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Какво представлява ръководството
Настоящето ръководство е изготвено от екипа ни с единствената цел да помага
на всички любители на залози в подбора им на стратегии за залагания в
онлайн букмейкърите. Събраната информация отделена и подредена за
улеснение, за да може дори найнезапознатият със света на залаганиятa
клиент да може да влезе в ритъм и скоро да е готов да прави майсторски
прогнози.

В ръководството сме включили стратегии за залагания, видове комбинации, на
които можете да се пробвате, елементарни понятия за обширния свят на
букмейкърите и прогнозите. Освен това ще намерите списъци с възможни
залози, поблизка дисекция на залаганията в определените спортове и
интересни тенденции в последните години в индустрията.

Какво сме включили вътре
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Гарантирано е, че ръководството е изготвено от екип, в който всеки член е с
огромен опит в залаганията и застава с името си зад всичко написано. Светът
на онлайн залаганията е изключително обширен и всяка информация е добре
дошла за хората, които искат да обогатят знанията си.

Ето какво сме засегнали в нашето ръководство:
1. Избор на добри букмейкъри – как да го направим
(https://betenemy.com/bukmeikari/)
2. Всичко за бонусите и техните плюсове и минуси
(https://betenemy.com/bonusi/)
3. Терминология при залозите в букмейкърите
(https://betenemy.com/rykovodstvo/terminiprizalozite/)
4. Важни препоръки за начинаещите играчи
(https://betenemy.com/rykovodstvo/preporykizanachinaeshti/)
5. Какви са различните видове залози
(https://betenemy.com/rykovodstvo/vidovetezalozi/)
6. За коефициентите – видове, начини на изчисляване
(https://betenemy.com/rykovodstvo/opredelenievidovekoeficienti/)
7. Какви разплащателни методи се срещат
(https://betenemy.com/rykovodstvo/depoziraneteglenepari/)
8. Как да залагаме на футболни двубои
(https://betenemy.com/rykovodstvo/kakdazalagamenafutbol/)
9. Залози на тенис – особености и видове
(https://betenemy.com/rykovodstvo/zalozinatenis/)
10. Залагания на надбягвания с коне
(https://betenemy.com/rykovodstvo/konninadbqgvaniq/)
11. Същност и видове на Азиатския хендикап
(https://betenemy.com/rykovodstvo/aziatskihandikap/)
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Подетайлно, в ръководството ще можете да откриете един куп теми. Ако
трябва да ги изброим, това са „Списък с термини в залаганията“, „Съвети за
онлайн залагания“, „Как се анализират коефициентите“, „Как да залагаме на
футболни срещи“, „Как да залагаме на тенис срещи“, „Как да залагаме на конни
надбягвания“, „Методи при тегления и депозити“, „Какво представлява
азиатският хендикап“ и „Видове залози в различните спортове“.

За коя аудитория е предназначено
Целта е да не си давате парите на букмейкърите просто така, разчитайки на
късмета. В тази сфера трябва да имате търпение, да изчаквате момента си, да
не се изкушавате да заложите прекалено бързо целия си капитал.

Ръководството е предназначено за всички, които се интересуват от онлайн
залозите. Не делим хората на разбиращи и неразбиращи от тази материя.
Важното е, че всеки с малко или повече досег до залаганията ще има шанс да
научи нещо ново, да добави допълнително мнение към своите размишления и
утре да е една идея поподготвен за стратегията си на залагане.
Този наръчник е за хората, които гледат на залаганията си като на инвестиция,
а не искат просто да си хвърлят парите на необмислен залог. Ще можете да
разберете колко е максималното време, което можете да отделяте на ден за
залагания и много други подобни специфики.
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Трябва да сте наясно с тактиките, които може да се използват, за да вдигнете
процента си възможност за успех. Това Ви предлагаме в ръководството.

Какво ще научите след прочитането му
От ръководството ще научите всичкия опит, който нашият екип е събрал чрез
грешките и верните си решения от дългите си преживявания в тази материя.
Ще получите наготово информация, която букмейкърите поскоро не биха
искали да имате. Ще сте доста понаясно с всички възможни професионални
комбинации, които биха Ви извели в подобра позиция за крайна печалба.

Още информация и допълнения
В залаганията е като в живота, трябва
да поставяте някакви цели пред себе
си и да се опитвате да ги постигате. С
неконтролирани залози, които
евентуално да избиват първоначалните
Ви загуби, няма да имате много успех.
Така ще залагате всеки ден без цел и
накрая ще изхабите много нерви. Не
гледайте на залаганията като начин да
компенсирате липсата на пари в
живота си. Трябва да имате строго
определен фонд със средства, който
да не събори разходите Ви. Ако
влезете със 100 лева и ги направите
500, изтеглете 400. Така ще усещате
самата полза от залаганията.
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При нас намирате начини за залагане, статистика, експертни прогнози от
изпитан тим, препоръчани букмейкъри и много, много съвети. Да си добър в
залаганията не значи непременно да познаваш футбола подобре от
компаниите, в които залагаш. Можеш обаче да си максимално добър
мениджър на сметката си и да се опитваш да увеличаваш печалбите си.
Засега няма измислена стратегия как да се печели винаги от онлайн залози.
Бягайте от хора, които ви твърдят, че предложенията им са 100процентови и
винаги излизат. Винаги смятайте какви са шансовете Ви при даден залог. Няма
как да се мине и без късмет и Ви го пожелаваме в огромни дози. Трябва да
запазвате спокойствие и при серия неуспехи, невинаги логиката властва в
залозите, но определено присъства. Продължавайте да следвате модела си и
в крайна сметка ще излезете победител от битката. Не действайте импулсивно,
за да не влезете в дълг и да усложните много живота си. Поставете си някакви
граници и никога не ги преминавайте. Отговорността е ваша.

Ще развиваме ли това ръководство?
Естествено, ние постоянно ще развиваме и обновяваме наръчника си, за да
можем още повече да Ви помагаме при избора, да ви правим поопитни играчи
и в крайна сметка да сме полезни и за всички вас, и за самите себе си. Не се
колебайте да се свържете с нас на имейл support@betenemy.com
(mailto:support@betenemy.com), ако имате допълнителни въпроси или
неизяснени неща около ръководството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА СТРАНИЦАТА:
1. Какво представлява
2. Какво включва ръководството
3. Предназначението му
4. Какво ще научите от него
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1. Букмейкъри за България  Таблица с рейтинг и
сравнение
Таблица с водещите букмейкъри и важни препоръки
Нашата таблица с водещите букмейкъри за България. Под таблицата има важни препоръки
при правилния избор на букмейкър онлайн.
Букмейкъри

Оценка

9.8 / 10

9.5 / 10

Начален Бонус

Бонус до 100 лв.

Бонус до 100 лв.

Минимален

Версия на

депозит

български

10 лева

10 лева

ДА

ДА

Връзка

Линк

Не приемат
българи
вече

9.3 / 10

€30 Бонус за Спорт и
€20 Бонус за Борса

10 евро

9.2 / 10

Кеш Бонус до 100 лв.

10 лева

8.8 / 10

Не е наличен

20 евро

ДА

ДА

НЕ

Линк

Линк

Линк

Какво е важно да знаем за букмейкърите онлайн
Всеки букмейкър в днешно време разработи свой сайт, който да предлага услугите им онлайн.
Букмейкърите предоставяхя залози преди години само и единствено през локалните си физически
пунктове. Е, вече не е така и от години насам букмейкърските сайтове се наложиха в интернет, като
бизнеса със залаганията достигна колосални размери. Предимствата на подобен тип букмейкърски
сайтове, е че през тях може да залагате, докато седите удобно, пред своя компютър. Освен това,
вече всеки играчи може да поставя своите залози и през мобилното си устройство, тъй като
повечето букмейкъри си имат специално разработени мобилни версии и мобилни апликации.
Последните две са създадени така, че са изцяло съвместими с мобилния ви смартфон или таблет.
https://betenemy.com/bukmeikari/
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Практичността и простения начин на залози изместиха с времето залаганията по пунктовете,
защото хората се чувстват покомфортно да залагат онлайн. България не прави изглючение и тук
букмейкърите са също много, като българските играчи са едни от големите запалянковци на
подобен тип хазартна дейност.
И така нека да обобщим какви са предимствата на букмейкърските сайтове:
Практичност – Няма нужда да ходите до локален бар или пункт;
Залагате през своя компютър, докато сте у дома или пък сте на път, използвайки мобилното си
устройство.
Различни разплащателни методи – Да, в сайтовете за залози може да използвате богат набор от
разплащателни методи.
Грижа за клиентите – Всеки уважаващ себе си букмейкър има отдел, който се грижи нонстоп за
своите клиенти.
Бонусите – Една от основните причини, поради които много хора започват да залагат онлайн.
Тук вие можете да навлезете в света на онлайн залозите, защото чрез бонусите (особено
безплатните) Вие може да добиете представя за целия процес със залаганията в интернет. По
този начин ще си изградите някаква основа и преценка за това как трябва да залагате за напред.
Залози на живо – Както при локалните пунктове, така и в интернет сайтовете за залагания може
да играете на срещи, които се предават в реално време.
Излъчване в реално време (livestreaming) – Ако преди време беше необходимо да имате
кабелна или сателит за да наблюдавате дадена среща или двубой, то вече вие може да гледате
в реално време стотици спортове и първенства към тях. Найхубавото е, че всичко това се
предава в букмейкърския сайт посредством видео връзка.
Вече почти всички водещи букмейкъри имат опция за спиране на залога, която се нарича CASH
OUT или STOPLOSS.
Какви са недостатъците на букмейкърите и в частност залганията онлайн през тях:
В малко сайтове ще откриете атрактивни и справедливи коефициенти. Ние от Betenemy.com сме
поместили само букмейкъри, които предлагат конкурентно високи такива.
Много от тези сайтове не приемат играчи от България. За съжаление и редица от тях нямат
издаден лиценз за България.
Много от букмейкърите лимитират играчите си. Такъв пример са Bet365 – много български
играчи се оплакват от тях. Прочетете за Bet365 в нашето ревю тук.
За доста разплащателни методи има срок на изплащане на печалбата. Съветваме Ви да
използвате превод по Moneybookers или друг електронен портфейл. Ако пък ви се чака от 1 до 5
дни, то тогава найсигурните разплащания са през дебитните/кредитните карти или пък по
банков път.
Сами виждате, че предимствата са далече повече от недостатъците, а и като цяло негативите са
много понезначително.
https://betenemy.com/bukmeikari/
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На какво да обърнем внимание, докато избираме букмейкър?
1. Лиценз за Бълария
Дали да играем в букмейкъри с лиценз за България или в такива, които все още нямат
издаден? Много от играчите, особено новите не могат да преценят дали да залагат в лицензиран
букмейкър или в такъв, който все още не е легален за България. Както сигурно знаете Държавната
комосия по хазарта (или както я пишат съкратено ДКХ) издаде лиценз на букмейкърите Efbet и
Betfair, като те бяха и първите, които са изцяло достъпни, без да имат филтрирани сайтове вече.
Благодарение на това, хората влизат в официалните им сайтове безпроблемно, а пък букмейкъра
от своя страна плаща дължимите данъци към българската хазна. Плюс на всичко това е
безпрепятствения достъп и яснотата, че този букмейкър е изпълнил всички изисквания от
българска страна.
От друга страна обаче, това че някой букмейкър все още не е взел лиценз за България не
означава, че видите ли той е лош, няма добри показатели и не предлага добри услуги. Bet365 са
пример за букмейкър, който се бореше дълго за издаване на лиценз от българска страна, но в
крайна сметка нещата не се получиха, а от сайта им бяха принудени да махнат България от
списъка с държави, когато се регистрирате. Въпреки това българските играчи влизат през
алтернативни сайтове и играят без проблем. Е, вече няма как да се регистрирате при тях, но ако
имате съществуващ акаунт от преди, то няма проблем да си залагате. Спортингбет са още един
пример за сайт, който няма лиценз в България, но пък играчите влизат през алтернативния адрес:
bg.sportingbet237.com. За тях може да научите почти всичко от страницата за Sportingbet в
Betenemy, която покрива повечето им предимства и недостатъци.
ОбобщавамеПредимствата на лицензирания букмейкър:
Легално оперират и си плащат данъците. По този начин са верифицирали своята заявка за
сериозен бранд и сигурен букмейкър;
Няма нужда да се търсят постоянно mirror сайтове или работещи линкове, които да ви дават
достъп;
Повечето от тях имат българска версия към сайта си и грижа за клиентите, която се предоставя
от български екип.
Букмейкърите без лиценз
Налага се да ползвате алтернативни връзки за достъп;
Въпреки, че не са легални, все пак имат добри предложения като: коефициенти; бонуси;
разплащания и екстри;
Всичко това само по себе си не може да ви накара да вземете правилното решение. Точно поради
тази причина сме вметнали и други важни неща при избора на букмейкър, които ще ви накарат да
изберете найправилния.
https://betenemy.com/bukmeikari/
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2. Разплащателните методи
1. На първо място е важно да проверите какви методи за депозиране и теглене са позволени от
съответния сайт. Трябва да има такива, които да са удобни за вас, като масовите: дебитни или
кредитни карти, Moneybookers, банков превод или българските EasyPay и ePay.
2. Второ – проверете има ли някакви такси при депозиране или теглене на парични средства.
Обикновено не би трябвало да има такива, но ако присъстват, то те са минимални. Проучте
какви са!
3. Какви са лимитите на залагане – колко е минималния депозит и колко може да залагате
максимум.
4. На последно място, но не и по важност – проверете за всеки разплащателен метод колко време
ще отнеме да дойдат изтеглените пари при вас. Повечето методи за депозит както споменахме
отнемат от 1 до 5 дни, а за електроните портфейли като Neteller или Skrill, това би отнело
минути.

