
Институт за пазарна икономика, www.ime.bg 

 1

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приватизация на Тотото  
Защо и Как ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Институт за пазарна икономика      Методи В. Методиев 
www.ime.bg 
Август 2008 година 
 

 



Институт за пазарна икономика, www.ime.bg 

 2

 

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ: 

 
1. Икономика на хазартните игри................................................................ 3 

1.1. Пазар на хазартни игри ........................................................................ 3 

1.2. Специфични характеристики на хазартния бизнес .................................. 6 

2. Кратки теоретични бележки. Монополна рента и свободен пазар. ....... 9 

3. Кратки бележки за Български спортен тотализатор (БСТ)................... 11 

4. Има ли други участници на пазара на тото игри в България?.............. 15 

5. Защо и как може да се случи приватизацията на БСТ? ........................ 15 

5.1 Защо трябва да се приватизира БСТ? .................................................... 15 

5.2 Как може да се приватизира БСТ?......................................................... 17 

6. Преглед на добри практики ................................................................... 17 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:....................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Институт за пазарна икономика, www.ime.bg 

 3

1. Икономика на хазартните игри  

 
1.1. Пазар на хазартни игри  

 

Според изследване на Christiansen Capital Advisors (CCA), в което присъстват 186 
тото оператори по света, световния оборот на тото бизнеса надвишава 82 млрд. 
евро, което от своя страна генерира повече от 24 млрд. евро приходи за 
правителствата. Според ССА през 2000 г. само тото операторите в САЩ генерират 
повече от 38 млрд. евро, от което приходите за държавния бюджет са в размер 
на над 12 млрд. евро. 

 

На базата на стилизирани допускания за големината на пазара на хазартни игри 
в ЕС-25 формира т.нар. брутен доход от хазарт1 в размер на приблизително 51 
млрд. евро за 2003 г. За сравнение по същия показател през 2003 г. 
реализирания доход в САЩ се равнява на около 61 млрд. евро.  

 

Тото бизнеса в САЩ за 2003 генерира брутен доход в размер на около 14.5 млрд. 
евро или 24% от общия брутен доход от хазарта. В ЕС брутния доход от тото 
бизнес е в размер на около 23 млрд. евро или 45% от общия брутен доход от 
хазарт за 2003 г. 

 

Таблица 1: Брутен доход от тото бизнес в ЕС25 за 2003 година 

Страна Брутен доход от тото бизнес (в хил. евро) 

Австрия ~595,00 

Белгия ~485,73 

България ~24,00  

Кипър  ~34,06 

Чехия ~109,20 

Дания ~428,86 

Естония ~6,54 

Финландия ~485,00 

Франция ~3,085,200 

Гурмания ~4,991,217 

Гърция ~474,00 

Унгария ~278,24 

Ирландия ~264,90 

Италия ~4,502,000 

                                                 
1 Това е дохода след изплащане на награди и печалби  
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Латвия ~4,16 

Литва ~24,69 

Люксембург ~18,68 

Малта ~23,88 

Холавдия ~783,20 

Полша ~295,39 

Португалия ~801,98 

Словакия ~71,00 

Словения ~38,19 

Испания ~1,126,400 

Швеция ~664,20 

Великобритания ~3,389,000 

Общо ~22,980,743 

Източник: Study of gambling services in the internal market of EU, EC 2006  

 

Брутният доход от хазартни игри със залагания (конни надбягвания, футбол и 
т.н.) е около 3.2 млрд. евро или около 5% от общия брутен доход от хазарт в 
САЩ. В ЕС същата статистика показва размер на брутния доход от порядъка на 
около 8.9 млрд. евро или това е приблизително 17% от общият брутен доход от 
хазарт.  

Бизнесът с бинго в САЩ генерира брутен доход в размер на около 3.3 млрд. евро 
или 5% от общия брутен доход на хазартния бизнес, а от друга страна в ЕС, 
бизнесът с бинго хазарта носи брутен доход около 2.4 млрд. евро или едва 5% от 
общия брутен доход от хазарт за разглежданата година (2003 г.).  

Още от началото на 90-те години хазартния бизнес и в частност тото/лото игрите 
в интернет придобиват все по-голяма популярност и заемат все по-голям пазарен 
дял. Те позволяват на потребителите да залагат виртуално, от техните домове, 
офиси, хотели, заведения и т.н. Това от една страна е продиктувано от 
развитието на интернет и комуникационните технологии, а от друга 
благодарение на наличието на финансови механизми за извършване на 
залагания, следене на коефициенти и сетълмент2 в реално време. 

Показателят брутен доход от хазарт касаещ развитието на хазартния бизнес в 
интернет пространството показва, че то представлява обем от около 2-3 млрд. 
евро за 2004 г. Някои изследвания3 предвиждат скокообразно развитие на 
интернет-базираният хазартен бизнес, като за 2004 световния обем на интернет 
хазарт e приблизително около 7.5 млрд. евро, а през 2010 предвижданията са да 
достигне размери около 25 млрд. Евро.  

 

                                                 
2 Сетълмент се нарича окончателното прехвърляне на средства по разплащателните 
сметки на участниците в определен платежен процес. 
3 „STUDY OF GAMBLING SERVICES IN THE INTERNAL MARKET OF THE EUROPEAN UNION”, 
European Commission, 2006 
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Компаниите предлагащи тото/лото игри се възползват все повече и повече от 
възможностите за достъп до потребители, които им предоставят новите 
технологии. Например компанията Camelot (базирана във Великобритания – най-
големият тото/лото оператор в Европа) през 2005 г. е регистриран ръст в размер 
на 600% от само за реализираните продажби посредством виртуалния сегмент на 
компанията. Основните канали са реализацията на подобен род продажби са: 
интернет, е-ТВ и мобилни телефони. Продажбите за периода 2003-2004 са 
възлизали на около 17.8 млн. евро, а през 2004-2005 възлизат на около 126.7 
млн.евро. 

