
Футболните прогнози са неизменна част от ежедневието на всеки залагащ. Ние 
от 7Sport смятаме, че нашите футболни прогнози ви помагат да вземете 
правилно решение за всеки залог, дават ви полезна информация и реална 
оценка на събитията. За да помогнем на всеки, решил да залага на футбол, 
сме подготвили редица безплатни футболни прогнози, подготвени и 
анализирани от професионални типстъри. Чрез тях вие ще можете да се 
възползвате от много възможности за залог на мачове за днес и утре.  

Какви видове футболни прогнози съществуват? 

Футболните прогнози за деня се делят на два основни вида. Първият от тях са 
обоснованите футболни прогнози. При тях професионален спортен анализатор 
разглежда подробности около двата отбора, които ще играят. Той оценява 
формата им, разглежда предходните им мачове, резултатите, позицията им 
във временното класиране и преценя мотивацията на всеки един отбор. 
Типстърът следи всички новини около тимовете преди сблъсъка, оценя 
стартовите състави и проучва предпочитаната формация, за да бъде наясно 
какви са шансовете за успех. Във нашите прогнози ще намерите информация 
дори за наказаните и контузените футболисти, които няма да вземат участие в 
мача.  

Другият вид прогнози, които можете да срещнете са така наречените 
математическите прогнози. Те се генерират автоматично, като при тях няма 
намеса от типстър. Тези прогнози се формират единствено на база 
статистиката на двата отбора. При тях не се вземат предвид контузени и 
наказани играчи, нито пък може да бъде преценена мотивацията на двата 
отбора, така че, много често математическите прогнози не могат да дадат 
толкова ясна представа относно предстоящият двубой.  

На кои първенства мога да намеря прогнози? 

В 7Sport можете да намерите обосновани футболни прогнози за множество 
първенства, както и да намерите подробна статистика за предходното 
представяне на отборите и играчите. Първенствата, в които нашите типстъри 
специализират са много и тук ще ви ги представим: 

● Efbet Лига – Тук можете да намерите подробни футболни прогнози за 
деня от нашите анализатори, подробна статистика и Efbet класиране. 

● Примера Дивисион – Първа дивизия на Испанският футбол предлага 
много качествен футбол, с динамични игра и много зрелище.  
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● Серия А – Италианската Серия А е едно от топ първенствата в света. 
Там предпочитанията са за по-дефанзивна игра, така че, няма да се 
насладите толкова на динамика, колкото на стратегически футбол. 

● Лига 1 – Във Френската Лига 1 ще наблюдавате също много 
нападателен футбол. Всяко движение на футболистите е бързо и 
директно и тук изненадите никога не липсват. 

● Английска Висша Лига – Премиър Лийг е едно от най-силните и 
оспорвани първенства във света. Като цяло то разполага и с най-много 
финанси. Висшата лига е дом на много сериозна конкуренция, тъй като 
няма толкова отявлени фаворити, както във другите първенства. Всеки е 
може да се добере до титлата и затова всеки отбор се раздава 
максимално, създавайки невероятно зрелище. 

● Чемпиъншип – е второ ниво на английският клубен футбол. Там можете 
да срещнете множество легендарни отбори, като например Астън Вила, 
Нотингам Форест, Уест Бромич и Куинс Парк Рейнджърс. 

● Лига 1 - Това е трето ниво в английския футбол. В английската Лига 1 
можете да наблюдавате множество оспорвани двубои.  

● Примейра Лига – Футболът в Португалия е родил едни от 
най-талантливите имена в света. Първенството произвежда таланти, 
много от които пробиват път до най-големите отбори в света.  

● Ередивизи – Холандското първенство се играе много динамичен 
футбол, често пъти с неочаквани контраатаки. Холандската Ередивизи е 
генератор на множество талантливи футболисти. Главното финансиране 
на първенството идва именно от трансфери на футболистите към 
европейските грандове.  

● Бундеслига – Германската Бундеслига може да се счита за едно от 
най-зрелищните първенства в света. Там може да се наблюдава 
издържана технически игра, както и много контраатаки. Всички отбори, 
освен Байерн Мюнхен, са много равностойни и битките винаги са много 
оспорвани. 

● Руска Премиер Лига – Руската лига е съставена от много силни и 
качествени отбори, които имат добро финансиране. Често пъти обаче, 
тимовете разчитат на собствени кадри, заради тежките климатични 
условия в страната. 

● Суперлига, Турция – Турската лига се оказва чудесно място за вече 
застаряващи звезди от големите европейски отбори. Суперлигата е 
комфортна за тях, тъй като играта не е толкова динамична. За сметка на 
това атмосферата по стадионите е убийствена. 
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Какво включват професионалните футболни прогнози? 