3. Бонус за нови играчи и други промоции
Една от найобсъжданите теми е наличието на бонус сред букмейкърите в интернет. Това без
съмнение може да ви е в голям плюс, особено ако даден сайт ви дава безвъзмездно начален
бонус. По този начин вие ще се запознаете с естеството на играта и тънкостите в онлайн игрите.
Найдобрата част от всичко това е, че дефакто вие няма да изгубите свои пари, а такива които са
ви дадени от букмейкъра.
Отделно от безплатните бонуси, идва и ред на тези, които ви се предоставят при първоначален
депозит. Някои са от 100%, други са от 50% в/у стойността на направения то Вас залог. Не се
подлъгвайте, ако някой букмейкър ви дава поголяма сума като бонус! Важно е да знаете, че
големите бонуси в повечето случаи са обвързани и с повече изисквания за да може да ги
превъртите, след което вече да ги изтеглите.
Препоръчваме Ви да се насочите към букмейкъри, които дават помалки бонус, но пък условията
за превъртане са лесни за изпълнение и не ви обвързват много. Подобен букмейкър е този на
Betfair, който дава бонуси в размер на 30 евро за раздел Спорт и бонус от 20 евро за спортната
борса. Подробности за бонусите и как да ги усвоим може да научите от нашето ревю за Betfair.
Бонусите за клиенти, които имат регистрация
След като обсъдихме бонусите за нови играчи, сега е време да кажем за тези, които са за вече
регистрираните играчи. Докато някои букмейкъри имат неатрактивни бонуси за нови играчи, то
същите може да са сред найдобрите в бонус офертите, но за вече съществуващите клиенти.
Проверете добре условията и информацията за бонусите към всеки букмейкър!

4. Възможност за залози и предлагани първенства
https://betenemy.com/bukmeikari/
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Всеки добър букмейкър трябва да съчетава много спортове и съответно разновидни първенсва и
девизии към тях. Ако смятате да залагате сериозно, на срещи, които не присъстват в даден
букмейкър, то тогава това определено е знак, че трябва да се ориентирате към друг сайт за залози.
И така, освен предлаганите спортове и различните шампионати към тях, тук идва и момента да
споменем и разнообразието от залози и възможностите за различно комбиниране.
Задължително търсете букмейкър, който предлага освен стандартните опции за краен
резултат, но също и такъв, който да включва за всички срещи и:
Полувремена (първо/краен)
Брой корнери
Голове (над/под)
Картони
Извършение нарушения
Голмайстори
Азиатски Хендикъп (Asian Handicap)

5. Залози на живо и излъчване в реално време (live stream)
Едва ли има играч, който да не практикува залозите на живо. Те са много подинамични, доставят
поголяма доза адреналин, а и в повечето случаи коефициентите при тях са значително повисоки.
Това е и причината масово клиентите да избират букмейкърски сайтове, които предлагат залози На
живо. Тук е важно да вметнем, че трябва да обърнете внимание на броя на излъчваните срещи,
тъй като има доста сайтове, които наистина имат залози на живо, но пък предлагат много малък
брой срещи. Лидерите сред букмейкърите онлайн предлагат повече от 20 000 срещи на месец,
които са достъпни за залози на живо. Подобен букмейкър за България е Ефбет. Може да прочетете
цялата ни статия, споделяща подробна информация за услугите им в ревюто за Efbet.
След като изяснихме нуждата от букмейкър, предлагащ залозите на живо, сега ще обърнем
внимение и на Прякото предаване (или т.н LiveStream).
Какво представлява излъчването в реално време?
Сами по себе си се досещате, че това ви дава възможност да гледате всяка една среща, която се
провежда на живо. Видеоизлъчването в реално време, директно в букмейкърския сайт, допринася
за подоброто следене на развитието на двубоите. От там вие лесно може да си нарпавите изводи
и респективно да поставите своите залози с надеждата, че са найразумните. Качествените сайтове
за залагания предлагат от 2000 срещи нагоре (на месец).

6. Мобилна версия и налични апликации
Водещ фактор при подпора на букмейкър! Няма как да прескочим този критерии, тъй като все
повече и повече играчи залагат през мобилните си устройства. Наличието на букмейкърски сайт,
https://betenemy.com/bukmeikari/

5/6

4/25/2016

Букмейкъри за България  Таблица с рейтинг и сравнение

който има разработена мобилна версия за всички мобилни устройства е абсолютно задължително.
Въпреки, че голям процен от сайтовете за залози вече имат мобилна версия, то все още има
някой, които нямат т.н респонсив (ще го срещнете често изписано responsive). Респонсив дизайна
е специално разработен за мобилните устройства, като чрез него се оптимизира зареждането на
сайта на всякакви мобилни устройва, с почти всички резолюции на дисплея.
На второ място – потърсете букмейкър, който има и специално разработени мобилни апликации за
водещите смартфони и таблети. Такива мобилни апликации са найчесто достъпни за Android
устройтва (Самсунг, HTC, Lenovo, редица таблети и други), iOS (Iphone и също така Ipad таблети),
телефони със софтуер Windows mobile, а дори и някои модели на BlackBerry поддържат мобилни
апликации.

7. Грижата за клиентите и контакти с поддръжката
Под всяка наша статия има опция за оставяне на мнения от клиенти към дадения букмейкър. По
този начин всеки един играч би могъл да сподели своето мнение и оценка за букмейкъра. В този
ред на мисли, Вие може да проверите каква е нашата оценка за поддръжката и грижата за клиенти
към съответния букмейкър, а също и какво са писали нашите посетители за него. Съветваме Ви да
проучте по какъв начин може да осъществите контакт с букмейкъра, който сте си харесали.
Проверете дали предлага поддръжка 24ч. в денонощието и дали тя е посредством телефон, чат на
живо, имейл и т.н. Препоръчваме Ви да избирате сайтове, които включват всички от изброените
начини за контакт. Също така, уверете се, че техния екип по поддръжката има основно високи
оценки и положителни мнения от клиенти!
Ако все още имате затруднение при избора на букмейкър, то не се колебайте, а ни пишете на
електронната поща: support@betenemy.com, или пък във Фейсбук страницата ни:
www.facebook.com/Betenemycom658651154237855/
5 (100%) 3 votes
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2. Бонуси и техните особености | Betenemy
Бонусите и техните особености
За да бъде поатрактивен и попривлекателен, всеки един букмейкър ви дава различни бонуси. За
тях найважни сте вие, залагащите, поради което се опитват да ви вкарат в своя отбор, т.е. да
залагате при тях. Освен, че се конкурират с коефициенти и видове пазари, букмейкърските
компании се конкурират и чрез видовете бонуси, които ви предлагат. В тази статия ще научите
всички важни аспекти, които ви интересуват относно бонусите.

Какво представляват бонусите?
Обикновено бонусът представлява сума, която букмейкърът ви дава, за да залагате с нея. Тази
сума винаги има максимална стойност и не може да я изтеглите веднага, след като я получите.
Трябва първо да превъртите (да заложите) определена обща стойност. Бонусите могат да са и във
вида на безплатен залог, т.е. според определени условия букмейкърът ви дава право да заложите
определена сума на дадено събитие и ако вашата прогноза се окаже правилна – печелите реална
сума. Бонусът може да бъде и във вида на повисоки коефициенти. Букмейкърът избира дадено
събитие и при определени условия ви дава право да залагате на изходи от мача с много завишени
коефициенти, обикновено в пъти.