В допълнение на това и благодарение на развитието на финансовото 
посредничество компаниите в хазартния сектор все повече се ориентират към 
набиране на капитал и развитие посредством възможностите предоставени им 
капиталовите пазари и в частност фондовите борси. Например Sportingbet е 
компания листвана на London Stock Exchange (LSE), като към края на третото 
тримесечие на 2004 г. реализира печалби в размер на около 29 млн.евро. В 
допълнение на това трябва да се отбележи, че на LSE е листвана и компанията 
PartyGaming, занимаваща се с хазартен бизнес. През 2005 г. компанията 
реализира пазарна капитализация в размер на около 7.5 млрд. евро., като това я 
прави най-голямата е-хазартна компания в света.  

От друга страна някои по-малки компании се листнати на Alternative Investment 
Market (AIM) в Лондон. Тези компании включват: Empire Online, която е набрало 
средства в размер на 178.5 млн.евро, както и Leisure and Gaming, която преди 
известно време придобива VIP Management за  35.6 млн.евро.  

В средите на инвестиционното банкиране публичните компании занимаващи се с 
хазартен бизнес са определяни като „пазар с голям потенциал и очаквания с 
стабилен растеж”. Като потвърждение за интереса към е-хазартния бизнес може 
да се даде и наскоро формирания специализиран индекс за е-хазарт, наречен 
‘Internet Gaming SWAP index’ – изчисляван от инвестиционната банка Merrill 
Lynch.  

Законодателството регулиращо хазарта и по-специално е-хазарта в голяма 
степен е ново, както за страните-членки на ЕС, така и за голяма част от света, 
като цяло. Тоест регулационния инструментариум в този сегмент на пазара все 
още не е развит. Към момента в ЕС има няколко страни урегулирали 
законодателно съществуването на е-хазарт в своите страни. Някои от тях са 
Великобритания, Малта и Гибралтар, където са съсредоточени (юридически 
регистрирани) една огромна част от компаниите предлагащи е-хазартни услуги. 

Към момента българското законодателство все още не е регулирало наличието на 
е-хазарт, което със сигурност ще бъде едно от основните предизвикателства пред 
законотворците на едни много етап от време. 

Накрая могат да се отбележат няколко елемента, които играят важна роля при 
досегашното развитие на хазарта. Някои от най-характерните причини за 
увеличеното търсене на хазартни игри са:  

 

a. Увеличаването на дохода на домакинствата в световен мащаб. Въпреки 
очакваното забавяне на световния икономически растеж през 2008-2009 
година, през последното десетилетие световната икономика расте с 
приблизително с 3-5% на годишна база; 
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b. След като през 70-те 80-те години на 20 век. хазартния бизнес изпада в 
немилост, през последното десетилетие се наблюдава (макар и бавна) 
промяна в политиките на правителствата по отношение на легализиране на 
различни видове хазартен бизнес и постепенно намаляване на тежкото 
регулационно бреме в сектора 

c. Увеличената интеграция, в ежедневието на хората, на хазартния бизнес от 
гледна точка на положителното възприятие на обществото по отношение 
на исторически съществувалите етични и морални догми 

d.  и не на последно място развитието на финансовите пазари, интернет 
технологията и информационно-комуникационните системи в световен 
мащаб.  

 
1.2. Специфични характеристики на хазартния бизнес 

 

В по-голямата си част хазартния бизнес е доминиран от оператори притежавани 
от държавата и/или с голям държавен дял в собствеността им. В рамките на ЕС 
организационната структура и собствеността в хазартния бизнес е структурирано 
в различни варианти. Това е в следствие на влиянието на много различни 
фактори, като държавно законодателство и регулации: продуктови ограничения, 
характеристики, места за извършване на търговска дейност, достъпност, а както 
и от страна на пазарните сили: икономии от мащаба, състояние на търговската 
мрежа, въздействието на новите технологии, възприятието на потребителите за 
хазартните игри и др. В ЕС повечето хазартните игри попадат под силно 
регулационни и рестриктивни режими на съществуване, както и структура на 
собственост и управление. В резултат на това хазартните компании оперират по 
начин който – в сравнение с това което би трябвало да се разбира под 
неограничен свободен пазар, където спазването на правата на собственост и 
договорното начало е основополагаща норма – неблагоприятно влияе върху 
качеството, достъпността, разнообразието и цената на продукта/услугата. 

Различните сегменти на хазартния бизнес притежават свои специфични 
особеност, но въпреки всичко има няколко общи характеристики, които засягат в 
по-голяма степен специално тото и лото бизнеса, по отношение на тяхното 
функциониране: 

 

a. Монопол 

С цел оператора на пазара да осъществява ефективно своето монополно 
господство,  трябва да се има законодателни и регулационни бариери за 
навлизане на  потенциални конкуренти. В допълнение на това пред 
потребителите няма близък  продукт заместител, тоест няма други 
продукти/услуги, които могат да задоволят  специфичните нужди на 
потребителите. Благодарение на монопола, операторите предоставящи 
„уникалния продукт/услуга” имат възможност да  реализират монополна 
печалба (рента)4 посредством стратегия за предлагане на своя продукт/услуга на 
цена по-висока отнесена към маргиналната цена на продукта5. 

