ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРИ
СЪС ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Общите задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания
уреждат изискванията, на които трябва да отговарят:
1. пунктовете за залагания върху резултати от спортни състезания и технически средства
за приемане на залозите;
2. централните пунктове за обработка на получени залози и резултати от състезанията;
3. място за съхраняване на документите, свързани с организирането и
провеждането на играта;
4. техническо и друго оборудване за провеждане на играта и контрол;
5. персонал за провеждането и отчитането на играта;
6. необходимата касова и банкова наличност за изплащане на печалбите;
7. правила за организиране и провеждане на играта.
Чл. 2. Настоящите задължителни игрални условия и правила са общи, като
организаторите на игрите със залагания върху резултати от спортни състезания са длъжни
да ги спазват при изготвянето на конкретните игрални условия и правила за съответните
игри. Конкретните игрални условия и правила се утвърждават от Държавната комисия по
хазарта.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 3. (1) Длъжностни лица пряко свързани с организиране и провеждане на игрите
са :
1. Букмейкър (залогосъбирател);
2. Ръководител “Приемане, обработка и контрол на талоните”;
3. Проверители;
4. Ръководител “Изчислителен център”;
5. Оператор в “Изчислителен център”;
6. Ръководител “Обработване и отчитане на рекламациите”;
7. Инспектор по обработването и отчитането на рекламациите;
(2) При подаване на искане за издаване на разрешение за организиране на хазартни игри
със залагания върху резултати от спортни състезания, организаторът задължително
представя длъжностни характеристики на лицата по ал. 1, както и подробно описание на
неговите права и задължения.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА
Чл. 4. Игрите със залагания върху резултати от спортни състезания са хазартни игри,
при които печалбата е обвързана с познаването на резултатите от спортни състезания и
зависи само от вярното предвиждане на тези резултати.
Чл. 5. Участието в игри със залагания върху резултати от спортни състезания се
осъществява по начин, описан в правилата на игрите, изготвени и приети от организатора
и утвърдени от Държавната комисия по хазарта на основание чл. 18 ал. 1 т. 12 от Закона за
хазарта.
Чл. 6. (1) В правилата по чл. 5, организаторът е длъжен да определи:
1. Вида на спортните състезания;
2. Резултатите, за които ще организира и приема залози;
3. Периодичност на провеждане на залаганията;
4. Брой и наименование на игрите.
(2).Организаторът задължително описва правилата на всяка игра поотделно и те се
утвърждават от Държавната комисия по хазарта.
Правилата задължително включват:
1. Тип на играта съгласно чл. 62 ал. 1 от Закона за хазарта;
2. Брой на резултатите (събитията) на които участниците могат да правят предвиждания;
3. Минималният и максимален размер на залозите;
4. Начин за деклариране на залога от страна на участника;
5. Начини за съкратено записване на залозите на участниците;
6. Съотношението между залозите и печалбите;
7. Начин на формиране на печалбите и определяне на печелившите комбинации;
8. Начин и срок на изплащане на печалбите. Изплащат се по ред и начин определен от
организатора с „Правилата за организация и провеждане на играта” утвърдени от ДКХ по
реда на чл.18 от ЗХ.
9. Начин на формиране и натрупване на фонд Джакпот (ако има такъв);
10. Начин на разпределяне на фонд Джакпот;
11. Начин и срок за извършване на рекламации от участниците в игрите.
Чл. 7. Преди издаване на фишове, билети или други удостоверителни знаци за участие в
игри със залагания върху резултати от спортни състезания, заявителят представя пред
Държавната комисия по хазарта образци от тях за утвърждаване на вида и себестойността
им.
Чл. 8. (1) Организаторът задължително представя за утвърждаване от Държавната
комисия по хазарта подробно описание на процедурата по извършване на залог,
приемането, обработката и съхраняването на информацията за извършения залог, както и
сроковете за извършване на тези дейности.
(2) В процедурата по ал. 1 задължително трябва да са описани следните начини, срокове
и документи:
1. Начин на извършване на залог от участниците в игрите;
2. Начин на приемане на залог от участниците в игрите;
3. Начин на регистрация на постъпилите залози;
4. Начин на гарантиране на залога на участника;
5. Документи, гарантиращи залога на участника;
6. Начин на обработка на постъпилите залози и определяне на печалбите;
7. Начин и срокове на съхранение на информацията за постъпилите залози;

8. Начин на защита на залозите на участниците в игрите.
9. Начин и срок за обработка на постъпилите рекламации от участниците в игрите.
Чл. 9 (1) В случай на възникнали спорове или рекламации от участници в игрите, те се
решават от управителя на дружеството – организатор или упълномощени от него лица в
срок, определен в правилата на играта, утвърдени от Държавната комисия по хазарта по
реда на чл. 18 от Закона за хазарта.
(2) Когато възникналият спор или рекламация не се разреши в срока по ал. 1,
задължително се изготвя протокол, в който се описва предмета 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.
(3) В случаите, когато участникът, на който са засегнати интересите при възникналия
спор или рекламация, не е удовлетворен от решението на организатора, участникът може
да подаде до Държавната комисия по хазарта писмено оплакване, като прилага всички
доказателства и препис от оплакването за организатора на играта, в тридневен срок от
изтичане на срока по ал. 1. Преписът от оплакването се изпраща до организатора,който е
длъжен в 3дневен срок от получаването му да изпрати до Държавната комисия по хазарта
писмени обяснения по случая.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
ЗАЛАГАНИЯ И ЦЕНТРАЛНИТЕ ПУНКТОВЕ
ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