За какво да внимаваме при избор на бонус?
Найважното нещо при избор на даден бонус е да сте запознати с правилата на използването
му. Всеки вид бонус има определени условия, които трябва да изпълните преди да го получите и
да залагате с него. Един от найизвестните бонуси, който имате възможност да получите е този при
нова регистрация в дадения букмейкър. При него обикновено ви се дава начален бонус 100 лв.,
или друга сума в зависимост от букмейкъра. При този вид бонус обаче не е сигурно, че ще
получите винаги 100 лв. от букмейкъра. Реално представлява бонус до 100 лв., като зависи от
сумата на вашия първи депозит. Ако след регистрация първият ви депозит е на стойност 50 лв., ще
получите само 50 лв. бонус. За да получите максималния бонус от 100 лв. ще трябва да
депозирате именно минимална сума от 100 лв. или повече.
Всичко обаче не свършва тук. Внимавайте какви са изискванията за получаване на бонуса.
Може да е нужно да въведете някакъв код, да се свържете с букмейкъра или просто бонуса
автоматично да се зареди в сметката ви. Нещата зависят от вида на политиката, която се води от
водещите букмейкърски компании. Има нещо, което не зависи от това, понеже при всички
букмейкъри е еднакво, засега. А то е условието за усвояване на бонуса. Това е може би най
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важното нещо, което трябва да запомните.
Когато получите вид бонус, вие не можете да изтеглите дадената ви сума веднага. Има едно
условие за превъртане на бонуса, което е нужно да се изпълни. Какво означава превъртане на
бонус? Това е определена заложена сума, която трябва да направите, преди да можете да
изтегляте.
Пример:
Ако получите 40 лв. начален бонус депозит, което значи че сте депозирали също 40 лв., общата
сума в сметката ви ще бъде 80 лв. За да можете да теглите средства от сметката си е нужно да
развъртите 3 пъти тази сума, т.е. да направите залози на обща стойност 3 х 80 = 240 лв.
Превъртането на бонуса е основното му правило!
Друго важно условие, за което трябва да внимавате е срока на бонуса. Обикновено имате меджу
7 и 30 дни, в които да превъртите бонуса. В противен случай има вероятност букмейкъра да ви го
отнеме. Още нещо, когато желаете да превъртите бонуса, трябва да правите залозите си на над
определен коефициент.
Обикновено залозите ви трябва да са на събития с коефициент над 1.50, за да се считат към
общата сума на превъртане. Запомнете също така, че при много от букмейкърите залози на
Азиатски хендикап, линии, залози за четно/нечетно, на какъвто и да е спорт, при каквито и да е
коефициенти, няма да се считат също в общата сума на превъртане на бонуса!
Не е задължително всеки бонус да бъде превъртан 3 пъти. Има бонуси, при които се изискват 1
или 2 превъртания, но това зависи от букмейкъра. Това са основните условия и правила за
усвояването на един бонус. Винаги преди да изискате вашият бонус проверете дали няма нови
условия, които в даден момент могат да ви изненадат.

Каква е разликата между промоция, бонус код и оферта?
И трите типа са вид бонуси, но под различна форма и имат някои разлики.

1. Промоция
– това са предложения за безплатно добавяне на сума или залози, които букмейкърите ви
предлагат при нова регистрация или вече съществуваща. При тях обикновено важат условията за
превъртане на бонуса.
Предимства:
получавате средства под формата на парични добавки, с които да залагате
обикновено първоначалната промоция е с найвисока стойност, която букмейкърът ви предлага
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Недостатъци:
превъртането на средствата понякога може да се окаже дълъг процес
докато трае текущата промоция не можете да теглите средства от сметката си

2. Бонус код
– представлява код, чрез въвеждането на който букмейкърът ви дава право на безплатен залог или
бонус от вида на залог на събитие със завишени коефициенти. Тук отново важат определени
правила за усвояване на бонуса. При безплатен залог, например, букмейкърът ви дава определена
сума, с която да заложите и ако вашата прогноза е успешна, вие получавате само чистата печалба
от залога.
Например, ако получите безплатен залог на стойност 10 лв. и го заложите на 2 коефициент,
общата сума на печалба е 20 лв. Букмейкърът обаче ви изплаща само чистата печалба, т.е. в
случая 10 лв.
Обикновено бонус кодовете се въвеждат на определеното за това място във вашия фиш.
Предимства:
имате възможност да спечелите реални средства, без да рискувате вашите такива
Недостатъци:
безплатните залози са на ниска стойност и не предлагат високи суми
има голяма вероятност букмейкърът да ви ограничи избора на залог, само до определени от
него мачове и видове пазари

3. Оферта
– това са всички предложения, които обикновено получавате след като вече сте се
регистрирали при дадения букмейкър.
Например, букмейкърът може да ви изпрати оферта, с която да ви предложи определен бонус при
депозит на средства или да ви предложи оферта за залог на живо на определено събитие.
Обикновено букмейкърите използват големите мачове, за да ви предложат подобна оферта на
живо. Офертата ви се изпраща по email или може да я видите в сайта на букмейкъра. При оферта
на живо, например, имате възможността, ако направите залог за определено събитие преди
началото му, да получите добавка под формата на безплатен залог на живо по време на мача. По
този начин, чрез двата направени залога можете да се подсигурите и да направите така, че винаги
да сте на печалба. Разбира се за тези добавки важат определени условия и лимит до определена
сума.
Предимства:
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получавате средства, които може да залагате и да печелите, чрез тях
чрез оферта на живо имате възможност да подсигурите залозите си и винаги да сте на печалба
Недостатъци:
бонусът е ограничен до определена сума
офертата на живо е ограничена само до определени от букмейкъра събития и пазари

Актуални бонус предложения
За нови играчи:
100 лв. начален бонус от Efbet – след като се регистрирате в Efbet имате възможност да
получите бонус до 100 лв. след първия ви депозит. Самия бонус ви предлага 25% от сумата на
първия депозит, като максималния бонус е равен на 100 лв. Сумата, която ви се дава е под
формата на т.н безплатен залог. За да може да изтеглите пари от от сметката си, след като сте
изискали бонуса е нужно да превъртите 3 пъти общата сума на вашия депозит и получения бонус
чрез залози само на спортните пазари. Залозите трябва да са направени на събития с коефициент
минимум 1.50, като залози на Азиатски хендикап, линии, залози за четно/нечетно на всякакви
спортове не се считат към общата сума на превъртане. Имате срок от 30 дни, след като сте
изискали бонуса, за да го превъртите. Повече за тази оферта и всичките и условия може да
научите в нашия анализ за сайта на Efbet.
100 лв. кеш бонус в Sportingbet – След създадена регистрация в Sportingbet и направен депозит
на средства в сметката си (на същия ден), имате право да получите бонус до 100 лв от Sportingbet.
Бонуса представлява 50% от стойността на първоначалния ви депозит, като максимума, който
може да получите като бонус е до 100 лв. За да грабнете това предложение, трябва да залозижте 3
пъти депозираната от вас сума, на срещи с коефициент от минимум 1.5. Залозите трябва да са
направени на събития от спортните пазари. Например, за да вземете добавка от 100 лв. трябва да
вкарате в сметката си 200 лева или повече. Едва тогава е нужно да извършите залози на обща
стойност 3 х 200 = 600 лв., за да получите вашия бонус. Запомнете, че офертата на Sportingbet не
е валидна за депозити чрез Skrill, Neteller или Ukash. Полученият бонус трябва да бъде заложен
минимум 5 пъти, преди да можете да го теглите. Имате право да получите този бонус до 7 дни
след направената регистрация, а също така имате срок от 30 дни, в които да заложите вашия
бонус. Останалите подробностите за усвояването му може да откриете в нашето експертно ревю за
Спортингбет.
30 евро в Betfair Спорт – за да получите този бонус, първо трябва да откриете сметка при Betfair.
При създаването на сметка трябва да въведете промоционален код, който ще намерите в сайта на
букмейкъра. След завършването на тази процедура е нужно да направите единичен залог с
минимална стойност от 10 евро на събитие от спортните пазари с минимален коефициент 1.20.
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Когато изпълните това условие, ще получите възможността да направите 3 безплатни залога по 10
евро. Те също са валидни само на единични залози от спортните пазари. При печалба чрез
безплатен залог, ще получите в сметката си само сумата на чистата печалба. Имате право да
изискате този бонус в рамките на 30 дни след като сте създали сметка в Betfair. Ако използвате
Skrill или Neteller, нямате право да участвате в тази оферта.
20 евро в Betfair Борса – за да изискате този бонус трябва да направите залог в Спортната борса
на Betfair в рамките на 7 дни от датата на вашата регистрация. Първият ви залог трябва да бъде на
стойност минимум 20 евро. Ако направите първи залог в секция Спортна борса, помалък от 20
евро вие нямате право да изискате вашия бонус. Офертата, която в случая ви предлага Betfair е,
че ако вашият първи залог на минимална стойност от 20 евро в раздел Спортна борса се окаже
неуспешен, Betfair ще ви възстанови точно 20 евро в сметката ви. Ако залогът ви е успешен, по
сметката ви няма да бъдат превеждани допълнителни средства, а просто ще ви бъде изплатена
съответната печалба. Тук също, ако използвате Skrill или Neteller, няма да имате правото да
участвате в офертата.
Всички условия и важни стъпки за взимането и превъртането на предложенията от Betfair може да
откриете в нашия цялостен обзор за спортния раздел и борсата.

За вече регистрирани играчи:
Бонус при презареждане на сметка – букмейкърската компания Efbet ви предлага 100% бонус
презареждане за първия депозит, след като сте получили тази оферта. Екипа на Efbet ви изпраща
покана чрез email или SMS, след което, за да изискате бонуса е нужно да депозирате средства в
сметката си. Максималната сума, която може да получите е упомената в изпратената покана, но
обикновено е равна на 100 лв. Например, ако депозирате 30 лв. ще получите само 30 лв. бонус
презареждане. Офертата е валидна 3 дни, след като ви бъде изпратена поканата, за да направите
депозит. След това имате срок от 7 дни да активирате бонуса си. За да можете да теглите средства
от вашата сметка трябва да превъртите сумата на вашия депозит 1 път, т.е. трябва да направите
залози на обща стойност сумата на вашия депозит на събития с коефициент минимум 1.50.
Залози, които са направени на Азиатски хендикап, линии и залози за четно/нечетно на всички
спортове няма да се считат към сумата на превъртане. Имате срок от 30 дни, в който да
превъртите бонуса.
Бонуси за лоялни клиенти и VIP – някои букмейкъри ви предлагат бонуси за лоялни клиенти под
формата на безплатен залог или малка сума. Едни от найкомерсиалните предложения се
изпращат на играчите, които имат вече регистрация в Bet365. Букмейкърът вече премахна
България от избора с държави при регистрация, така че за играете в Бет365, то вие трябва да сте
се регистрирали преди навлизането на забраната, за да ви се изпращат постоянни оферти като
регистриран вече клиент. Повече подробности около случилото се с компанията, новите линкове за
достъп може да прочетете от нашето професионално ревю за Bet365 на български. Конкретно
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Efbet ви предлага бонуси за техните VIP клиенти. Те получават найголемите бонуси и найдоброто
отношение от Efbet. Ако сте лоялен към Efbet и те виждат, че обичате да залагате при тях е твърде
вероятно да ви поканят в своя VIP клуб.
25 евро на комбинации – този вид бонус се предлага от Betfair под формата на безплатен залог.
Същността на бонуса е, че ако направите комбинация от минимум 5 мача, като заложите на
крайния резултат на всички избрани срещи, ако не познаете само 1 от мачовете, Betfair ще
възстанови вашия залог, като ви предложи безплатен такъв на стойност до 25 евро. Ако имате 2
или повече непознати срещи или вашият залог е печеливш няма да получите безплатен залог.
Минималният коефициент на избраните срещи трябва да е 5.0, а минималният коефициент за
всяка избрана среща трябва да е 1.20. Имате възможност да изискате 4 безплатни залога по 25
евро.