                                                 
4 За обяснение на монополна рента вижте малко по-нагоре в теста 
5 P > MC  
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b. Липса на конкуренция 

При възможност за безпроблемно навлизане в сектора при наличието на 
гореописания модел много потенциални играчи биха предприели 
настъпателни политики за навлизане, посредством стратегии на по-ниски 
цени, по-добро качество, по-добро обслужване, продуктова и пазарна 
сегментация, маркетинг и др. Тоест предвижвайки се от монополен модел, към 
конкурентен модел, от една страна положителен ефект ще има върху 
потребителите (увеличаване на потребителския излишък) посредством 
намаляване на цената, увеличаване на качеството, увеличаване на 
разнообразието и повишаване на предлаганите обемите от продукти и услуги. 
В новата конкурентна среда печалбите ще претърпят спад, а в последствие и 
монополната рента. 

Липсата на конкуренция поддържана от законови регулации и/или рестрикции 
– какъвто  е случая с много страни в ЕС – предизвикаха двоен ефект. От една 
страна липса на избор при потребителите, а от друга предпазва операторите 
от конкурентен натиск. Поради липсата на ефективна конкуренция 
операторите нямат стимул да отговарят адекватно на нуждите на 
потребителите по отношение на качеството, разнообразието, достъпността и 
цената на продукта/услугата. В допълнение на това монополния модел не 
предоставя необходимата основа и за въвеждане на нови иновационни 
решения, както по отношение на продуктовото разнообразие, така и по 
отношение на технологичните решения. 

 

c. По отношение на благоденствието за обществото 

Най-общо казано общественото благо при монополен модел се изразява в 
загуба на благосъстояние, поради намален потребителски излишък, поради 
високите цени и мъртвото тегло породено от загубата на ефективност, отчасти 
поради не ефективно разпределение на ресурс, породено от разликата между 
маргиналната цена за един допълнителен продукт/услуга в сравнение с 
маргиналната стойност на този продукт и от друга страна отчасти заради 
неефективността свързана с монополните компании, които отдават по-малко 
значение на входните ресурси отнесени към крайния продукт. Също така 
степента на загубата на благосъстояние е функция на редица други фактори, 
като някои от биха могли да бъдат емпирично измерени: ценова еластичност, 
степента на загуба на ресурс в създаването на продукт/услуга и др. 

 

d. Мрежов ефект 

За някои продукти/услуги, стойността за отделния потребител се увеличава, 
когато голям брой потребители закопуват определен род продукти/услуги. 
Такъв е случая с тото и лото бизенса, където наградния фонд нараства 
пропорционално с нарастването на броя на участниците, като това увеличава 
допълнително привлекателността на играта. В този случай  се появява т.нар 
мрежови ефект. 
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По принцип тото и лото игрите биха били много по-успешни когато има 
възможност да играят много на брой участници, което пък е допълнителен 
стимул за тях, защото разменяйки една фиксирана стойност пари (срещу 
фиш) шанса им за спечелване на по-голяма печалба се увеличава. 

 

Подобен род ефект се наблюдава и в други сектори, например като 
телекомуникациите, където колкото е по-голям броя на потребителите, 
толокова по-голяма е възможността за връзка помежду им. Тоест полезността 
(utility) на услугата за потребителите нараства.  

 

e. Икономия от мащаба 

Наблюдаваме икономия от мащаба, когато средната цена за производство на 
продукта намалява при увеличаване на обема производство. Това означава, 
че колкото е по-голям обема от реализирана продажба на продукта/услугата и 
колкото е по-голяма разпространителската мрежа, то толкова по-малка би 
била средната производствена цена на продукта/услугата.   

 

f. Географски пречки 

Много от националните законодателства и регулации дефинират определени 
географски територии на които могат да се предоставят хазартни услуги, в 
това число и тото. Например европейското законодателство забранява 
навлизането на местни (за определена страна) тото оператори в други страни-
членки. Тези забрани по същество ограничават разпространението и 
информацията за наличието на други алтернативи за подобен род 
продукти/услуги. Това на практика не спазва правата на избор, не позволява 
развите на конкуренцията и  прави трудно изпълними концепциите за 
икономия от мащаба и мрежовия ефект.  

 

Все пак необходимо е да се отбележи факта, че през 2004г. благодарение на 
споразумение между Великобритания, Франция, Испания, Швейцария и още 
няколко европейски държави се създаде тото играта EuroMillions. Това е 
първата тото игра на стария континент, която прескача границите на една 
страна. Към края на 2005 г. играта е генерирала брутен доход от хазарт в 
размер на 1.5 млрд. евро, или около 3% от брутния доход от хазарт в ЕС. Това 
щеше да е достатъчно многозначителен пример за развитие на сектора, ако 
зад тази инициатива не стояха държави, а частни корпорации. 

 

g. Регулационно бреме 

 

Секторът на тото бизнеса се характеризира с висока степен на съществуващо 
регулационно бреме.  То се изразява в различни административно 
изисквания, забранителни, разрешителни и лицензионни режими. В доста от 
случаите регулационното бреме е по-скоро скрито, от колкото ясно 
регламентирано в законовите и под законовите нормативни актове. Тоест те 
се използват на базата на спорадично тълкуване и имплементиране на 
законодателството от страна от регулационните органи. 
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h. Крос субсидиране 

 

В много страни (както и в България6) тото оператора попада под разпоредбите 
на законодателството за корпоративното облагане и отделно от това 
определена част от набраните средства се отделя за различни видове 
инициативи попадащи в обхвата на т.нар „обществено значими” или „с добра 
кауза”. Те са предназначени за различни видове спорт, за олимпийски 
комитети, за строеж на спортни игрища и т.н. Тези цели се финансират чрез 
крос субсидиране от един сектор в друг, благодарение на законово установен 
и политически легитимизиран монопол на тото оператори, тоест чрез 
реализирането на т.нар. монополна рента. 

