ПРОЕКТ
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино
РАЗДЕЛ I
Общи положения
Чл. 1. Тези задължителни правила регламентират минималните изисквания към
организацията на работа и финансовия контрол при организиране и провеждане на
онлайн залагания в игрално казино.
РАЗДЕЛ II
Общи правила
Чл. 2. (1) Организаторът на хазартни игри онлайн в игрално казино отговарят за
цялостната организация на дейността и счетоводната отчетност, която да гарантира
точното отчитане на всички операции, свързани с игрите, при спазване на действащото
законодателство, тези правила и утвърдените правила по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 от
Закона за хазарта (ЗХ).
(2) Организаторът е длъжен да води подробна отчетност и да съхранява
информация, необходима за осъществявания от ДКХ държавен надзор върху хазарта.
(3) Организаторът е длъжен да осигури спазването на настоящите правила от
служителите, наети по трудово или гражданско правоотношение, обслужващи хазартни
игри онлайн със залагания в игрално казино.
Чл. 3. ЦКС/КЛС генерира и съхранява дневни и месечни доклади, в които за
всеки вид хазартна игра се съдържа следната информация:
1. Общ размер на получените залози в съответната валута;
2. Общ размер на изплатените печалби в съответната валута;
3. Общ размер на получените такси и комисионни.
Чл. 4. (1) ЦКС/КЛС тегли парични средства само от игрални сметки, за които е
протекъл целият процес по проверка на самоличността на участника. Ако участник е
депозирал парични суми по откритата сметка за депозиране на залози и изплащане на
печалби по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗХ, но организаторът не може по безспорен начин да
установи самоличността на участника, депозираните средства се връщат, преди да е
извършен залог.
(2) ЦКС/КЛС не допуска теглене на средства, което би довело до отрицателно
салдо по игралната сметка на участника.
(3) ЦКС/КЛС допуска участникът да изтегли всички средства по неговата
игрална сметка.
(4) ЦКС/КЛС трябва да предоставя на участника ясна и изчерпателна
информация относно ограниченията при теглене на средства и достъп до такива във
връзка с тегленето им. В случай, че има разминаване във времето между тегленето на
средства и отразяването му по игралната сметка на участника, което забавя достъпа на
участника до тези средства, той следва да бъде информиран по ясен и подробен начин
за това, преди да извърши ново теглене.
(5) При депозиране или теглене на парични средства, ЦКС/КЛС уведомява
участника за размера на таксите, съгласно действащата тарифа на избрания доставчик
на разплащателни услуги.

Чл. 5. (1) ЦКС/КЛС отразява незабавно в игралната сметка на участника
направения залог за участие в играта.
(2) ЦКС/КЛС не допуска залог в игра, който би довел до отрицателно салдо на
участника.
(3) ЦКС/КЛС захранва незабавно игралната сметка на участника с всички негови
печалби.
(4) ЦКС/КЛС генерира доклад, в които са отразени прехвърлянията на средства
към игралната сметка на всеки участник в игрите.
(5) ЦКС/КЛС генерира автоматично съобщения с допълнителна информация при
опит за извършване на конкретна транзакция с възможност за отказ.
(6) ЦКС/КЛС не допуска прехвърляне на паричи средства между игрални
сметки.
Чл. 6. ЦКС/КЛС не трябва да представя данни за потвърждение на залог, които
да са различни от заявените от участника, ако те не са по негова грешка при маркиране
на избора. При отчитане разминаване в заявения залог, отговорността за него се носи от
организатора.
Чл. 7. Организаторът е длъжен да осигури на участника информация за
условията за изплащане на евентуалните бъдещи печалби.
Чл. 8. ЦКС/КЛС трябва да позволява приемане на депозити от участника само
от доставчици на разплащателни услуги от Република България, друга държава - членка
на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които извършват
дейност съгласно Закона за кредитните институции.
Чл. 9. ЦКС/КЛС осигурява смяна на парола по заявка на участниците само след
осъществяване на нова проверка на самоличността.
РАЗДЕЛ III
Правила за организация на работата при провеждане на хазартни игри онлайн в
игрално казино
Чл. 10. Процесът на приемане на самия залог от ЦКС/КЛС трябва да бъде
автоматичен, да не се допуска човешка намеса по време на регистриране на заявен
залог. Времето за приемане и регистриране на залога в ЦКС/КЛС трябва да бъде
определено, съгласно Общи задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри онлайн в игрално казино и описано в утвърдените правила по реда на
чл. 22, ал. 1, т. 11.
Чл. 11. Печалбите обвързани с вече известен изход или резултат трябва да се
изплащат незабавно след неговото определяне, без каквото и да било забавяне на
транзакцията към игралната сметка на участника
Чл. 12. Не се допуска анулиране на залог от ЦКС/КЛС в резултат от
автоматична или човешка намеса, с изключение на случаите по чл. 26 от Общи
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри онлайн в
игрално казино.
Чл. 13. Стойността на коефициента, обявен от организатора не може да бъде
различна от регистрираната в ЦКС/КЛС от участника.
Чл. 14. ЦКС/КЛС не трябва да възпрепятства участника от следваща
възможност за осъществяване на залог, като забавя изплащането на определена вече
печалба.
Чл. 15. Допълнителните такси трябва да бъдат определени преди осъществяване
на конкретния залог.

Чл. 16. ЦКС/КЛС регистрира и визуализира, както направените залози от
игралната сметка на участника, така и общото салдо по същата в реално време след
завършване на всяка една игра.
Чл. 17. Участникът трябва да има достъп до информация за валутите за участие
в хазартните игри, които са предварително разрешени от ДКХ, както и процедурата за
обмяна на валута и съпътстващите ги такси.
Чл. 18. Организаторът не може едностранно да променя размера за минимален и
максимален залог, с цел налагане на финансови ограничения.
Чл. 19. Не се допуска промяна на тези правила без да са утвърдени от ДКХ.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тези Общи задължителни правила за организация на работата и
финасов контрол за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино са приети
на заседание на ДКХ на ................2018 г. с протокол № 000030-.............. на основание
чл. 22, ал. 1, т. 4 ЗХ и влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