Как да определим коя промоция или бонус е подходящ за
нас?
След като вече сте запознати с видовете бонуси и условията по тях, можете сами да решите дали
да се възползвате от даден бонус или не. Като цяло, бонусът все пак ви дава възможност да
печелите чрез безплатни залози или други оферти, но в крайна сметка те не са задължителни. Все
пак, както вече знаете доста от бонусите изискват условието да ги превъртите няколко пъти за да
може да теглите от вашата сметка.
Определянето дали даден бонус е подходящ за вас, зависи само и изцяло от самите вас, защото
ако например искате да теглите средства от сметката си без ограничение, няма да изискате
определени бонуси, които ще ви възпрепядстват от тегления за определено време. Всичко е
сведено до вашите желания.

Бонуси за играчи от смартфони или таблети
При някои букмейкъри може да срещнете подобен бонус. При него независимо от това дали сте
нов клиент или съществуващ такъв, ще получите бонус, когато направите първия си залог през
смартфон или таблет. Обикновено след като направите подобен залог, букмейкърът ще ви изпрати
Код на Оферта, който ще получите на emailът ви, с който сте се регистрирали. Този код трябва да
бъде въведен в срок между 7 до 30 дни, след получаването му (зависи от различните букмейкъри).
След това, ще получите като бонус определена сума, равна на сумата с която сте направили
първия залог.
Обикновено максималите суми, като добавки за играчи от мобилни устройства е до 50 лв. За да
можете да теглите от сметката си, трябва да заложите 3 пъти общата стойност на вашия първи
залог + получения бонус. Залозите отново трябва да са направени през смартфон или таблет.
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Обикновено срокът за изпълняване на това услови е 90 дни, след въвеждането на кода за
офертата. При този бонус също има ограничения, като минимален коефициент от 1.50 и такова, че
залози на Азиатски хендикап и линии не се считат към сумата на превъртане.

Заключителни думи
Бонусите са една доста добра възможност, чрез която можете да прибавите реални средства към
сметката си. Както разбрахте, различните букмейкъри предлагат различни бонуси и оферти, като
избора кои да използвате и кои не е изцяло ваш. Хубавото е, че никой не ви спира да пробвате
всички бонуси. Не забравяйте, че букмейкърите имат правото да отменят или да откажат всяка
своя оферта при дадени събития. Винаги залагайте разумно и с мярка, защото залаганията трябва
да бъдат за удоволствие! При всякакви затруднения или въпроси, свързани с темата на тази статия,
не се колебайте, а се свържете с нас от контактната ни форма или директно по мейл:
support@betenemy.com.
5 (100%) 1 vote
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3. Терминология при залаганията в интернет от
Betenemy.com
В тази страница, ние от Betenemy.com сме се постарали да ви запознаем с повечето термини, на
които ще попаднете, докато извършвате своите залози в онлайн букмейкъри. Повечето от
изброените не са много познати на българските играчи, но все пак като всеки начинаещ Вие трябва
професионално да походите към своето начинание в света на залозите и да се сдобиете с колкото
се може повече знания.

И така, кои са найчесто използаваните термини при
букмейкърските залози?
От тук може да ги потърсите по буквен ред:A
Accumulator/Parlay – залог на две или повече срещи, използвайки комбинацията им, за да се
оформи поголям коефициент и печалба. Всички прогнози трябва да са правилни, за да спечелите.
Action – залог от всякакъв вид се води Action, стига да е валиден. Различни правила важат за
различни спортове. Например в бейзбола залог е Action, ако играта е под 4.5 ининга.
Ajax – британски жаргонен термин за „такси при залагания”.
Allin – когато заложите всичко и при загуба нямате с какво да продължите участието си.
All Up (също и акумулатор) – това включва избирането на победилите в повече от едно събитие.
Определена сума е сложена на повече от един изход на дадена среща, но все пак комбинацията
се умножава мач по мач.
Ante Post или Futures – залози, направени преди изхода на бъдеюо събитие. Антепост сумите са
тези на големи спортни събития, обикновено ден преди самата среща. Коефициентите са по
високи, но пък залагащите рискуват избраниците им изобщо да не играят или събитието да се
отмени.
Arbitrage (арбитраж) – когато вариация от коефициенти позволи на играч да подкрепи и двата
отбора и да си гарантира печалба.
B
Backed (подкрепен)– това е отбор, който има доста залози за своя победа.
Banker – отбор, който се очаква да спечели. Найсилният залог в акумулатор или parlay. Това е
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твърдият мач, който трябва да излезе, за да гарантира някакви печалби от евентуална комбинация.
Bet slip – Бет слипът показава сбора от заложените от вас срещи, като ви ги изобразява под
формата на фиш, който е позициониран обикновено в дясната част на букмейкърския сайт.
C
Canadian или Super Yankee – Canadian е комбинация от залози, съдържаща 25 прогнози на 5
селекции от различни спортове. Комбинацията се прави с 10 двойни, 10 тройни, 5 четворни и един
акумулиращ залог.
Carpet – това е британски жагрон за коефициент от 3 към 1.
Century или Топ – еквивалентът на 100 британски лири.
Chalk – фаворитът.
Chalk Player – залагащ на фаворити играч.
Circled Game – среща, където има ограничение на максималния залог. Букмейкърът е сложил
лимит на сумите, които може да приеме за дадена среща. Това обикновено се случва при
съмнения дали ще играят найдобрите състезатели, променливо време, контузии или някакви
слухове за дадеон отбор.
Closing Line – финалният списък от възможности за разпределение на точките преди дадена
среща.
Combination Bet – селектиране на всякакъв вид комбинация от отбори или коне, които трябва да
завършат в определен ред първи или втори.
Correlated Parlay – Корелацията е състояние, при което два залога са свързани. Пример е
Джайънтс да водят на почивката и Джайънтс да спечелят срещата. Те са така свързани, за да
излезе първият и да може да вдигне коефициента на втория.
Credit Betting – залагане на кредит с букмейкър.
D
Dead Hit – завършване на среща наравно, така че и двете страни да спечелят.
Deposit Betting – залагане с пари, вече депозирани при букмейкър.
Dime bet – залог от 1000 долара.
Dividend – Съгласуваната печалба от залози, ако дадена прогноза излезе.
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Dog (US) – аутсайдерът в дадена прогноза.
Dollar Bet – залог от 100 долара.
Double(s) – двоен еднакъв залог на две различни състезания. Вид parlay или акумулатор.
Double Carpet – британски жаргон за коефициент от 33 към 1.
Double or Nothing – двоен залог, който изплаща точно толкова, колкото е било заложено.
Draw (равенство) – случай, при който срещата завършва наравно. При някои спортове има
продължения, в които под определени условия може да има победител.
E
Each Way – британски жаргон за залагане на победа на отбор и на позиция. Залогът веднага се
дели на две и има различен коефициент за двете прогнози. Ако спечелите първия залог, този за
позиция печели автоматично. Можете да спечелите и само втория.
Even Money – залог от 1 долар ще ви донесе още 1 долар печалба.
F
Favorite/Favourite (фаворит) – отборът, който букмейкър смята, че ще спечели дадено събитие.
Това вероятно е отборът и с наймного залози на своя победа.
Field –
1) Всички състезатели в събитие
2) Всички коефициенти на аутсайдери, които не са включени в първоначалния списък с оферти
на букмейкър.
Fixed Game (манипулиран мач) – среща, в която един или повече участници нарочно манипулират
финалния изход.
Fixed Odds (уточнени коефиециенти) – печалбата Ви е непроменлива от момента, в който сте
заложил. Няма значение колко ще се променят коефициентите след залога Ви, това няма да се
отрази на крайната Ви печалба.
Flash (US) – промяна на информацията за коефициентите.
Flea – дразнещ човек, който иска нещо за нищо. Някой, който очаква голяма печалба от малък
залог.
Fold – той индикира броя селекции в даден акумулатор – 5фолд – 5 селекции.
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Forecast – залог, който включва коректно познатите първи и втори завършили в дадено събитие.
Full Cover – всички двойни, тройни и акумулатори, включени в определен брой селекции.
G
Goliath – залог, който включва 247 прогнози на 8 селекции в различни събития. Той представлява
28 двойни, 56 тройни, 70 4фолда, 56 5фолда, 28 6фолда, 8 7фолда и един 8фолд.
Grand – 1000 британски лири.
Grand Salami – сленг за над или под попадения във всички хокейни мачове в даден ден.
Grand Slam (Голям шлем) – Всичките четири големи турнира по тенис – Уимбълдън, Аустрелиън
Оупън, Ю Ес Оупън, и Ролан Гарос. Това важи и за 4те големи голф турнира – Мастърса, Ю Ес
Оупън, Бритиш Оупън и PGA Championship.
H
Handicap – изкуствено предимство за един от двата отбора, обикновено аутсайдер.
Heinz – залог на няколко срещи, който включва 57 прогнози на 6 селекции в различни спортове.
Това са 15 двойни, 20 тройни, 15 4фолда, 6 5фолда и един 6фолд.
Home Field Advantage (домакинско предимство) – предимството, което се очаква да има един
отбор, защото играе на своя терен, пред своята публика и ефектът на пътуването за гостуващия
отбор.
Hoops – сленг за играта баскетбол.
I
In and Out Teaser – това е термин, при който избирате фаворит, аутсайдер, под и над в даден
двубой. Така можете да вдигнете коефициента на прогнозата си.
In The Red – Има коефициент за даден мач.
J
Joint Favorites – когато букмейкър не може да избере фаворит в дадена среща – тогава и двата
тима са фаворити.
Jolly – сленг на букмейкърите за фаворит.
Juice – комисионната на букмейкърите.
K
Kite – британски сленг за чек.
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L
Lay a Bet – букмейкър, приемащ залог.
Layer – друг термин за букмейкър.
Layoff – залог на букмейкър в друг букмейкър в опит да намали загубите си или да увеличи
печалбите си от залозите на своите клиенти.
LBO – съкращение за лицензиран букмейкър във Великобритания.
Lines – предложените на участник коефициенти.
Linemaker – този, който прави коефициентите на срещите.
Lock – твърд победител, като banker.
Long Odds – коефициенти поголеми от 10 към 1.
Lucky 15 – това е залог от 15 прогнози с 4 селекции на различни видове събития. 4 сингъла, 6
двойни, 4 тройни и един 4фолд. Ако имате само един победител, ще получите двоен коефициент
за него. При познати 4, вземате 10 процента отгоре.
Lucky 31 – съдържа 31 залога на 5 селекции от различни състезания. Те са 5 сингъла, 10 двойни,
10 тройни, 5 4фолда и един 5фолд. Ако имате само един победител, ще получите двоен
коефициент за него. При познати 5, вземате 20 процента отгоре.
Live Stream – директно излъчване на някоя среща от букмейкъра.
M
Margin (разлика) – разликата, с която печели състезател пред втория в дадено събитие.
Money Line – парите, които трябва да заложите, за да спечелите 100 долара.
N
Nap – фаворитът на медиите за найдобър залог.
Nickel – залог от 500 долара.
O
Off the Board (US) – среща, на която букмейкърът няма да приеме залог. Аутсайдер – отбор, който
не се очаква да спечели. Обратното на фаворит, винаги има поголемия коефициент.
Over/Under (поднад) – залог за под и над определен брой голове в среща. Patent – състои се от 7
залога на 3 селекции с възможни двойни.
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P
Picks (Прогнози) – селекциите на залагащия, обикновено това е експерт.
Price Rush – предлагана от Бетфеър оферта. Дава найдобрите коефициенти от борсата си за
дадено събитие, на което залагате. Това се случва автоматично, но само за някои събития.
PK or Pick – равнопоставени отбори.
Place (залог за място) – финиширане в Топ 3, Топ 4 или Топ 5. Заложеният тим трябва да
завърши в някое от тези места.
Point Spread – виж хендикап.
Price – друго науменование или изписване показващо стойностите на коефициентите.
Pucks – сленг за играта хокей.
Punter – човек, който залага.
R
Return – общата Ви печалба от залог.
S
Scalper – някой, който се опитва да печели от разликите в коефициентите на различни
букмейкъри, залагайки и на двата отбора на различни коефициенти. Shut Out (US) – залагащ, който
е закъснял с прогнозата си и все още чака възможност да я направи.
Single – единичен залог.
Steam – когато дадени коефициенти се променят много бързо, вероятно заради много залагащи
на тях.
Store (US) – букмейкър.
System (система) – метод за залагания, обикновено математически базиран, използван от
залагащ, за да вземе предимство.
T
Thick’un – голям залог.
Tie – реми.
Tips – прогнози.
Trebles – троен залог на три събития. Вид акумулатор.
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Трикси – съдържа 4 залога на 3 селекции – 3 двойни и един троен.
True Odds (реален коефициент) – истинските коефициенти на дадена среща, съпоставени с тези
на букмейкърите.
V
Value – найдобрите коефициенти за залог.
W
Welsh/Welch – да не успееш да платиш даден залог.
Win Only – залагане само за победител в събитие.
Wise Guy – специалист в залаганията.
ДРУГИ
Кеш аут – затваряне на залог преди крайния сигнал на дадено събитие с цел прибиране на
печалба преди промяна в резултата или ограничаване на евентуална загуба на целия залог.
Борса – място, където можете да влезете и в ролята на букмейкър. С подобна разполага Belfair.
Бонус – оферта, която букмейкърите предоставят при регистрация на нов клиент или за вече
регистрирани такива. Представлява процент допълнителна сума от тази, която сте депозирал,
понякога и 100 процента. Този бонус обаче трябва да се заложи няколко пъти, за да се превърти и
да можете да го изтеглите.
Азиатски хендикап – модификация на вече познатия хендикап, при който на хубав коефициент
можете да заложите така, че при прогноза за фаворита да спечелите, а при равенство да си
избиете залога или да спечелите половината.
Вашата оценка
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4. Препоръки и основни съвети за начинаещите |
Betenemy
Всеки е изпитвал онова неприятно чувство, когато е бил начинаещ в нещо, било то в някаква
професия, някакво друго занимание или дейност. Поставянето за залози в интернет е сериозна
крачка, особено ако сте начинаещи и тепърва търсите ориентир, който да ви помогне със
стартирането. Точно поради тази причина, ние от Betenemy.com създадохме тази страница, която
влючва съвети за начинаещи в спортните (а и не само) залози.
Всеки начинаещ трябва да научи основните правила при залаганията, но също така и за какво да
внимава и от какво да се пази. Ако следвате нашите ценни съвети, то вие със сигурност ще
увеличите шанса си за успех, като ограничите вероятността от потенциални загуби.
Какво сме включили в тази част от ръководството:
Преди да предприемете каквото и да е действие, в който и да е от букмейкърските сайтове, първо
се замислете защо искате да залагате и каква емоция се поражда вътре във Вас докато го правите.
Изброените точки подолу са основните и може би найважните препоръки, които всеки нов играч
трябва да прочете преди да започне.