 

2. Кратки теоретични бележки. Монополна рента и свободен пазар. 

 

Въпреки неспиращото развитието на тото бизнес и все по-осъзнатото водене на 
политики, от страна на държавите, към намаляване на регулациите, тото все още 
се характеризира с висок интензитет на държавна намеса и строги регулационни 
режими. Именно и заради това тотото не попада под следваните политики от 
страна на ЕС целящи постигането на законодателна хармонизация, както и 
свободна предоставяне на конкурентни услуги.  

Благодарение на рестриктивната и административно-обременена правно-
регулационна среда голяма част от тото игрите (в това число и повечето 
хазартни игри) могат да се характеризират с предлагане изоставащо от 
търсенето, което би се реализирало, ако секторът работеше в условията на 
свободна, конкурентна и не обременена от значителното ниво на регулационно-
административно бреме. Високото ниво на регулиране описва застъпената 
световна практика, в която съществуващото законодателство и прилагащите го 
регулационните институции играят ключова роля при определянето на пазарните 
участници, условията за предлагане на продукта и разпределението на 
реализирания доход от хазартен бизнес. В крайна сметка всички тези факти 
предполагат висока зависимост от по-скоро регулационно-политическата 
конюнктура, от колкото от чисто пазарни детерминанти. 

Като резултата от така структурираните обстоятелства в сектора, компаниите 
работещи в тото бизнеса (както и други бенефициенти от тяхното съществуване, 
като държавната хазна) имат възможността да преследват и реализират 
монополна рента (rent-seeking) 7. Това по същество може да е една съществена 
                                                 
6 3) Чл.9 (3) от Закон за хазарта: Използването на приходите след данъчно облагане и 
приспадане на разходите и изплатените печалби се утвърждава от: министъра на 
финансите по схеми, предложени от председателя на Държавната агенция за младежта и 
спорта - за постъпленията от Българския спортен тотализатор за нуждите на физическото 
възпитание и спорта, както и за поддръжка, ремонт и създаване на нова спортна база в 
училищата; председателят на Държавната агенция за младежта и спорта разпределя 
средствата за поддръжка, ремонт и създаване на нова спортна база в училищата по 
предложение на министъра на образованието и науката; 
7 Има се предвид, че терминът не се използва в класическото значение на думата „рента” 
дефинирано от Дейвид Рикардо, а по скоро съвременната употреба на термина, 



Институт за пазарна икономика, www.ime.bg 

 10

пречка за промяна на статуквото, което на практика се легитимира от групите и 
институциите поддържащи подобен модел на поведение. Това предполага, че 
всички тези „заинтересовани групи”, активно защитават съществуващото 
поведение (rent-seeking behavior) поддържащо монополната рента (или „като че 
ли рентата”). Всичко това е предизвикано от преследването на логичната цел за 
увелечаване на дела от произлизащите облаги.  

 

„Най-резултатния начин да се установи монополна рента 
е да се прокара закон или правителствена разпоредба, 
която ограничава производството или лицензира 
навлизането в дадена стопанска област. Тъй като хората и 
фирмите търсят от правителството облаги за работата си в 
дадена област, групата, добила надмощие, го утвърждава 
с някакъв закон или с неформална уговорка. Затова в 
политически смисъл търсенето на облага се определя като 
опит на хората да увеличат личното си благосъстояние за 
сметка на нетното благосъстояние на общността”,  

Красен Станчев  

  

Икономическата теория и практика предполага, че в условието на свободен 
пазар, съществуването на високи печалби в даден сектор привлича нови играчи 
на пазара, които се стремят да предложат по-добри услуги на по-добра цена, с 
единствената цел да заемат по-голям пазарен дял, а от там и да максимизират 
печалбите си.  

Така построената икономическа аксиома важи в пълен смисъл и за тото бизнеса. 
Резултатът от наличието на свободен пазар (без бариери за влизане/излизане, 
пълно оттегляне на държавата от бизнеса и минимални регулации в сектора) би 
се изразил в увеличаване на предлагането на хазартни услуги, което ще доведе 
до драстично намаляване на монополната рента, от която се възползват, както 
компаниите предлагащи хазартни услуги, така и всички други бенефициенти от 
статуквото. В допълнение на това, свободния пазар ще предостави икономически 
изгоди конкретно за потребителите, включително: 1) по-ниски цени 2) по-голямо 
разнообразие от предлагани продукти и услуги 3) по-добро качество 4) 
ефективна алукация на ресурс в сектора и в икономиката, като цяло 5) пазар 
отговарящ адекватно на непрекъснато променящите се условия 
(търсене/предлагане). Поради доминиращата роля на държавата и силно 
рестриктивните й политики в областта на хазартния бизнес (например, повечето 
тото оператори са собственост на държавата и/или регулационното бреме е много 
високо, което по същество създава непосилни бариери за влизане на конкуренти 
в сектора), гореописаният модел на типичен свободен пазар, към момента не се 
прилага в голяма част от света, включително и в България.  

