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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
“МЕДЖИК ШАНС” СЪС ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ
“ЕВРОБЕТ” ООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящите игрални условия и правила уреждат начина и реда за провеждане на играта
“МЕДЖИК ШАНС” със залагания върху случайни събития, организирана от "ЕВРОБЕТ" ООД, както и
взаимоотношенията между дружеството и клиентите в играта.
Чл. 2. /1/ “МЕДЖИК ШАНС” е игра със залагания върху случайни събития, при която печалбата зависи
изцяло от случайността, обвързана е с познаване на факти или събития.
/2/ За събитията, за които организира приемането на залози, „ЕВРОБЕТ” ООД събира комисионни за
участие. Комисионните за участие са в размер на разликата между постъпилите залози и изплатените
печалби на клиентите.
/3/ На събраните съгласно ал. 2 комисионни се дължи такса, съобразно разпоредбите на Закона за
хазарта.
Чл. 3. Залозите в играта се приемат и обработват посредством Централна компютърна система.
Чл. 4. /1/ Залаганията върху случайни събития се извършват по предварително обявена програма тираж.
/2/ „ЕВРОБЕТ” ООД обявява поредния номер и датите на провеждането на всеки тираж.
Чл. 5. Всяко пълнолетно дееспособно физическо лице може да бъде клиент в игрите на "ЕВРОБЕТ"
ООД.
Чл. 6. /1/ При осъществяване на залози клиентите ползват обявената от “ЕВРОБЕТ” ООД
предварителна програма, която може да съдържа:
1. случайните събития, на които клиентите могат да залагат;
2. датата и времето на провеждане на събитията;
3. началните коефициенти;
4. комбинацията от случайни събития, които клиентът трябва да познае, за да се включи в
разпределението на фонд Джакпот (принципите за формиране и разпределяне на фонд Джакпот са
описани в чл. 26);
5. типа на фонда Джакпот;
6. начина, по който се определя разпределението на сумите, натрупани във фонд
Джакпот, между печелившите;
7. условията за спечелване на допълнителни парични или предметни печалби;
8. размера на фонд Джакпот;
9. указания за залагания;
10. специфични условия;
11.друга информация или данни, свързани със случайните събития.
/2/ “ЕВРОБЕТ” ООД си запазва правото да променя предварителната програма, коефициентите, както и
всяка друга информация, която има отношение към залозите, за което уведомява клиентите в играта.
Чл. 7. /1/ За да се включи в играта, клиентът трябва да направи своите предвиждания, да заплати залога
за предвижданията си и да получи от Централната компютърна система потвърждение за залог.
Потвърждението за залога се извършва по начин, определен от “ЕВРОБЕТ” ООД.
/2/ В потвърждението за залога могат да се съдържат прогнозите на клиента и друга информация,
определена от “ЕВРОБЕТ” ООД.
/3/ Информацията, съдържаща се в потвърждението за залог, издадено от организатора на играта,
е необходимо да бъде еднаква с информацията, съхранена в Централната компютърна система.
/4/ Клиентът е длъжен да провери, дали съдържанието на потвърждението за залог съвпада с
неговия залог. Печалби се изплащат единствено и само по информацията, съдържаща се в
потвърждението за залог и съхранена в Централната компютърна система.
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/5/ Потвърждение за залог, което не отговаря на ал. 2 и ал. 3 е невалидно и не се включва в
играта.
Чл. 8. /1/ Залозите се приемат и обработват чрез Централна компютърна система, която може да
съхранява:
1. предварителната програма и всички изменения, настъпили в нея;
2. актуалната (валидната) към всеки момент програма;
3. информацията за постъпилите залози;
4. резултатите от завършилите събития;
5. други данни, определени от “ЕВРОБЕТ” ООД.
/2/ На базата на информацията, съхранена в Централната компютърна система се определят:
1. печалбите на клиентите;
2. изплатените и неизплатени печалби;
3. други данни, определени от “ЕВРОБЕТ” ООД.