Основни препоръки към всички, които тепърва стартират в
света на залозите
1. Научете повече за залаганията
Не ви стига само да можете да играете даден спорт или да сте гледал 12 мача по телевизията, за
да започнете професионално да залагате на въпросните игри. Иначе просто ще хвърлите парите
си на боклука. Трябва Ви време и усилия, за да научите внимателно правилата в различните
спортове. В интернет е пълно с подробна информация за тях и Ви трябва единствено време, за да
я проучите. Естествено, трябва да се доверявате на авторитетни източници.
Допитайте се до приятели, които вече доста време играят в различните онлайн букмейкъри, дори и
без успех. Опитът е насъбрани грешки, а Вие можете да го вземете наготово от изживяванията на
своите познати.

2. Огледайте се за найдобрата сделка, която Ви се предлага на пазара
Все повече онлайн букмейкъри се борят за нови клиенти с наистина отлични промоции. В сайтове
като нашия можете да видите оценки на найпопулярните букмейкъри в България и промоциите и
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бонусите, които предлагат. Те са различно удобни за различните видове играчи, но като цяло, за
новобранци, повечето предлагат наистина сигурни оферти и добро начало.
Сравнявайте големината на бонусите, колко е лесно да се превъртят, за да се изтеглят. Проверете
какви промоции предлага сайтът за вече регистрираните клиенти.
Научете къде са найголемите коефициенти, кои са сайтовете с найобширна палитра от събития,
на които можете да залагате.
Вижте в кои можете да наблюдавате наймного събития на живо. Кои имат найдобрата платформа
за игра на живо и изобщо за залагане. Къде ограничават наймалко акаунти и работят с наймалка
печалба.
И след това изберете това, което смятате, че Ви приляга наймного.

3. Проверете къде сте найсилни
Независимо, че можете да се окажете фенове на казино игрите в сайта или покера, разберете
дали Вашите познания не са найразвити в спортните залози например. Или пък в електронните
спортове? Важно е да оптимизирате шансовете си за печалба, а това се случва единствено, ако сте
понавътре с информацията. Много слот игри изглеждат повълнуващи за залагане от един хокеен
мач например, но често именно хокейният мач носи много поголяма печалба, тъй като не зависи
от едно случайно завъртане.
Уцелете и спорта. Може да сте фен на футбола, но ако откриете, че доста повече познавате изхода
на мачове от НБА, насочете се в тази посока и продължете да се развивате. Развивайте силните си
страни, за да сте наистина конкурентни на букмейкърите и да печелите в дългосрочен план.

4. Направете си бюджетна стратегия
Използвайте системата БББ – която значи Бюджет, Бюджет, Бюджет. Гледайте на стартовата си
сметка като на един капитал, като на едно ново бизнес начинание. Трябва да си направите така
бюджета, че да можете да изкарате с наличните ресурси определено време. Не се хвърляйте, без
да имате опит, в залагането на огромни суми просто заради тръпката.
Подгответе се изключително внимателно и така ще намалите загубите си и ще увеличите шанса си
за печалба. Ще избегнете разочарованията от огромна загуба в началото, която може да Ви
провокира да направите следващ необмислен залог.
Найдобрите играчи нямат само късмета на своя страна. Те имат опита и горчилката от предишни
разочарования.

5. Сложете си някакви приоритети
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Решете дали искате да играете само за тръпката и забавлението, запълвайки свободното време.
Или пък виждате в това начинание шанс дори да си изкарвате хляба. За целта обаче трябва доста
сериозна инвестиция. Същевременно може да искате и двете, но тогава трябва да постигате
поставените си цели. Не отивайте да играете на слот игрите с надеждата да ударите веднага
джакпота. Надали ще ви се усмихне късметът и на видео покера с някой бонус просто ей така.
Целите Ви трябва да са реалистични. Трудно със залог от 5 лева ще спечелите 1 милион на
спортни залози. Трябва да можете да премервате риска и да знаете кога си струва определена
прогноза или залог.

6. Не бъдете алчни, когато играете
Главно такива са жертвите на букмейкърите. Почти винаги играчите губят именно заради алчността
си. Печелят няколко фиша или ръце и веднага смятат, че имат способността да не правят грешки,
а само да умножават сумата в сметката си. Такива играчи се ядосват и от познатите прогнози на
други хора и веднага в тях се надига желанието да спечелят още повече. А това се случва с повече
залагания, които водят и до повече загуби.
Понякога, ако загубите, можете да се задоволите с останалата в сметката Ви сума. Алчните играчи
обаче искат веднага да си върнат парите и пробват докрай със залозите.
Ако виждате, че не е Вашия ден, станете от компютъра, оставете телефона. Влезте пак на
следващия ден, или пък просто сменете спорта. Явно не е бил вашият момент.
Не залагайте веднага всичко! Единственият виновник за загубеното сте Вие в последствие. Играйте
умно и никога не надвишавайте лимита си!

7. Изградете си стратегия за игра
Не ставайте обсебени от игрите в букмейкъра. Понякога даден клиент е толкова погълнат от
програмата на букмейкър, че прекарва в сайта му часове след часове, нижещи се в безкрая. Това
само пречи на личния и професионалния Ви живот и замъглява трезвата Ви преценка за мачовете.
Не се поддавайте на изкушението да имате тръпка след тръпка от нов и нов залог!
Не се влияйте от момента! Поставете си за цел колко време ще прекарвате в сайта на ден.
Пресметнато е, че 90 минути е оптималното време, в което да залагате, независимо за какъв играч
става дума. Диапазонът, в който висите в сайта, е ключов за това да успеете или да се провалите
по време на залозите си.

8. Потърсете второ мнение
Както споменахме, не го правете само при избора на букмейкър. Можете да питате колега или
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приятел с повече опит за всичко от избирането на правилна прогноза до стратегия за
продължителна игра. Не е задължително и това да е единственият начин. Има изключително много
мнения във форумите за онлайн залагания. Те са давани от обикновени хора, точно като Вас и са
точно за вас. Следете винаги найновите коментари и постове, за да сте наясно с последните
тенденции в тази динамична индустрия.
Четете и професионални сайтове като нашия, където е пълно с информация за всичко от игла до
конец в играта в онлайн букмейкърите.

9. Прочитайте внимателно всяка дума по сайтовете
Това важи с огромна сила за условията по бонусите и промоциите на онлайн сайтовете. Понякога
те изглеждат изключително апетитни и изгодни за участниците, но всъщност далеч не е толкова
лесно да ги получиш, а понякога и дори не са истински.
Четете условията и правилата на всеки букмейкър. Вярно, много е скучно и може да Ви отнеме
време, но така не рискувате да се подведете с някой бонус, промоция или специална оферта. Ако
списъка с условията не е на сайта, свържете се с оператор от съпорта, който да Ви го предостави.
Трябва да сте максимално застрахован преди началото на стратегията си залагане. Именно по
тази причина не трябва да пропуснете и едно изречение с помалък шрифт, в което може да се
крие важна информация.