Ако се предприемат необходимите мерки (преди всичко политически определени) 
и пазара се отвори за конкуренция, то неминуемо агрегираното търсене ще се 
увеличи съществено8.Тото бизнеса по-същество не се различава от останалите 

                                                                                                                                                                 
монополна-рента, по-често е свързан с правителството регулиране и злоупотреба с 
държавни позиции. 
8 Въпросът за опита за измерване на ефектите от конкуренцията на пазара на тото 
(трябва да се мерят еластичност на търсене и предлагане при промяна на Q и P, както и 
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бизнеси, където при условие на конкуренция компаниите отговарят адекватно на 
всички пазарни сигнали по отношение на достъпността на продукта/услугата, 
привлекателността му, маркетинга, цената, качеството и т.н. 

 

Ако говорим по-общо, т.е. извън обсега на тотото, то насоките на развитието и 
управлението на хазартния бизнес, като цяло, в много страни по света се 
определят, като приоритетна дейност на държавата.  Това от своя страна води до 
изграждането на правна и регулационна среда, която по-дефиниция не допуска 
конкуренция в сектора и на практика не позволява развитието му посредством 
навлизането на нови играчи на пазара.  

Логиката на държавната намеса в този вид бизнес е по-скоро свързана с 
догматичната представа, че хората трябва да бъдат предпазвани от изкушенията, 
които предоставя този тип бизнес и/или да бъдат предпазени от потенциални 
измами и различни „лоши ефекти”, които може да предизвика хазарта, като цяло. 
Обичайните инструменти използвани от държавата, като бариери за влизане на 
нови компании конкуренти или пък за предпазване на обществото са:  различни 
лицензионни и разрешителни режими, в много случай забрана да оперират 
компании с еднотипни игри на определена географска територия, различни 
условия за участие на самите потребители в игрите, регулации за местата, часа и 
времето през което могат да се играят определени игри и т.н 

 След като направхме няколко теоретични пояснения късаещи икономиката на 
хазарния бизнес и отделни пояснения за средата която опосредсва работата на 
тото операторите, сега ще се опитаме да отговори на два важни въпроса: Защо 
трябва да се приватизира Български Спортен Тотализатор ? и как може да стане 
това ? 

 

3. Кратки бележки за Български спортен тотализатор (БСТ) 

 

Български спортен тотализатор е специализирана държавна организация, 
създадена през 1957 г. Чл. 9 от Закона за хазарта регламентира БСТ, като 
държавно предприятие. Тотализатора организира и провежда лотарийни, тото и 
лото игри и залагания върху резултатите от спортни състезания по смисъла на 
Закона за хазарта. Приходите от дейността на БСТ  са предназначени за 
подпомагане на развитието на физическото възпитание и спорта, както и за 
поддръжка, ремонт и създаване на спортни база в училищата, като средствата за 
поддръжка, ремонт и създаване на нова спортна база в училищата по 
предложение на министъра на образованието и науката се разпределят от 
Държавната агенция за младежта и спорта. В допълнение на това една Част от 
средствата отиват и в Българския олимпийски комитет. 

Регулационният орган осъществяващ надзора върху целия хазартен сектор е 
Държавна комисия по хазарта към министъра на финансите. Основните 
приоритети в дейнаоста й са свързани с контрола на хазартните оператори и 
издване/отнемане на лиценции за хазартни игри. 

                                                                                                                                                                 
други икономически зависимости) е по-скоро тема на отделен анализ. В това изследване 
се насочваме по-скоро към областта на политическата икономия на сектора. 
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Съгласно Устройствения правилник постъпленията от хазартните игри се 
разпределят, както следва: 

 

Таблица 2: Разпределение на приходите на БСТ 

процент от приходите насочени към 

50% печалби за участниците 

до 4 % издръжка на БСТ 

до 14 % фонд Търговска дейност 

2,5 % фонд Стимулиране развитието на БСТ 

1,5 % фонд Нови игри 

10 % корпоративен данък по ЗКПО 

Източник: БСТ 

 

Разликата между общият размер на постъпленията и разпределените суми по 
посочения в предходните точки ред се използва за подпомагане на физическото 
възпитание и спорта. Тази сума възлиза варира от около 18% до около 22% от 
приходите на БСТ. 

Съгласно чл. 34 а от Устройствения правилник на БСТ печалби от организираните 
игри, които не са потърсени в установените сроковете се превеждат към фонд 
„Премии за олимпийски медалисти”. Към момента БСТ изплаща пожизнени 
премии на над 175 български олимпийски медалисти. 

 

Таблица 3: финансови показатели и разпределение на приходите на БСТ 
(хил.лв.) 

година постъпления раздадени печалби платени данъци 

за 
подпомагане 

на 
физическото 
възпитание и 

спорта 

общо 
средства 
от БСТ 
към 

държавата 

2003 71,356 32,827 6,06 15,76 21,82 

2004 109,982 50,766 9,132 24,92 34,05 

2005 95,952 44,227 7,985 21,819 29,80 

2006 90,99 42,494 7,544 20,663 28,21 

% 
промяна 
2003-
3006 

-21,6% -22,7% -19,7% -23,7% -22,6% 

Източник: БСТ 

 

От данните става ясно, че БСТ търпи непрекъснт спад в постъплениятао след 
2004 г., като отрицателната разлика по отношение на постъплнията към 2006 г. 
Спрямо 2003 г. Е приблизително 22%. Естествено от тук намалява и 
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разпределената печалба и общо средствата, които отиват в държавата под 
формата на данъци и преразпределения към различни държавни структури, като 
ДАМС , БОК и др. 

