РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 674
гр. София, 11.06.2013 г.
Държавната комисия по хазарта в заседание на 11.06.2013 г. в състав:
Председател: Иван Еничеров
Членове:
Атанаска Георгиева
Васил Панов
Даниела Щрегарска
Явор Колев
като разгледа предложение с изх. № 674/10.06.2013 г. на председателя на Държавната
комисия по хазарта и за да се произнесе, взе предвид следното:
С оглед компетентността си за определяне на Интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта, ДКХ
започна да извършва проучване на Интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от разстояние и са достъпни от територията на Република България.
Първоначално се извърши проучване на следните сайтове:
www.bet365.com
http://www.bet365.net/
https://www.goldbet.com/
https://www.goldbetsports.com/
www.betin.com
www.sportingbet.com
http://www.morganbet.eu
http://www.betuniq.eu/
http://www.planetwin365.com/
www.unibet.com
http://www.bet-at-home.com/
https://www.doxxbet.com/
http://www.efbet.com/
http://globetcasino12.com/
http://www.ladbrokes.com/
http://www.betfair.com/
http://www.offsidebet.com/
https://www.tempobet.com/
http://www.888.com/
http://www.betfred.com/
http://www.jetbull.com/
http://www.bet7days.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе Интернет страници,
са осъществяване на залози онлайн. За всеки един регистрирал се участник Интернет
страниците визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби, услуги за
помощ и др. Проучването се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на Интернет
страниците информация.
Всички Интернет страници, посочени в това решение, имат издаден лиценз за
организиране на хазартни игри от чужди държави и същите са включени в проект на „Списък
на Интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са
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получили лиценз по закона за хазарта” (Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр.
82 от 2012 г. и бр. 94 от 2012 г.).
Гореописаните Интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
разстояние чрез Интернет съгласно техните „Условия и Правила”, са достъпни от територията
на Република България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал.1 от ЗХ, хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ. Разрешението дава право за
организиране само на изрично посочените в него игри и не може да се прехвърля.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите, след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в Интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че Интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт и други регулаторни органи (Прокуратура, ГДБОП-МВР, НАП). Високата степен на
обществена опасност е отчетена от българския законодател, който е предвидил, че
организирането на хазартни игри без съответното разрешение е престъпление по смисъла на
Наказателния кодекс
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Създава списък на Интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
II.Определя следните Интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. www.bet365.com
2. http://www.bet365.net/
3. https://www.goldbet.com/
4. https://www.goldbetsports.com/
5. www.betin.com
6. www.sportingbet.com
7. http://www.morganbet.eu
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8. http://www.betuniq.eu/
9. http://www.planetwin365.com/
10. www.unibet.com
11. http://www.bet-at-home.com/
12. https://www.doxxbet.com/
13. http://www.efbet.com/
14. http://globetcasino12.com/
15. http://www.ladbrokes.com/
16. http://www.betfair.com/
17. http://www.offsidebet.com/
18. https://www.tempobet.com/
19. http://www.888.com/
20. http://www.betfred.com/
21. http://www.jetbull.com/
22. http://www.bet7days.com/
III. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри без лиценз, издаден от Държавната
комисия по хазарта.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува списъка по чл. 22, ал.1,
т.14 от Закона за хазарта на Интернет страницата на комисията в законоустановения
срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото проучване на
Интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са
получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд София - град в 14дневен срок от съобщаването му.
Председател:

Членове:
/ Иван Еничеров /

1.
/ Атанаска Георгиева/
2.
/ Васил Панов /
3.
/ Даниела Щрегарска /
4.

Секретар-протоколчик:
/ Теодора Генчева /

/ Явор Колев /