10. Не се доверявайте просто на Google
Когато решавате къде да залагате, не избирайте ей така просто един от топ резултатите в
търсенето. Това не значи, че избирате найдобрия букмейкър. Поскоро избирате букмейкър, което
е платило много пари за реклама и всъщност може изобщо да няма добри оферти.
Вместо това, трябва да следите букмейкърите, оценявани от сайта ни и други подобни сайтове,
където опитни екипи са хвърлили доста време, за да поставят под дисекция всеки аспект от играта
на различни места.
Все пак съдържателите на сайтовете за оценки на букмейкъри застават зад ревютата си с името си
и ако се провалят, губят доверието и на феновете на залаганията.
Основният съвет обаче е един. Съберет информация и играйте интелигентно! Забавлявайте се,
имайте сигурност в играта и се информирайте от надеждни източници!
5 (100%) 2 votes
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1. Разновидност на залозите при футболни срещи
Краен резултат – това е прогноза, която има три разновидности – победа за домакина, хикс, или
победа за госта. Победа за домакина обикновено се означава с коефициент едно, ремито си се
води именно хикс, а победа за госта се води двойка. Трябва да познаете точния изход на срещата,
за да спечелите.
Двоен шанс – двоен шанс намалява риска Ви, тъй като реално Ви дава 67 процента възможност
да познаете изхода на дадена среща. При двойния шанс можете да комбинирате две от опциите,
например 1 и Х в залога 1Х. Тогава Ви трябва срещата да не завършва с победа на госта, за да
спечелите. Естествено, тук коефициентите обикновено са доста помалки.
Да се класира – този залог обикновено важи в елиминационни двубои, в групова фаза, в лига и
т.н. Реално залагате на това дали даден тим ще се класира напред от например 2 елиминационни
мача в Шампионската лига, дали ще се класира за Европейско първенство, дали ще се класира
първи в групата си и прочие. Това са подългосрочни залози и също имат пониски и усреднени
коефициенти.
Под/над брой голове – една от найпопулярните възможности за клиентите на онлайн
букмейкърите. Имате право да прогнозирате под или над колко гола ще се вкарат в дадена среща.
Имаше стандартна среда от под и над 2.5 гола, но вече има опции за под/над 0.5 гола, под/над 1.5
гола, под/над 3.5 гола и така нататък понякога чак до под/над 9.5 гола. Това е особено удобно в
игрите на живо, където често можете да хванете голям коефициент на такава игра.
Точен резултат – това е игра, при която трябва да познаете точно колко гола ще вкара единият
отбор и колко ще вкара другият. Или пък да направите прогноза срещата да завърши 0:0. При тези
залози коефициентите са големи, а има и доста разновидности като точен резултат на
полувремето, точен резултат до дадена минута и точен резултат по всяко време.
Първо полувреме/краен резултат – още един хитов залог, при който, ако сте наистина убеден в
успеха на даден тим, можете да си вдигнете коефициента. Тук се залага какъв ще е знакът на мача
на полувремето и покъсно отново на крайния резултат. Например прогноза Х2 ще значи, че на
почивката мача е бил Х, а после е станал 2. И тук можете да срещнете понякога коефициент и от
над 100, ако например пробвате с успех на фаворита на почивката и загуба след това. А може
просто да заложите на фаворита да води и на почивката и в края.
Двата отбора да отбележат – изключително популярна възможност, която често излиза в
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тиражите. Прогнозирате, че и двата тима ще си вкарат гол, от там нататък не Ви интересува
крайният резултат. Може да е 1:1, може да е и 10:1, залогът Ви излиза.
Азиатски хендикап – изключително набрал скорост хендикап, при който имаме и четвъртинки или
половинки преднина за даден отбор. Целта е да се избегне ремито като вариант, за да се вдигне
до 50 процента шансът Ви да спечелите. Там залогът Ви се дели на 2, като можете да спечелите
пълната печалба или половината.
Корнери – залагане на това колко корнери ще има в даден мач. Отново я има опцията под и над.
Можете да пробвате и с под/над корнери на почивката, в определен интервал от минути или до
определена минута от срещата.
Картони – отново сходно като корнерите, залагате под/над колко картона ще има в дадена среща,
до първото полувреме или в определен интервал.
Следващ голмайстор – следващ голмайстор или първи голмайстор е прогноза за това кой ще
вкара следващия гол в срещата или първия, ако няма вкарани до момента. Коефициентът често е
найнисък за найдобрите голмайстори в съставите на двата тима.
Голмайстор – това пък е залог кой футболист ще успее да се разпише в рамките на всички 90
минути. Има и доста разновидности като това играч да вкара 2 гола или 3 гола в срещата.
Коефициентите са отлични.
Време на гол – също леко рисков залог, но с добра възвръщаемост. Трябва да познаете кога ще
падне гол по интервали от минути, обикновено 10. Независимо кой вкара, печелите. Освен, ако не
сте обозначил точно кой ще вкара в рамките на тези 10 минути.
Голове четно/нечетно – тук ви трябва просто да познаете дали срещата ще завърши с четен или
нечетен брой голове. При четен ви трябва хикс или победа с четна преднина за един от отборите.
При нечетен пък ще имате нужда от успех с 1 гол разлика на единия тим или нечетна преднина.

2. Залози за тенис
Победител – найстандартният залог на това кой ще спечели срещата. Имате само две опции – 1
или 2, тъй като хикс на тенис няма.
Победител в сет – тук трябва да познаете точно кой ще спечели определения сет. Вече трябва да
посочите за кой сет сте направили прогнозата си. От там нататък не Ви интересува крайния изход.
Залог на всеки отделен гейм – можете да залагате на това кой ще спечели точно определен гейм
и ако залогът е срещу сервиращия, коефициентите са отлични. Има възможност да се заложи и с
изкуствена линия в полза на единия от отборите.
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Залози на точки в гейм – можете да пробвате да познаете колко точки ще има в срещата в
различни диапазони.

3. Залози на баскетбол
Краен победител – тук отново много рядко може да се случи да има реми. Зависи как сте играл
мача, понякога в крайния резултат влизат и продълженията, при които все се стига до победа за
единия тим.
Хендикап – обикновено доста от мачовете са с изкуствена линия от точки в полза на единия тим,
за да бъде поинтересно и коефициентът да е поприличен.
Над/под брой точки – можете да заложите над колко точки ще има общо в мача, за единия отбор,
на четвъртина или всякакъв друг интервал.
Четен/нечетен брой точки – отново можете да пробвате да познаете дали вкараните точки в
определен времеви интервал ще бъдат четно или нечетно число.
Вкарани точки от състезател – можете да прогнозирате над колко точки ще вкара определен
фаворит сред реализаторите.

4. Залози на волейбол
Залози за краен победител – тук нямаме равенство, винаги единият отбор печели в 3 до 5 гейма
или понякога в 2 от 3.
Победител в сет – можете да заложите на отделен гейм и това кой ще го спечели. Найчесто има
коефициенти за първия, но си зависи вече и от самия букмейкър.
Залози за под/над точки в гейм и мач – има и доста възможности да залагате над или под колко
точки ще се отбележат в отделен гейм или мач.
Отбелязани точки от състезател – можете да се опитате да познаете колко точки ще реализира
индивидуален състезател.

5. Залози на бокс/бойни спортове
Краен победител – тук е възможно да се стигне до равенство, но се случва изключително рядко и
коефициентът е огромен.
В кой рунд ще приключи мача – можете да прогнозирате дали ще има нокаут за един от двамата
състезатели, дали ще се играе до края и прочие.
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Кой колко рунда ще спечели – тук трябва да се опитате да познаете колко рунда може да
спечели даден състезател.

6. Залози на хокей
Краен победител – залагате на това кой ще спечели целия мач.
Победител на 1ва, 2ра или 3та третина – трябва да познаете само кой ще спечели
определена от вас третина. Ако не познаете, губите залога си.
Шампион на дивизията – това е дългосрочен залог, при който трябва да познаете кой ще спечели
определено първенство или турнир.
Залагания на голове – трябва да познаете над и под колко гола ще се вкарат в дадена среща.
Точен резултат – печелите единствено, ако познаете точния резултат на даден двубой.
5 (100%) 1 vote
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1. Същност и стандартни коефициенти
За да можем да залагаме, ни трябват коефициенти, а за да можем да печелим, трябва да ги
анализираме и проверяваме, да си ги изготвяме сами. Найстандартните са три.
1.1. Първият е този за победа, при който просто трябва да изберете тима от печелившата
страна. Нормално е фаворитът да е с помалък коефициент, докато аутсайдерът с поголям.
Например Реал Мадрид е с 1.20 коефициент за победа срещу Сантандер, залагате на
каталунците и те печелят. Заложили сте 10 лева, печелите 12, а чистата ви печалба е 2 лева.
1.2. Следващият много познат коефициент за залагания е този за хендикапа. При него имате
шанс да заложите на разликата в крайния резултат между два отбора. Можете да подкрепите
фаворита с изкуствена преднина за аутсайдер и така да намерите поголемия коефициент.
Например Реал Мадрид играе със Сантандер, а вие сте заложили на 2 гола хендикап за
мадридчани. Реал бие с 3:0 и така коефициентът е бил 2. Заложили сте 10 лева, печелите 20.
1.3. Не трябва да забравяме и коефициентите на под и над головете или точките в дадена
среща. Например, ако Реал и Сантандер имат коефициент за над 3.5 гола от 1.75, ако Вие
заложите 10 лева и Реал бие с 3:1, ще приберете 17.50.
1.4. Поекзотичните залози са за понапреднали, но представляват голям интерес за всички
играчи в онлайн букмейкърите. Акумулаторите предлагат коефициент, когато заложите на
няколко прогнози в няколко мача. Тези акумулатори не са лесни за познаване, но имат по
голяма печалба, защото коефициентите на отделните прогнози се умножават един по друг, а
след това по залога. Можете да комбинирате под/над с краен резултат или хендикап.
1.5. Коефициенти от тип „Плийзъри“ носят найголеми печалби. Там трябва да
комбинирате залози с хендикапове против вашия фаворит, където е найтрудно да се спечели,
но и парите са доста сериозни.
1.6. Тийзър залозите са обратни. Там можете с хендикап да подкрепите своя фаворит и в
комбинация да си донесете печалба. Тук се залага на сигурното и коефициентът не е голям, но
пък и рискът е помалък.
1.7. Така наречените „акозалози” пък комбинират два коефициента. Първият залог трябва
да излезе, за да може вторият да влезе в сила. Случи ли се това, можете да използвате
печалбите си от първия залог, за да подсилите втория.