 

  

  Графика 1: Данъчни сравнения за 2006 

Данъчни сравнениея (2006 г.)

15 049,10

28,21
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данъчни приходи в
националния бюджет на РБ

платени данъци и отделени
средства за подпомагане
на физическото възпитание
и спорта

 
  Източник: МФ, БСТ, собствени изчисления (логаритмична грфика) 

 

От друга страна приходите към държавата от БСТ за 2006 г. са в размер на малко 
над 28 млн.лв. Това е едва 1,40% от общите приходи в националния и местния 
бюджет, като тенденцията е към още по-голямо свиване, като се има предвид, че 
този показател за 2004 е достигал 2,14%. Също така приблизително средствата 
насочени към даржавата от БСТ под формата на данъци и регламентирани 
отчисления възлизат на 0.9% от общите данъчни приходи на РБ за разглеждания 
период. Общите постъпления на БСТ за 2006 г. към държавата са в размер на 
едва  0.57% от БВП на страната за съаответния период. Тоест всички тези 
показатели говорят от една страна за намаляваща ефективност по отношение на 
реализираните икономически показатели и ролята му за фиска, а от друга за не 
до там значимата роля на БСТ, като институция изпълняваща т.нар. «добри 
каузи», като финансиране на спорта, социално дело и т.н.  

 

Таблица 4: Приходи в централния и местния бюджет за периода 2000 - 
2008 година (млн.лв.) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Осигуровки 2,94 2,99 3,08 3,65 4,08 4,41 4,31 4,89 

Преки данъци 1,83 2,21 2,03 2,23 2,22 2,28 2,66 4 326,50

  - 
Корпоративни 
данъци 

736,00 1,15 976,00 1,09 973,00 1,03 1,33 1,41 
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  - Данък върху 
доходите 

1,10 1,06 1,05 1,14 1,25 1,25 1,33 1,45 

Косвени 
данъци 

3,71 3,76 4,19 4,88 6,07 7,36 8,78 10 106,90 

  - ДДС 2,36 2,45 2,69 3,10 3,89 4,80 5,82 6,30 

  - Акцизи 1,13 1,11 1,31 1,54 1,89 2,19 2,50 3,17 

  - Мита 221,00 195,00 188,00 231,00 292,00 372,00 455,00 240,00 

Други данъци 218,00 236,00 303,00 359,00 409,00 440,00 581,00 685,30 

Неданъчни 
приходи 

2,15 2,28 2,63 2,64 2,62 2,99 3,07 3 535,10 

Помощи 204,00 363,00 302,00 311,00 455,00 516,00 625,00 1 204,20 

ОБЩО 
ПРИХОДИ 

11,06 11,84 12,53 14,07 15,86 17,99 20,02 24 063,00 

Общо 
постъпления 
към 
държавата от 
БСТ 

Х Х Х 0,21 0,34 0,29 0,28 Х 

% от общите 
приходи в 
бюджета на 
РБ 

Х Х Х 1,49% 2,14% 1,61% 1,40% Х 

БВП 26,75 29,71 32,40 34,63 38,82 42,80 49,09 56.5 

% от БВП Х Х Х 0,61% 0,87% 0,68% 0,57% Х 

Източник: МФ, БСТ, собстевни изчисления 

Х – обозначените квадрати означава, че за съответния период няма налични данни 

 

Въпреки практическия си монопол9 БСТ не може да съумее рационално да се 
възползва от предоставената му позиция на единствен играч на пазара, поради 
простата причина, че държавно-управлявано предприятие е почти невъзможно 
да генерира икономическа ефективност в работата си. Тоест то работи с чужди 
пари за чужда сметка.  Исторически доказано е, че в повечето случай пдобен род 
структури са по-скоро институционално предназначени и личностно зети с 
разпределението на монополната рента между «заинтересованите групи», от 
колкото в търсене на най-ефективните и ефикансни икономически решения, от 
една страна  за задоволяване на потребителските нужди и от друга за 
максимизиране на приходите си. 

 

                                                 
9 Практически, защото разглеждайки въпроса за монопола, то специално българското 
законодателството (Закон за хазарта) не дава на БСТ de jure монополна позиция, но de 
facto благодарение на изградения политически модел на rent-seeking, който е подпомаган 
от строгите и не до там ясни регулационни/лицензионни правила в сектора БСТ 
функционира в монополна среда. 
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4. Има ли други участници на пазара на тото игри в България? 

 
Към настоящия момента лиценз за организиране на цифрова игра доближаваща 
се до концепцията на класическата тото игра (освен БСТ) има и фирма "Евробет". 
Тя организира пускането на конкурентната на тото 2 - играта "Еврошанс"10.  
Освен «Евробет» искане за лиценз за цифрова игра е подавала и фирма "Ти 1 
Ейч Кю", но към момента е отказан лиценза на компанията. "Ти 1 Ейч Кю" е 
собственост на "Ти 1 Ейч Кю ко. лимитид" - Република Корея, като участие в нея 
има българските фирми "Бравонет". 

Като очертаващ се потенциален конкурент за БСТ е придобилата огромна 
популярност в рамките на ЕС "Euromillions", която от няколко години се провежда 
в Англия, Франция, Испания, Австрия, Белгия, Ирландия, Люксембург, 
Португалия и Швейцария.  

 

5. Защо и как може да се случи приватизацията на БСТ? 

 
5.1 Защо трябва да се приватизира БСТ? 