/3/ В случай, че бъдат направени промени в предварителната програма, печалбите се изчисляват на
базата на валидната към момента на приемане на залога програма. Валидна към момента на приемането
на залога програма е програмата, която се съхранява в Централната компютърна система и е получена от
предварителната програма, с всички изменения, настъпили в нея до момента на приемане на залога.
/4/ За определяне на валидността на залога и печалбите на клиентите се използват единствено и само
данните в Централната компютърна система.
/5/ Резултатите от завършилите събития се обявяват от „ЕВРОБЕТ” ООД.
Чл. 9. /1/ Минималният и максималният залог за едно предвиждане се определят от “ЕВРОБЕТ” ООД,
като минималният не може да бъде по-малък от 0,01 лв., а максималният не може да бъде по-голям от
100 000 лв.
/2/ “ЕВРОБЕТ” ООД може да променя ограниченията за минималния и максималния залог,
съгласно ал. 1, като уведоми Държавната комисия по хазарта най-малко седем дни преди промяната.
Промяната се обявява на клиентите.
/3/ В едно предвиждане клиентът може да направи залог за едно или повече случайни събития.
Чл. 10. /1/ Крайният срок за извършване на залози за резултатите от случайните събития, включени в
програмата, на които клиентите могат да залагат, се обявява от “ЕВРОБЕТ” ООД.
/2/ Залози, направени след срока, определен съгласно ал. 1, са невалидни. В този случай печалби
не се изплащат и залози не се връщат.
Чл. 11. /1/ Печалбите се определят и изчисляват единствено и само въз основа на информацията, която
се съхранява в Централната компютърна система, съгласно чл. 10.
/2/ Печалбите се изплащат след приключване на всички събития, включени в предвиждането на клиента.
/3/ Печалбите се изплащат по процедура, определена от “ЕВРОБЕТ” ООД, въз основа на
потвърждението за залог, издадено от “ЕВРОБЕТ” ООД, съгласно чл. 18 и данните за залога, съхранени
в Централната компютърна система.
/4/ Когато потвърждението за залог липсва, изгубено е, напълно или частично е повредено, в резултат на
което е невъзможно разпознаване на предвиждането в Централата компютърна система, печалби не се
изплащат и залози не се връщат.
/5/ Когато данните за залог в Централната компютърна система не съвпадат с представеното
потвърждение за залог, печалби не се изплащат.
РАЗДЕЛ I
Участие в играта
Чл. 12. /1/ За да се включи в играта, клиентът трябва да предвиди изходите от едно или повече случайни
събития.
/2/ Случайните събития, на които може да се залага, се включват в програмата, обявена от “ЕВРОБЕТ”
ООД. Всяко случайно събитие има възможни изходи.
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Случайните събития могат да бъдат: събития, свързани с науката, техниката, културата или изкуството;
събития, свързани с прогнозата за времето; събития, които имат общественополитически характер;
събития, свързани с демографски, географски и икономически фактори; събития със спортен характер,
които зависят от случайността; събития, свързани с шоу бизнес и др. събития, при които изходите
зависят изцяло от случайността и печалбите са обвързани с познаване на факти или събития.
/3/ Организаторът на играта предварително определя:
1. случайните събития, на които може да се залага, както и техните наименования.
2. изходите от случайните събитията, на които може да се залага;
3. периода от време за възникване на съответните изходи;
4. начина на означаване на възможните изходи от събитията;
5. коефициента за всеки възможен изход, на който може да се залага, или за комбинация от няколко
изхода, на които може да се залага.
6. за кой момент от събитието са валидни съответните коефициенти.
/4/ В случаите, когато за даден изход не е определен коефициент, клиентите не могат да залагат за него.
/5/ След определяне на изхода (изходите), който е печеливш, за всяко случайно събитие се определя,
дали дадено предвиждане е печелившо или не.
/6/ “ЕВРОБЕТ” ООД определя допустимия брой грешки в предвиждане, при който се изплаща печалба.
/7/ В случай на вярно предвиждане печалбата се формира, като съответният коефициент се умножи по
залога. При вярно предвиждане на повече от един изход за повече от едно случайни събития, в
съответствие с ал. 6, печалбата се изчислява, като се умножат коефициентите на различните познати
изходи и полученото произведение се умножи по залога.
