
РУЛЕТКА 
 
 
Участието в хазартната игра „Рулетка“ се извършва чрез чипове, закупени от касиера на казиното 

и/или от крупието на масата. Играта се провежда от специално обучен персонал на казиното, чрез 
приемане на залози от играещите, привеждане на игралното оборудване за игра в действие, 
обявяване на печеливши числа и изплащане на печалби. Играта „Рулетка“ се обслужва 
задължително от крупие на масата, което води играта, приема залози, уточнява некоректно 
поставени залози, продава чипове и изплаща печелившите числа в чипове в хода на играта и участва 
при приключването на масата. По преценка на организатора играта може да се обслужва и от 
допълнителен служител на казиното (крупие-чипър). Играта „Рулетка“ на всяка отделна маса се 
наблюдава от инспектор на масата, който контролира действията на крупието, крупие-чипъра и 
играещите. 

 

 
 Играта започва със завъртането на колелото на рулетката и топчето в обратната на колелото 

посока от крупието. Крупието подканя играчите да залагат на игралната маса, като в определен от 
него момент обявява край на залагането. След окончателното установяване на топчето в колелото, 
крупието обявява печелившeто число и цвят, като го маркира със специален знак (доли) и пристъпва 
към събиране на губещите залагания и изплащане на печалбите. При следващата игра крупието 
завърта колелото в посока, обратна на предишното завъртане. Когато в рулетката попадне жетон, 
друг предмет или крупието изпусне топчето, без да го завърти, се обявява нова игра. 

 
При рулетката се извършват следните залагания: 
 

• Straight: залог на 1 число - при печалба залогът се изплаща 35 пъти; 

• Split: залог на 2 числа – при печалба залогът се изплаща 17 пъти; 

• Street: залог на 3 числа - при печалба залогът се изплаща 11 пъти; 

• Corner (or square): залог на 4 числа – при печалба залогът се изплаща 8 пъти; 

• Sixline ( or Sixain ): залог на 6 числа – при печалба залогът се изплаща 5 пъти; 

• Column or Dozen: залог на една дузина или колона- при печалба залогът се изплаща 2 
пъти; 

• Simple Bets: залог на прости (семпли) шансове: четни, нечетни, червено, черно, числата 
от 1 до 18, числата от 19 до 36; при печалба, залогът се изплаща 1 път; 

• залог на едно число на колелото и съседните му две отляво и отдясно в съответния 
сектор – кол бетс; при печалба залогът на печелившото число се изплаща 35 пъти; 

• VOISINS DU ZERO/SERIE 0/2/3 - залог на сектор (нула и съседните числа в сектора) – 
(воазен де зиро); при печалба залогът на печелившето число се изплаща в съответствие 
със схема за печеливши комбинации:  
0 – 2 – 3 : залогът се изплаща 11 пъти; 
4 – 7, 12 – 15, 18 – 21, 19 – 22, 32 – 35 : залогът се изплаща 17 пъти; 
25 – 26 – 28 – 29 :  залогът се изплаща 8 пъти. 

• TIERE/SERIE 5/8 - залог на сектор - при печалба, залогът на печелившото число се 
изплаща в съответствие със следната схема за печеливши комбинации: 
5 – 8, 10 – 11, 13 – 16, 23 – 24, 27 – 30, 33 – 36: залогът се изплаща 17 пъти; 



• ORPHELINS: залог на сектор „ORPHELINS”. При печалба, залогът на печелившото число 
се изплаща в съответствие със следната схема за печеливши комбинации: 
1 :  залогът се изплаща 35 пъти; 
6 – 9, 14-17,17- 20,  31 – 34 :  залогът се изплаща 17 пъти; 
17 :  залогът се изплаща 34 пъти; 
 

Във всички комбинации на семплите шансове не участва нулата. Тя се взема като отделно число, на 
което може да се залага. Когато играчът е заложил на нула, той печели 35 пъти, както и на пълен 
номер. 
 

• ZERO SPIEL/0-SPIEL: залог на сектор „ZERO SPIEL/0-SPIEL” (зиро шпил). При печалба, 
залогът на печелившото число се изплаща в съответствие със следната схема за 
печеливши комбинации: 
0 – 3, 12 – 15, 32 – 35 : залогът се изплаща 17 пъти; 
26 : залогът се изплаща 35 пъти. 

 

 
 
 
Играта на игралната маса „Рулетка“ се прекратява при приключване на работното време или 

при липса на желаещи за игра на тази маса играчи. 
В случаите, когато играта на игрална маса се прекратява поради приключване на работното 

време, крупието на масата задължително обявява три последни игри, като след края на всяка 
съобщава колко игри остават до приключване на игрите. 

 
 
 