 

След като накратко представихме моментното финансово състояние на БСТ и 
видяхме, практическата липса на стабилни финансови показатели и тенденции 
към повишаване на икономическата печалба, то сега е ред да отбележим 
основните моменти свързани с въпроса защо трябва да се приватизира 
българското тото? 

Съвсем схематично основните насоки на разсъждения вървят по следната 
концептуална линия: 

 

2. Българският спортен тотализатор (БСТ) работи в условието на 
монополист и реализира допълнителни печалби от т.нар. монополна 
рента. Всеки вид монопол, създаден и/или поддържан (политически или 
законодателно) от държавата, води до изкривявания на пазара. В 
допълнение на това тези изкривявания предизвикват грешни пазарни 
сигнали, а от там и грешна алокация на ресурс в икономиката. 

3. Приватизацията на БСТ ще доведе до по-ефективно управление на 
дружеството, увеличаване на приходите и като цяло – пазарната стойност 
на дружеството ще се увеличи. 

4. Повече иновации – приватизацията БСТ и намаляването на регулационно-
 административното бреме пред ново навлизащи компании на пазара на 
 тото/лото  услуги ще насърчи процеса на внедряване на нови 

                                                 
10 http://www.eurochance.bg/  
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 технологични решения, както и  на нови игри, отговарящи адекватно на 
 търсенето на потребителите. В допълнение на  това трябва да се каже, че 
 иновациите са основно средство в  борбата за пазарен дял  при наличие 
 на конкуренция на пазарите 

 Емпиричният опит показва, че иновациите се раждат под конкурентния 
 натиск в  частния сектор, а не в държавния сектор, където отсъстват 
 голяма част от стимулите за понижаване на разходите и повишаване на 
 ефективността, които  движат пазарните играчи. Дори в условията на 
 конкурентен пазар от правна гледна точка, наличието на държавна 
 компания, която по пряк или косвен начин  ползва облагите на статуса 
 си, означава, че не може да съществува реална  конкуренция в сектора. 

5. Оттеглянето на държавата от сектора и последващото  отваряне на пазара 
 ще  доведе до навлизането на повече конкуренти и ориентация на 
 услугите, които  предлага оператора, към нуждите на пазара. 
 Конкуренцията означава наличието на  натиск към компаниите да станат 
 по-пазарно ориентирани и да бъдат насочени в  по- голяма степен към 
 потребностите на клиентите. 

6. Увеличаване на ефективността на предоставяните услуги – наличието на 
 конкурентен натиск води до повишаване на ефективността на 
 предоставяните  услуги. 

7. Ще се увеличи качеството на предлагания продукт. Конкуренцията и 
 навлизането  на нови играчи ще стимулира създаването на нови по-
 добри и по-качествени  продукти, които успешно да се конкурират с 
 разрастващия се хазартен бизнес –  казина, бинго зали, спортни залагания 
 и хазартни игри по интернет. В момента в  България по неофициални 
 данни  има десетки сайтове предлагащи онлайн  залагавия,  които в 
 по-малка  и/или в по-голяма степен биха могли да се нарекът 
 пордуктов  конкурент на БСТ. 

8. Положителни ефекти върху държавния бюджет – вследствие на 
 развитието на  алтернативни тото/лото оператори, а в последствие и 
 появата на положителни  динамични ефекти и при т.нар. свързаните 
 отрасли (печатарство, реклама,  разпространение и т.н.) ще се 
 увеличат приходите в държавния бюджет – от преки  и непреки данъци и 
 социални и здравни осигуровки върху възнагражденията на  заетите 
 лица. Освен това би трябвало да се намалят административните  разходи 
 на държавата за поддържане на връзка между БСТ и отделните 
 ведомства  работещи с  тотализатора. 

9. Приватизацията ще донесе приходи в бюджета на Сребърния фонд 
 (ако законът за  сребърния фонд бъде приет от Народното събрание 
 дълго протакне).  Проектозаконът предвижда 50% от приходите от 
 приватизация и 10% от излишъка  на републиканския бюджет за 
 съответната година да се акумулират във фонда,  чиято цел е да 
 подпомага финансовата устойчивост на пенсионната система в 
 страната. Това би увеличило още повече възможността най-после да се 
 подготви и  започне практическото реализиране на пенсионна реформа в 
 страната. 
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5.2 Как може да се приватизира БСТ?  

 

Ефектите от процеса на привличане на частни капитали в сферата на тото/лото 
оператори в редица страни са свързани с развитие на конкуренцията в сектора. 
Това ги превръща в ефективни компании, които предлагат по-добри услуги, 
ориентирани към потребностите на пазара. В резултат от навлизането на частни 
капитали в сектора, качеството на услугата се е подобрило и в същото време 
компаниите са много по-печеливши. За постигане на тези добри резултати, обаче, 
е важно какъв подход ще бъде избран. Разглеждайки въпросът за вариантите за 
привличане на частни капитали на тотото можем да идентифицираме два 
икономически рационални и ефективни варианта за привличане на частния сектор 
в барнша на тото/лото бизнеса: 

 

a. Пълна приватизация чрез борсата – продажбата на акции на 
дружеството през борсата е най-прозрачният и ефективен метод за 
раздържавяване на БСТ. За да донесе положителен резултат, обаче, трябва 
да се продаде мажоритарен пакет от акции на цялото дружество.  