Чл. 13. Желаещите да ползват системи за комбиниране са длъжни да спазват правилата и
условията, публикувани в специализираните издания на дружеството.
Чл. 14. ”ЕВРОБЕТ” ООД може да определя ограничения за:
1. броя на изходите от случайните събития в едно предвиждане;
2. начина, по който изходите от случайните събития могат да се комбинират в едно предвиждане.
Чл. 15. Организаторът на играта предварително определя начина, по който се означават различните
изходи от случайните събития.
Чл. 16. /1/ Печалбите на клиентите се определят на база официалните резултати, обявени от “ЕВРОБЕТ”
ООД.
/2/ При прекъсване на случайното събитие или при възникване на други специфични обстоятелства,
“ЕВРОБЕТ” ООД взима решение относно начина на определяне на официалния изход от него и го
обявява на клиентите.
/3/ Изходите от случайни събития, които са с променено място на провеждане, със служебен резултат,
непроведени, с променени участници, отложени или започнали преди обявения от “ЕВРОБЕТ” ООД
краен срок за приемане на залози, могат да се обявят от организатора на играта за познати с коефициент
“1” или “ЕВРОБЕТ” ООД да вземе решение относно начина на определяне на официалните резултати за
тях и да ги обяви на клиентите.
/4/ Всички предвиждания, за които произведението от печелившите коефициенти е равно на “1”, се
обработват като “неосъществени залози”.
/5/ Постъпленията от неосъществени залози, направени в предвижданията по ал. 4, не се включват и не
се отчитат като постъпления в тиража, а се връщат на клиентите.
/6/ При наличие в предвиждане на един или повече изхода с коефициент „1”, „ЕВРОБЕТ” ООД има
право да върне залога или да определи печалба за това предвиждане. „ЕВРОБЕТ” ООД предварително
уведомява клиентите в игрите за условията, при които определя печалба и/или връща на залога съгласно
предходното изречение.
Чл. 17. “ЕВРОБЕТ” ООД си запазва правото по всяко време, без да е необходима допълнителна
аргументация, да приеме или да не приеме даден залог.
Чл. 18. Организаторът на игрите определя процедурата, по която клиентите извършват залози.
Чл. 19. /1/ “ЕВРОБЕТ” ООД определя периода от време след извършване на всеки залог, в който същият
може да бъде анулиран.
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/2/ В специални случаи, извън периода от време, определен съгласно ал. 1, клиентът има право да
анулира осъществения от него залог само ако получи разрешение от “ЕВРОБЕТ” ООД и спази
определената от дружеството процедура.
/3/ Анулирането се смята за осъществено само след получаване на потвърждение от Централната
компютърна система.
/4/ Сумите, върнати на клиентите в резултат на анулиране на залог, не се включват в постъпленията за
тиража.
Чл. 20. Клиентите са длъжни да спазват игралните условия и правилата на “ЕВРОБЕТ” ООД.
РАЗДЕЛ II
Определяне на печалбите
Чл. 21. /1/ Сумите за изплащане на клиентите се определят на базата на направените залози и
коефициентите, зададени от организатора на играта.
/2/ Печалбите могат да се изчисляват по един от следните начини:
1. чрез коефициентите, валидни в момента на приемане на залога;
2. чрез коефициентите, валидни към началото на съответното случайно събитие.
/3/ За различните случайни събития, “ЕВРОБЕТ” ООД определя начина на изчисляване на
печалбите и го съобщава на клиентите.
Чл. 22. /1/ “ЕВРОБЕТ” ООД определя максимална печалба за едно предвиждане в размер на 1 000 000
лв. Дружеството запазва правото си да променя размера на максималната печалба. Промените се
обявяват на клиентите.
/2/ В случаи, когато има доказателства, че един или група клиенти са осъществили залагания с цел да
заобиколят предвиденото в чл. 9, ал. 1 и/или в ал. 1 на настоящия член, “ЕВРОБЕТ” ООД има право да
определи печалбата за техните печеливши предвиждания.