КЪМ ПУНКТОВЕТЕ ЗА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И

Чл. 10. Задължителните изисквания към пунктовете за залагания върху резултати от
спортни състезания и централните пунктове за организиране и провеждане на хазартни
игри, обхващат вида на помещенията, както и необходимото оборудване в тях.
Чл. 11. Пунктът за залагане е мястото, на което се приемат залози и изплащат печалби,
което трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде указано с табела, съдържаща името на дружеството – организатор на игрите и
работното време;
2. да се съхранява копие от разрешението за организиране и провеждане на хазартни
игри със залагания върху резултати от спортни състезания, удостоверяващо, че
дружеството – организатор има право да организира хазартна дейност в този пункт;
3. да бъде осигурено със система за сигурност или физическа охрана, както и да
отговаря на нормативно установените санитарно-хигиенни изисквания и изисквания за
противопожарна безопасност.
Чл. 12. Задължително оборудване на пунктовете:
1. Сигнатурен печат – представя се от дружеството – организатор на игрите.
Сигнатурният печат трябва да съдържа името на дружеството – организатор на игрите и
идентификационния номер на пункта. Не се изисква наличие на сигнатурен печат в
случаите, когато предвижданията и залозите се въвеждат в компютърна информационна
система при приемането им в пунктовете.
2. Обособени места за съхраняване на:
2.1. талоните със залозите в
случаите, когато залозите не се въвеждат в

компютърна информационна система, при приемането им;
2.2. документация, свързана с извършване на дейността.
3. каса или касетка за съхраняване на паричните средства за изплащане на печалби.
4. Информационно табло със задължителни информационни материали, поставени на
него:
4.1. правила за провеждане на игрите;
4.2. резултати от изтеклия тираж;
4.3. програми за предстоящите тиражи;
4.4. съобщения, указания и инструкции на дружеството – организатор на игрите.
5. компютър, периферни устройства, лицензиран системен и приложен софтуер – в
случаите, когато предвижданията и залозите се въвеждат в компютърна информационна
система, при приемането им в пунктовете.
Чл. 13. Организаторът на игри със залагания върху резултати от спортни състезания е
длъжен да има централен пункт (пунктове) за приемане и обработка на информацията за
постъпилите залози и изплатени печалби.
Чл. 14. Централният пункт(пунктове) трябва да бъде осигурен с видеоохранителна
система за защита и сигурност, както и да отговаря на нормативно установените
санитарно-хигиенни изисквания и изисквания за противопожарна безопасност за подобен
вид помещения.
Чл. 15. Централният пункт трябва да разполага с необходимите за
извършване на дейността със следните помещения:
1. за приемане и обработка на информацията за направените залози;
2. за съхранение на паричните средства, постъпили в брой в централния
пункт;
3. за изплащане на печалби, задължително изолирано чрез защитно (бронирано) стъкло
или решетка;
4. за съхраняване на информацията за направените залози до изтичане на срока за
изплащане на печалби и правене на рекламации от участниците, в което задължително се
инсталира видеоохранителна система.
Чл. 16. (1) Помещенията за приемане и обработка на информацията за направените
залози трябва да имат специално утвърден от управителя на дружеството режим за
пропуск, регистрация и контрол.
(2) Организаторът на игрите определя лицата, които имат право на достъп до
помещенията по чл. 17 ал. 1, както и графика на достъп в тях.
Чл. 17. Задължителните изисквания по отношение на оборудването за технически
контрол при провеждането на игрите включват:
1.система за подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите
съгласно чл. 62 ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 7 от Закона за хазарта, одобрена от
Държавната комисия по хазарта;
2. компютри за обработка и архивиране на постъпващата информация от направени
залози и изплатени печалби и съответните устройства за резервно захранване при
прекъсване на тока (UPS, генератор и др.);
3. видео охранителна техника за централния пункт – локална алармена инсталация и
бутон за връзка със СОД МВР или дружество, лицензирано за осъществяване на
охранителна дейност.

Чл. 18. Използваното техническо оборудване за контрол трябва да отговаря на
действащите нормативни изисквания. Изменения или промяна в техническото оборудване
могат да се извършват след уведомяване на Държавната комисия по хазарта за извършване
на промяната.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
& 1. Настоящите „Общи задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на игри със залагания върху резултати от спортни състезания” са приети на
заседание на Държавната комисия по хазарта на 18.05.2006 г., с протокол № 14, допълнени
на 20.06.2007г. с протокол № 19, на основание чл.18, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, Обн.,
ДВ, бр. 51 от 4.06.1999 г., изм. и доп., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 30.11.1999 г., бр.
53 от 30.06.2000 г., в сила от 30.06.2000 г., бр. 1 от 2.01.2001 г., бр. 102 от 27.11.2001 г., в
сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 75 от 2.08.2002
г., в сила от 2.08.2002 г., бр. 31 от 4.04.2003 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от
1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 79 от 4.10.2005 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от
25.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 105
от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.
& 2. Контролът по изпълнението им се осъществява от Държавната комисия по хазарта
към Министъра на финансите.
& 3. Общите задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на игри със залагания върху резултати от спортни състезания влизат в сила от 01.07.2007
г.