 

b. Отдаване на концесия (т.нар. публично-частно партньорство) – 
практиката покзва, че този вариант също е рационален, подход. При този 
вариант се сключва дългосрочен договор (примерно за 20-30 години) с 
компанията концесионер.  Тя плаща някаква предварително фиксирана 
сума даваща й правото да организират лотарийни игри и да се разпорежда 
с изградената операторска мрежа. В допълнение на това има варианти й за 
договаряне на годишна рента, която оператора да изплаща на държавата. 
Естествено точните параметри и условия подлежата на детайлно 
разглеждане и договоряне. Възможно е това да е процент от 
брутната/нетната печалба на држеството, процент от набраните средства 
и/или просто някаква фиксирана сума пари. 

 

6. Преглед на добри практики (best practices) 

  

Въпреки, че по-голямата част то тото/лото операторите по света са държавни, 
през последните години се засилва интересът към развитието на различни форми 
на публично-частно партньорство и/или на тяхната частична или пълна 
приватизация.  

Националният тото оператор на Великобритания е създадено със закон от 1928 
година. След като още през 2000 година правителството заяви желание за 
навилзане на частни капитали в сектора, през 2001 година официално, след 
дълги преговори, Великобритания допусна частна компания в доминирания от 
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държавата сектор. От тогаваа датира и  първия концесионен договор11, чрез 
който нациналния тото опретаро е даден на концесия за седем години на 
компанията Camelot, която от своя страна е собственост на няколко 
мултинационални компании, както следва: Cadbury-Schweppes, Fujitsu и Thales 
Electronics. 

Идеята за концесиониране на националния тото оператор е продиктувана от 
стремежа за повишаване на ефективността на работа и разходване на ресурси. 

През 2007 националния лиценз за тото оператор  даден на концесия вместо за 
седем години този път за 10 годишен период. Увеличаването на концесионния 
период е продиктувано с цел оператора да има възможност за да направи по-
големи инвестиции в инфраструктура и иновации. Новият концесионен договор 
се печели отново от Camelot, но този път участие взимат още много кандитати, 
сред които: Virgin Group (те участват и през 2000-та година), консорциум воден 
от Lehman Brothers, също така Hilton/Intralot; William Hill, Sportstech PLC и 
Tattersalls. 

В началото на 2008 г. правителството на Великобритания  обмисля продажбата 
на националния тото оператор на посредством отворена продажба (през борсата 
или чрез наддаване). Това е продиктувано то факта, че през последната година-
две водените затворени преговорите с потенциални купувачи не стигат до 
ценови условия удволетворяващи и двете страни. Един от основтиге хпоблеми е 
това, че според правителството предлаганата цена (около 320 млн.евро) е доста 
по-ниска от направената пазарна оценка на тото опрератора от Price Waterhouse 
and Coopers, която възлиза на около 400 млн.евро.  

В Австралия тотализаторът е печеливша частна компания, която предлага опции 
за залагания чрез интернет и разнообразен спектър от игри. Компанията се казва 
Tattersalls и е основана през 1881 г. Интересното е, че от 1897 година тя 
предоставя тото продукти и на територията на Танзания. Още през 1957 година 
компанията придобива други два австралийски оператора и така затвърждава 
позициите си на най-големия тото оператор на континента.  

Гръцкият национален тото оператор (OPAP S.A.) е друг пример за държавно 
управлявано дружество, на което през 2001 година гръцкото правителство пуска 
на борсата 10% от акциите му на Атинската фондова борса. Към момента 
компанията  е един от най-големите Гръцки оператори на хазартни игри, като 
пазарният й дял се изчислява на около 40%. В концесионния договор на 
компанията се включва портфолио от единадесет различни вида игри, които се 
разпространяват посредством мрежа от 5,500 пункта. През 2005 г. гръцкото 
правителство продава отново през борсата нови 16,44% от акциите (51%, 
мажоритарен дял) си в компанията за около 1.3 млрд.евро. 

От друга страна румънската приватизационна агенция официално обяви 
намерението си през 2008 г. да изкара националния си тото оператор на борсата, 
като очакваната цена за акция ще бъде около 42 евро. Все още не е ясно дали 
ще бъде пуснат целия мажоритарен пакет от акции или само част от него. 

Няколко щата в САЩ, сред които Калифорния, Флорида, Илинойс, Индиана и 
Тексас планират да приватизират техните публични лотарии и са направили вече 
първите стъпки затова.  Идеята им е свързана с привличане на частни 
инвеститори в държавните лотарии по подобие на отдаваните на концесия 

                                                 
11 По онова време Великобритания избира варианта с концесия вместо пълна 
приватизация 
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магистрали и пътища, при които се сключват дългосрочни договори и държавата 
играе само ролята на регулатор. Губернаторът на щата Калифорния Арнолд 
Шварценегер предложи отдаване на концесия на щатската лотарийна компания 
срещу 37 млрд. долара.  

Изводът е, че потенциала за развитие на тото кампаниите, както и на целия 
хазартен бизнес, може да бъде разгърнат многократно, а приходите да бъдат 
максимизирани единствено в ръцете на частни компании чрез по-голяма 
ефективност на използване на ресурсите, повече иновации, въвеждане на нови 
игри и насочване към различни таргет групи, създаване на онлайн системи, 
разнообразяване на правилата. Според шефа на бюджетния офис на щата 
Илинойс тотализаторът по същество е търговски бизнес и правителството не би 
следвало да се занимава с такъв вид дейност. Според него хазартът става все по-
конкурентен в света и лотарийните и тото игри трябва да се управлява от 
експерти в тази област, за да издържат на съревнованието и иновациите в тази 
сфера.    
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