Чл. 23. Печалбите се закръгляват до една стотинка.
Чл. 24. /1/ "ЕВРОБЕТ" ООД може да раздава на клиентите в играта допълнителни парични
печалби или предметни печалби, както и да определя начините за формиране и разпределение на
фондове от типа ДЖАКПОТ (например: дневен джакпот, джакпот по време на тираж, седмичен
джакпот, месечен джакпот, джакпот по време на случайно събитие, суперджакпот и т.н.).
/2/ Типът на джакпота се определя, както следва:
1. дневен джакпот – клиентът трябва да познае определената комбинация в рамките на деня;
2. джакпот по време на тираж - клиентът трябва да познае определената комбинация в рамките
на тиража;
3. седмичен джакпот – клиентът трябва да познае определената комбинация в рамките на
седмицата;
4. месечен джакпот – клиентът трябва да познае определената комбинация в рамките на месеца;
5. джакпот по време на случайно събитие - клиентът трябва да познае определената комбинация
в рамките на случайното събитие;
6. суперджакпот – може да се организира като дневен джакпот, джакпот по време на тираж,
седмичен джакпот, месечен джакпот, джакпот по време на случайно събитие и т.н.
Чл. 25. /1/ "ЕВРОБЕТ" ООД определя периода от време, през който се актуализират фондовете за
изплащане на ДЖАКПОТ.
/2/ Фондът за изплащане на ДЖАКПОТ се натрупва по следния начин: "ЕВРОБЕТ" ООД
определя една първоначална сума, която се увеличава с процент от постъпленията от направените залози
за участие в разпределението на фонда за ДЖАКПОТ и се намалява със сумата на печалбите от
реализираните ДЖАКПОТИ за определения от "ЕВРОБЕТ" ООД период от време.
/3/ За да се включи в разпределението на фонда за изплащане на ДЖАКПОТ, клиентът трябва да
познае комбинация от изходите на случайните събития, определени в предварителната програма (чл. 6,
ал. 1, т. 4).
/4/ Сумата, натрупана във фонд ДЖАКПОТ, може да се разпределя по един от следните начини:
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1. Сумата се разпределя между всички клиенти, познали комбинацията, съгласно ал. 3, в
определен от организатора период от време.
2. Измежду всички клиенти, познали комбинацията, съгласно ал. 3, в определен от организатора
период от време, на случаен принцип се избира един, който печели цялата сума.
3. Цялата сума се печели от първия по време клиент, познал комбинацията, съгласно ал. 3 ;
/5/ Размерът на залога за предвиждания, участващи за ДЖАКПОТА се определя от “ЕВРОБЕТ”
ООД, като минималният не може да бъде по-малък от 0,01 лв., а максималният не може да бъде поголям от 100 000 лв.
Чл. 26. “ЕВРОБЕТ” ООД обявява в предварителната програма размера на фонда за изплащане на
ДЖАКПОТ, вида и начина на раздава на допълнителните парични печалби или предметни печалби.
РАЗДЕЛ ІII
Изплащане на печалбите
Чл. 27. /1/ Печалбите на клиентите се изплащат по ред и начин, определен от “ЕВРОБЕТ” ООД, въз
основа на потвърждението за залог, издадено от “ЕВРОБЕТ” ООД и данните за залога, съхранени в
Централната компютърна система.
/2/ Изплащането на всяка печалба се регистрира в Централната компютърна система. Ако за дадена
печалба е регистрирано в Централната компютърна система, че е изплатена и клиент представи
потвърждение за залог, печалбата не се изплаща.
Чл. 28. Печалби в размер, надвишаващ разрешената от закона сума за изплащане в брой, се
изплащат по безкасов начин.
Чл. 29. "ЕВРОБЕТ" ООД определя срока, след изтичане на който непотърсените печалби не се изплащат.
Срокът за изплащане на печалби е 30 дни, считано от деня, следващ провеждането на тиража, по време
на който са определени. “ЕВРОБЕТ” ООД може да променя срока за изплащане на печалби, като
уведоми Държавната комисия по хазарта най-малко седем дни преди промяната. Промяната се обявява
на клиентите.