Нашите обосновани футболни прогнози се подготвят няколко дни 
предварително. Процесът по който типстърите ни подготвят прогнозата е 
дълъг. Той включва оценка на настоящата форма на отборите, резултатите от 
предходните им мачове с други отбори, разглежда статистика от последните 
преки сблъсъци. Анализира позицията им във временното класиране, както и 
как биха повлияли различните изходи от мача на всеки отбор. Всяка новина 
около отборите се следи изкъсо, за да не пропуснем контузен или наказан 
играч, който да не може да участва в мача. Оценяват се още шансовете за 
успех, стартовите състави, стила на треньора и предпочитаната от него 
формация. Вземат се предвид и индивидуалните характеристики на всеки 
играч. 

Така гарантираме на своите потребители максимално подробна прогноза, с 
внимателно подбрана информация, която да представи безпристрастно 
факторите около всяко спортно събитие. 

Също се стремим да даваме на нашите потребители няколко възможности за 
залог, в зависимост от това дали предпочитат залозите на високи коефициенти 
или по-сигурните селекции. 

На кои футболни прогнози да вярваме и на кои не? 

Както споменахме по-горе има два типа прогнози – математическа и 
обоснована. Математическата е базирана на факти и цифри, които няма как да 
ви подведат. Но тя може да бъде непълна и може да не отразява актуалното 
състояние, тъй като във футбола не всичко е статистика. Математическата 
прогноза не може да вземе предвид състоянието и мотивацията на 
футболистите, разликата във формацията на отбора, не може да прецени 
каква е тежестта на липсващите играчи в мача. 

Докато нашите типстъри са се специализирали в това. Те преглеждат 
внимателно всеки фактор, който би могъл да е от значение за играта. Ние 
разглеждаме всеки детайл за да подготвим максимално обективна и полезна 
информация. 

Затова ви съветваме да се доверите на футболните прогнози за днес и утре, 
предоставени ви от 7Sport.  
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Сигурни ли са вашите футболни прогнози? 

Понятието сигурни футболни прогнози не съществува. Ние даваме максимума 
от себе си, за да анализираме всяко събитие индивидуално, но това не 
означава, че не можем да допуснем грешка. Това твърдение е валидно не само 
за нас, ами като цяло за всеки типстър. Дори и да намерите човек, който да ви 
обещава 100% вярни прогнози, не му се доверявайте, изненади никога не са 
изключение, особено когато прогнозираме топ първенствата на Европа.  

Прогнози на какви пазари мога да намеря? 

Маркетите, които подбираме са много разнообразни, но въпреки това са 
съобразени и с това, което родните лицензирани букмейкъри предлагат. Така 
сме сигурни, че ще можете да се възползвате от нашите топ прогнози и да 
поставите своя залог успешно. Затова предлаганите от нас пазари включват: 

● 1, Х, 2  
● Под 2,5 гола 
● Над 2,5 гола 
● Двоен шанс 1Х 
● Двоен шанс 2Х 
● И двата отбора да отбележат гол Г/Г 
● Няма гол Н/Г 

Защо да предпочета прогнозите от 7Sport? 

Причините да изберете прогнозите от 7Sport са много. Фактът, че всяка 
прогноза се изработва от типстъри с дългогодишен опит в анализа на спортни 
събития. На всяка прогноза се обръща индивидуално внимание и се вземат 
предвид всички фактори, които могат да играят роля в мача. Така се получава 
цялостно завършена обосновка, която носи достатъчно информация.  

Къде мога да използвам прогнозите, които 7Sport ми 
предлага? 

Нашите футболни прогнози можете да използвате във всички лицензирани 
букмейкъри за България. На този етап те са няколко и ще ви ги представим тук. 
За повече детайли можете да разгледате и нашите професионални ревюта на 
букмейкъри, за да изберете най-подходящият от тях: 

● Efbet – Ефбет е български букмейкър, първият лицензиран на пазара в 
България. Той предлага множество възможности за залог, както на 
най-големите първенства, така и на много второстепенни лиги. 
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● Bet365 – Това е английски букмейкър с дългогодишни традиции в 
бранша. Bet365 предлага изключително много възможности за залог, 
пазарите и събитията са почти безкрайни.  

● Palmsbet – Палмсбет е един от най-новите букмейкъри в България. В 
началото беше фокусиран върху казиното, но после прехвърли усилията 
си и върху спортната секция, предлагайки добри опции и коефициенти 
на клиентите. 

● Winbet – Winbet е създаден през 2018г. и определено за кратко време 
стана лидер в залозите в България. Той предлага много иновативна 
платформа и може да се похвали с широка гама от спортове и пазари, 
както и високи коефициенти. 

● Bwin – австрийският хазартен гигант предлага множество събития, както 
на живо, така и премач. Платформата на букмейкъра е една от 
най-добрите, а мобилните приложения ви дават възможност да 
поставяте залози, където и да се намирате.  

Заключение 

Всеки футболен фен се старае да бъде успешен. Ако няма време да се 
запознае обстойно със всички фактори около любимите му мачове и няма 
възможност да следи статистиката изкъсо, идваме ние на помощ. Ние имаме 
дългогодишен опит в спортните прогнози, съобразяваме всяко събитие и 
неговото влияние към предстоящия мач, както и проследяваме статистиката, 
за да бъде всяка наша прогноза максимално точна. 
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