (котка), печалбата е 9 лв.; 

▪ три еднакви символа  (чапла), печалбата е 6 лв.; 

▪ три еднакви символа  (палма), печалбата е 4 лв.; 

▪ три еднакви символа  (око), печалбата е 3 лв. 

Зоната „Бонус игра“ също може да ти донесе печалба. Ако, след като изтриеш скреч покритието на 

зоната, откриеш три еднакви символа, печелиш. Размерът на печалбата е посочен в „ЛЕГЕНДА НА 

ПЕЧАЛБИТЕ“. Например, ако откриеш три еднакви символа  (скарабей), печалбата ти е в размер на 

5000 лв. 
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Печалби 

 

Брой 
печалби 

Единична 
печалба 

Общо печалби 
от група 

5 300 000 лв. 1 500 000 лв. 

4 100 000 лв. 400 000 лв. 

6 50 000 лв. + 50 000 лв. = 100 000 лв. 600 000 лв. 

12 50 000 лв. 600 000 лв. 

15 15 000 лв. 225 000 лв. 

20 5000 лв. 100 000 лв. 

200 1000 лв. 200 000 лв. 

15 000 100 лв. 1 500 000 лв. 

10 000 30 лв. 300 000 лв. 

20 000 15 лв. + 15 лв. = 30 лв. 600 000 лв. 

120 000 15 лв. 1 800 000 лв. 

220 000 9 лв. + 6 лв. = 15 лв. 3 300 000 лв. 

200 000 9 лв. 1 800 000 лв. 

400 000 6 лв. + 3 лв. = 9 лв. 3 600 000 лв. 

220 000 6 лв. 1 320 000 лв. 

500 000 3 лв. + 3 лв. = 6 лв. 3 000 000 лв. 

1 200 000 4 лв. 4 800 000 лв. 

3 200 000 3 лв. 9 600 000 лв. 

6 105 262   35 245 000 лв. 

 