Чл. 30. След изтичане на срока за изплащане на печалби, записите с дигитална информация за
залозите на клиентите се унищожават.
Чл. 31. ”ЕВРОБЕТ” ООД си запазва правото да прекрати изплащането на печалби, ако счете, че
има основателно предположение, че е осъществена дейност от един или група клиенти, с цел да се
предопредели резултата на дадено случайно събитие или в случай, че има съмнение за достоверността
на провеждане на случайното събитие.
РАЗДЕЛ ІV
Рекламации
Чл. 32. /1/ Клиент в играта може да подаде рекламация в “ЕВРОБЕТ” ООД в срока, определен съгласно
чл. 29.
/2/ Начинът за подаване на рекламация от страна на клиентите, се определя от “ЕВРОБЕТ” ООД.
Чл. 33. /1/ В двуседмичен срок от получаването на рекламацията, “ЕВРОБЕТ” ООД задължително
уведомява клиента за своето становище.
/2/ В случай на възникнали спорове или рекламации от клиентите в играта, те се решават от управителя
на “ЕВРОБЕТ” ООД или от упълномощени от него лица, в 14-дневен срок след постъпване на
рекламацията.
/3/ Когато възникналият спор или рекламация не се разреши в срока по ал. 2, задължително се изготвя
протокол, в който се описва предметът на спора или рекламацията, подписва се от двете страни и в
седемдневен срок от съставянето му се изпраща копие от него до Държавната комисия по хазарта.
/4/ В случаите, когато клиентът, чиито интереси са засегнати при възникналия спор или рекламация, не е
удовлетворен от решението на организатора, клиентът може да подаде до Държавната комисия по
хазарта писмено оплакване, като приложи всички доказателства и препис от оплакването за
организатора на играта, в тридневен срок от изтичане на срока по ал. 3. Преписът от оплакването се
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изпраща до организатора, който е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да изпрати до Държавната
комисия по хазарта писмени обяснения на случая.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 34. Игралните условия и правила на “ЕВРОБЕТ” ООД имат силата на общи условия по смисъла на
Закона за задълженията и договорите по отношение на клиентите в играта. Договорът се смята за
сключен след като са спазени правилата за осъществяване на залози, определени от организатора на
играта. С осъществяването на залог клиентът декларира, че приема и е запознат с настоящите общи
условия.
Чл. 35. /1/ В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства, в резултат на които провеждането на
игрите и изплащането на печалбите на клиентите стане невъзможно, “ЕВРОБЕТ” ООД не носи
отговорност спрямо клиентите. В тези случаи “ЕВРОБЕТ” ООД връща на клиентите стойността на
залога, ако е възможно разпознаване на информацията за залозите в Централната компютърна система.
Върнатите на клиентите залози не се включват и не се отчитат като постъпления в тиража.
/2/ Форсмажорно се счита всяко обстоятелство, независещо от “ЕВРОБЕТ” ООД, обективно
непредвидимо и невъзможно за предотвратяване. Такива обстоятелства са именно, но не единствено,
стихийно бедствие, наводнение, земетресение, пожар, война, стачка, ембарго, терористични акции и т.н.
Чл. 36. При възникване на специални обстоятелства, “ЕВРОБЕТ” ООД има право за някои изходи от
случайни събития да определи, че са познати с коефициент “1”.
Чл. 37. “ЕВРОБЕТ” ООД не отговаря спрямо клиентите в играта за претърпени загуби и пропуснати
ползи, вследствие неполучаване на информация за залога, поради извършване на залога по начин,
несъответстващ на определената от организатора на играта процедура.
Чл. 38. “ЕВРОБЕТ” ООД не отговаря спрямо клиентите в играта за претърпени загуби и пропуснати
ползи, вследствие на изгубено, напълно или частично повредено потвърждение за залог и във всички
останали случаи, когато е невъзможно разпознаването и възстановяването на предвиждането.