2. Видове коефициенти
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2.1. Американските коефициенти са доста интересни, макар да не са лесни за разчитане. При
тях ще ви покажем колко можете да спечелите със 100 лева. Ако даден отбор има коефициент
със знак плюс пред себе си, тогава трябва да заложите под 100 лева, за да спечелите поне 100
лева. Ако е обратното и знакът е минус, трябва да заложите над 100 лева, за да приберете
въпросната сума.
Ето и четири примера:
1. Отбор А: 150 коефициент
2. Отбор Б: +200 коефициент
3. Отбор В: +600 коефициент
4. Отбор Г: +1000 коефициент
Вижда се, че отбор А е с наймалкия коефициент и ее фаворит. Ако заложите на него да
спечели, ще трябва да рискувате над 100 лева. В конкретния случай ще трябва да сложите 150
лева, за да вземете 100. При другите коефициенти случаят е обратен. Отбор Б ще ви донесе
100 лева при залог от 50, отбор В ще ви донесе 100 лева при залог от 16.67 лева, а отбор Г ще
ви донесе 100 лева при залог от едва 10. Това не е лесно за разбиране, но се свиква и не прави
впечатление покъсно.
2.2. Дробните коефициенти са доста популярни във Великобритания.
Например имаме 4/7 коефициент за боксьор 1 и 3/2 коефициент за боксьор 2. За да разберете
това, трябва да знаете, че дробите, които са помалки от едно означават фаворита и обратно –
другите сочат към аутсайдера. Явно е, че фаворит е боксьор 1. Отново залагащият трябва да
сложи над 100 лева, за да спечели 100 лева, ако търси победа на фаворита и обратното, ако
заложи на изненада с аутсайдера. В случая играчът трябва да рискува 7 лева, за да спечели 4
при първия залог. Ако пък използва втория, може с 2 лева да спечели 3. Това е и основната
схема.
2.3. Дойдохме и до стандартните десетични коефициенти, използвани найвече в Европа и в
България. Десетичните или европейските коефициенти са тези, с които повечето българи са
наясно.
Например, имаме тенис мач, в който тенисист 1 е с коефициент 1.50, а тенисист 2 с коефициент
2.45. Естествено, и тук, тенисист 1 е залогът, при който трябва да сложим над 100 лева, за да
вземем 100 лева. Във въпросния случай това е и фаворитът. Така, за да вземем 100 лева,
трябва да сложим двойно повече, тъй като само коефициент 2 ни носи точно двойно удвояване
на парите. Де факто, залагайки 200 лева на тенисист 1, можете да търсите въпросните 100 лева
печалба. Обратно, за тенисист 2, можете да вземете със 100 лева 145 лева чиста печалба или
общо 245.
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3. Анализ на коефициентите
Следващата стъпка е да започнете да анализирате коефициентите. Онлайн букмейкърите имат
пропуски понякога и можете да се възползвате от тях. В случая е важно да разгледате
предложенията за мачове и без да гледате коефициентите, а просто с проучване, да изберете
своята прогноза. Така елиминирате шанса да се повлияете от коефициентите, предложени от
сайта. След това можете да си направите свои примерни коефициенти и чак тогава да ги
съпоставите с тези на букмейкъра.
Ако виждате голяма разлика, а сте сигурен в проучването си, пробвайте си късмета, залагайки
понякога дори на аутсайдера или пък избирайки някой страничен залог, който ви се вижда
неестествено висок. Дори да не уцелите, в дългосрочен план това може да Ви донесе доста
дивиденти. Именно така залагат и големите играчи.
И тук трябва да се насочите към сайтовете с найголеми коефициенти, както и тези с найголеми
коефициенти за аутсайдери. Там малкият залог може да донесе големи печалби.
5 (100%) 2 votes
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Ще анализираме всеки по отделно:

Skrill (Moneybookers)
Това е един от найразпространените методи за депозит и теглене на средства в сайтовете за
залагания. Всъщност този метод се води вашето дигитално портмоне, от което доста бързо можете
да вкарате пари в сметката си и сравнително бързо също така да ги върнете обратно. Няма такси
за депозит и вадене на средства в повечето буукита. Безопасно е и е доста популярен метод в
цяла Европа. При транзакции над 5000 евро се водите ВИП. Депозитът става до минути, а
ваденето на средства максимум до 2 дни.

Paypal
Paypal е другo електронно портмоне, при което трансферирате бързо пари от и във сметката си.
Можете да ги пращате и към други институции като банки и карти. Комисионни в почти всички
букмейкъри не се събират и отново е доста популярен метод сред залагащите. Депозитът става
веднага, докато тегленето на средства в повечето случаи също. Наймного да Ви се наложи да
чакате 24 часа.

Entropay
Entropay пък е система за онлайн трансфери на парични средства. Той е изключително полезен,
тъй като почти винаги средствата са във и извън сметката Ви за броени минути, стига да е
предлаган от буукито Ви. Изключително малки или направо липсващи са ограниченията за теглене
и депозит от сметка.

Neteller
Neteller е изключително популярен в цял свят метод за депозит и теглене на средства. Повечето
сайтове не искат комисионни, когато работят с него, а той се предлага в доста валути като евро,
долар, канадски долар и прочие. Особено във Великобритания е доста популярен. Факт е обаче,
че Neteller Ви слага такса при всяко излизане или влизане на пари в сметката Ви. Времето за
депозит е веднага, докато при теглене се чака в някои случаи и до 2 дни. Максималната сума за
теглене е 20 000 евро.

Easypay
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Easypay е особено популярен метод в България, който по нищо не отстъпва на световните.
Можете на гише на компанията да депозирате веднага средства, а голям букмейкър, работещ с тях
е Ефбет. Средствата Ви са до минута в сметката, а освен това можете да депозирате и онлайн.
Хубавото е, че тегленето пак става за минути от каса на Easypay. Минималният депозит е 10 лева,
а минималното теглене 30.

ePay
Същото като за Easypay, може да кажем и за ePay.bg. Регистрирате се с вашата банкова карта,
като се плаща такса от 80 стотинки плюс такса към банката, в която е регистрирана картата Ви.
Отново можете на каса да депозирате средства, а Ефбет също работи с тях. И тук минималният
депозит е 10 лева, а минималното теглене на средства 30 лева. Може би тегленията постъпват в
сметката Ви малко побавно, отколкото с Easypay.

Дебитните и кредитните карти
Дебитните и кредитните карти пък са един от найразпространените методи за депозит изобщо.
Това се случва веднага и почти няма букмейкър, който да не го предлага. Такси обикновено не се
слагат от букмейкъра, макар че има изключения. Ограниченията за депозит и теглене не са
големи, а минималните обикновено са от 10 лева до 20. Същото важи и за тегленията. Тегленията
се случват до няколко дни след молбата Ви средствата да постъпят в сметката Ви. При
регистрация Ви трябват трите имена и останалите основни лични данни, номер на картата и
последните 3 цифри от гърба й, за да можете в последствие да правите депозити и тегления.

Bitcoin
Bitcoin, както знаете, е така наречената онлайн валута, която стана изключително модерна
напоследък. За съжаление за момента почти никакви букмейкъри не я предлагат, защото все още
има съмнения за безопасността. Вероятно това ще се промени в бъдеще. Все пак тези буукита, в
които можете да я намерите, изискват Bitcoin портфейл, който можете да „напълните”, обменяйки
парите си в някоя от създадените за целта Bitcoin борси. Иначе транзакциите стават бързо и лесно.

Ecopayz
Еcopayz e друга система, която се предлага поскоро в понепопулярните сайтове. Отново става
дума за електронен портфейл, но поне за момента той трябва да се популяризира доста повече.
Можете да вкарвате средства в портфейла чрез банков трансфер и кредитни или дебитни карти.
При банков депозит имате такси до 7 процента, докато при картите числото отива до близо 3.

Банков трансфер
Банковият трансфер е една от найпопулярните опции за букмейкърите. Има я в 99 процента от
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сайтовете, няма ограничения на тегленето. На повечето места няма и депозити, но е факт, че
понякога, особено за големи суми, трябва да се чака доста. Трябва Ви име на сметка, IBAN, име на
банка, адреса й, Swift кода, номер на Вашата сметка сметка и основните данни отново.
Минималният депозит е около 30 лева, докато максималният може да достигне и до 100 000 лева.
Тегленията стават и при суми над 10 лева. Чакането обаче може да е до една седмица, а в някои
букмейкъри има и такси за теглене.

Cashterminal
Cashterminalите са друга много удобна възможност, особено, ако сте клиент на Ефбет. Нужно е
само да въведете данните си и да оставите пари в машината, за да са те след минути в сметката
Ви. Подобни терминали има на доста места в цялата страна, което улеснява допълнително
играчите. Минималният депозит е 10 лева.
5 (100%) 1 vote
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8. Как да залагаме на футбол – съвети от Betenemy.com
Защо футболните залози са толкова предпочитани?
Футболните залози са вероятно найпопулярният начин за залагания в момента в България. Доста
хора с дори малък интерес в тази тема биват по един или друг начин привлечени. Целта е да се
познава изхода на дадена среща и според залога си, да печелите пари от това. Ако пък прогнозата
Ви е грешна, губите пари. Не е нещо сложно. Трябва обаче да прецените дали правите цялостната
си стратегия за игра просто за тръпката и забавлението или сте решил да се заемете сериозно и
да изкарвате големи пари.
Найчесто срещаният начин да направите залог е като използвате букмейкър. Сега много актуални
са онлайн букмейкърите, които предлагат и различни промоции. Де факто това е вариантът на
ранния бас с приятел, който е на противоположното мнение за даден мач. Естествено,
букмейкърът подготвя коефициенти по свое усмотрение за всеки възможен изход и е вече въпрос
на избор за клиента да направи залога си. Индустрията с футболни залози вече е огромна и има
много сайтове с букмейкърска цел в целия свят. В такива страници като нашата пък можете да
откриете оценки за тях.
И така, какво сме включили в тази публикация:

Как да залагаме на футбол, използвайки различни видове залози
Има един куп различни видове залози, от които можете да избирате. Това разнообразие може да се
види дори леко объркващо за новака, но всъщност ни предлага поголям шанс за избор и
съответно за печалба. Естествено, някои залози са доста полесни за изпълнение от други, но в
крайна сметка, при сериозно проучване, всички могат да бъдат разбрани. За новите в това
начинание е добре да се придържат в началото към простичките залози, докато навлязат в
материята. Ако искате да имате успехи в залаганията и да правите пари от това начинание, все пак
ще трябва да се запознаете и с покомплексните залози. Много често големите коефициенти и
изгодните знаци могат да се намерят именно там, като трябва да се има предвид, че в различни
държави някои термини в залаганията са с различни имена и имат различни значения. Именно
затова в нашия сайт можете да видите и широка терминология с обяснени значения. Винаги може
да ви помогне и съпортът на даден сайт за залагания.
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1. Първият и много популярен залог е на победа
Това е съвсем простичкият пример. Един от найпопулярните залози в интернет е именно такъв
и е лесен за разбиране. Във футбола невинаги има победител, затова съответно се оставя
коефициент и за равенство, така нареченият хикс. Въпросните коефициенти за дадена среща
ще зависят от това кой е фаворит и кой е аутсайдер. Този с помалкия коефициент съответно
ще е очакваният тим да спечели. Например, ако играят Барселона и Хихон, Вие вероятно ще
очаквате Барса да бие, така че ще заложите на фаворита, макар коефициентът му да е по
нисък..
2. Хендикапът е друг много популярен залог в мачовете
Близък е до този за победа, но тук играете с изкуствено предимство за един от отборите. То
може да е от един, два или повече голове и съответно спрямо него да правите прогнозата си.
Така например, ако пак заложите на Барса срещу Хихон, но с хендикап от 3 гола за
каталунците, ще се надявате те да бият с 4:0 например, за да излезе прогнозата Ви. Това е
доста полезно, когато гоните поголям коефициент и смятате, че даден тим може да бие с
разлика. Може да се използва и в случаите, когато според Вас, суперфаворит няма да спечели с
много или даже няма да бие срещу съперника си.
3. Залози на над и под голове
Тези залози набраха изключително много популярност в последните погодини. И се предлагат в
изключително голямо разнообразие при повечето букмейкъри. Идеята е да познаете колко точно
гола ще има в даден мач, за даден отбор, за полувреме, за минути и прочие. Например,
Барселона играе с Хихон и вие очаквате в срещата да има над 2.5 гола. Залогът Ви ще излезе,
ако в двубоя се отбележат поне 3 попадения. В миналото стандартът беше именно под и над
2.5 гола. Сега обаче има всякакви разновидности. Над 0.5 гола, над 1.5 гола, над 3.5 гола, над
4.5 гола и т.н., както и еквивалентите им с под. Игрите на живо позволиха да стигаме понякога и
до над 9.5 гола. Идеята е, ако се колебаете за знак, но вярвате, че ще паднат доста попадения,
да не търсите крайния изход, а поскоро броя голове.
4. Имате възможността да залагате и на точен резултат, било то за краен изход, полувреме,
минути и прочие
Тогава ще трябва да уцелите колко гола ще вкара единият и колко другият тим и да го отчетете в
прогнозата си, за да имате успех. Тук коефициентите са големи и често се играе с помалко
пари.
5. Отделно имате и друг залог, набрал сила – голгол
Отново, ако не сте наясно кой ще спечели, но вярвате, че и двете атаки ще се разпишат, можете
на много приятен коефициент в повечето случаи да заложите и двата тима да вкарат.
6. Не трябва да се забравя и вариантът първо полувреме – краен резултат
Тук можете да предвидите кой отбор ще води на почивката или пък ще реми и кой ще спечели в
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крайна сметка или пак ще е реми. Това е изгодно, когато вярвате, че даден тим е фаворит и
може да поведе още до почивката. Така ще хванете поголям коефициент. Ако пък вярвате в
изненада, можете да сложите първото полувреме в полза на единия отбор и крайния изход в
полза на другия на изключително голям коефициент. Същото важи и ако сте убеден в твърдо
реми или реми през обрат.
7. Други популярни залози са специалните залози
Те понякога са просто за забавление, но доста сериозни играчи ги използват. Тези залози
невинаги влияят на крайния изход. Такива примери са първи голмайстор, корнери в мача,
картони в мача. При голмайсторите може да се залага и на такъв, който да вкара за целия мач,
да вкара повече от един гол, или повече от два гола. Естествено, при всяка посмела прогноза,
коефициентът нараства. Картоните пък можете да играете по минути, за мача или за
полувреме. Например, на БарсаХихон ще има 4 картона за 90те минути, 2 през първата част,
един в интервала 110 минута. Всички тези варианти ще откриете в списъка с възможности за
залагания. При корнерите отново важи абсолютното същата разновидност.
8. Друг тип залози са дългосрочните залози
Можете да ги ползвате за победител в лига, турнир или някакво друго състезание. Например,
подкрепят Барселона да спечели Ла Лига преди сезона, ще трябва да изчакате края на
кампанията, за да видите дали тимът Ви ще спечели и ще ви донесе победата. Естествено,
понякога може да се залага и още по време на събитието.
9. Комбинациите от залози също трябва да се споменат
Така наречените акумулатори не са лесни за познаване, но пък носят доста печалби. Те
включват няколко от гореспоменатите прогнози, комбинирани по определен начин – дали в
права колонка, дали в система. При първия вариант всичките Ви прогнози трябва да излязат, за
да направите печалба. Тя пък се изчислява, като се умножава залогът по първия коефициент по
всеки следващ коефициент. Естествено, има и много системи, които Ви дават право на
примерно една грешка, но пък намаляват големината на възможната Ви печалба. И двете имат
своите предимства и недостатъци, като остава Вие да прецените какво търсите и коя е по
изгодната комбинация.
10. Залозите на живо, които много се развиха в последните години
Именно там правят големи инвестиции топ букмейкърите, а интересът е огромен. При залозите
на живо можете да следите дадено събитие и да залагате в реално време на изхода му, на
някои от гореспоменатитите възможности и да се възползвате от подобри коефициенти или да
търсите изненада, която порано не е имало. Например, Хихон може да удържи на Барса 30
минути без гол и така да заложите на поголям коефициент за каталунците, вярвайки, че те все
пак ще бият. Това също е нож с две остриета, защото доста хора играят, без да следят срещата
и поскоро гонят шестото си чувство. Това е грешка, важното е да се следи обективно двубоя и
да се намери дупка в коефициентите на буукито. Доста професионални играчи именно така
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трупат печалбите си. Като цяло залозите на живо са доста сериозна материя, която носи
печалби, стига да сте я проучили внимателно.
5 (100%) 3 votes
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Как да залагаме на тенис, използвайки различните разновидности залози
1. Найразпространеният вид залог си остава крайният изход
Тук плюсът е, че има само два изхода – мач не завършва наравно като във футбола.
Естествено, заради това и коефициентите са помалки. Разбира се, букмейкърите също правят
грешки и понякога можете да откриете в единия коефициент за тенисист почти близък до 1, но и
доста поголям на друго място. Все пак, това си остава сериозен залог, ако гоните сигурна
победа с доста пари.
2. Залози за сет също не са за изпускане
Тук коефициентите са поизгодни, но и се познават потрудно. В 3сетов мач имате 4 възможни
изхода – играч 1 да спечели с 2:0, да спечели с 2:1, да загуби с 0:2 или с 1:2. Така, при добро
проучване на двубоя и например вяра, че Федерер ще бие Димитров в два сета, можете да си
докарате доста поголяма печалба от залог просто на победа за маестрото. Добре е, ако сте
начинаещ, да започнете първо с прогнози просто на победа, а после да прецените как ще се
справяте и в тези попрецизни прогнози.
3. Резултатът в първи и втори сет е поредна възможност за прогноза
Повечето букмейкъри в интернет предлагат опции за точен резултат на първия сет и отделно за
втория. Тук обаче наистина трябва да сте специалист. Естествено, можете да залагате и на живо
на тази опция, вярвайки в обрат или пък използвайки вече впечатленията си от играта на даден
тенисист.
4. Залог за първи сет победител е предлаган също широко в интернет
Тук трябва да познаете кой ще спечели само първия сет, нататък не Ви интересува какво се
случва. Трябва да сте наясно кой тенисист е познат като бързо загряващ състезател и тогава
този залог може да се превърне в нещо посигурно.
5. Има и други залози
Обикновено букмейкъри предлагат над 20 пазара за мачове на сингъл. Те включват опции като
победител във втория сет, хендикап, при който единият тенисист получава определен брой
геймове предимство срещу поголям коефициент за другия, дали ще има тайбрек в срещата и
т.н. Разнообразие има, въпросът е да можете да изберете правилната прогноза. За целта трябва
да сте проучили съперниците и да оценявате правилно коефициентите.
6. Естествено, остава шансът да залагате и на победител в турнир
Това е доста изгодно, ако вярвате в нова титла на Рафа Надал на Ролан Гарос или пък
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господство на Серина Уилямс в поредния турнир при жените.
7. Ако трябва да засегнем отново залозите на живо, трябва да споменем, че има и доста изгодни
стратегии
Например, една от тях е продължителната игра на пробиви. Можете да изберете мач,
обикновено при жените или на смесени двойки, в който да гоните пробив във всеки следващ
гейм. При двубои извън Топ 50 на ранглистата обикновено двете състезателки не са толкова
стабилни при сервиса си и се пробиват немалко пъти. Стратегията се играе с един залог от
първия гейм, който се удвоява, ако прогнозата Ви не излезе. Хубавото е, че тук можете да
намерите коефициент за пробив във всеки гейм от понякога 4, та и повече. Де факто, с 1 лев
залог, можете да изгубите 3 пъти, преди с 8 лева да уцелите от 4ия път пробива и да приберете
32 лева. При такъв успех, се започва наново с 1 лев залог.

Стратегии за залагане
Други подобни стратегии можете да откриете в нашата секция „стратегии“. Важното е да се
запознаете с играта в тениса, да си направите домашното, да поиграете малко с леки суми, преди
да навлезете в дълбокото. Трябва да се уточните защо играете – търсите тръпката или вярвате, че
имате познанията да правите големи печалби. Хубаво е да не търсите прекалената алчност.
Тенисът предлага помалко изненади, но те все пак си остават вариант. Една печалба от 1015
процента от дългосрочните ви инвестиции не звучи толкова лошо.
За съжаление напоследък избухнаха няколко скандала с уговорени двубои от тенис турнирите и то
на високо ниво. За целта внимавайте на какво залагате, допитайте се до познат, ако трябва,
следете прогнозите на останалите специалисти, никога не е лошо да чуете и някое странично
мнение.
Тенисът е страхотен спорт – направете така, че да печелите от него!
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10. Как да залагаме на конни надбягвания
Същност и история на надбягванията с коне
Надбягванията с коне може да не са найпопулярният спорт за залагания в България, но всъщност
милиони зрители по света проявяват интерес към тях, а доста си докарват и стабилна печалба с
познанията си. Надбягвания има всеки ден от годината, а състезанията се провеждат в целия свят.
Популярността на този спорт вече прикова вниманието в голям мащаб и повечето надпревари се
предават на живо по телевизията за радост на публиката и на хората, които обичат да залагат.
Някаква част от хората следят спорта просто за тръпката, но доста от тях го предпочитат заради
печалбите. Изключително популярен е той във Великобритания и Австралия. Доста буукита пък
имат специални раздели само за него и се стремят да се конкурират едни други с найдобрите
оферти, промоции, бонуси и коефициенти за клиентите.
Естествено, когато заложите на дадено събитие, то веднага става поинтересно, още повече, ако
сте фен на спорта. Радостта от победата на коня Ви може да донесе и доста пари.
Какво сме засегнали в темата:
Със сигурност залаганията на конни надбягвания са едни от найпопулярните в световен мащаб с
тенденция това да се усеща все повече в следващите години. Изобщо не е трудно да се започне и
можете да научите бързо основите, след което да пробвате късмета си.
В България няма чак толкова много специалисти в спорта, но ако вярвате, че всички коне и
състезания са еднакви, това далеч не е така. Има различни породи коне, които бягат по съвсем
различен начин. Видовете състезания също са доста различни и фаворизират един или друг кон.

Варианти за залагане на надбягвания с коне и коефициенти
Има един куп варианти да залагате на този спорт. Има стандартни коефициенти за победител,
залог кон да е топ 3 или топ 4 на състезанието, залог как точно ще изглежда първата тройка коне,
както и доста специални залози.
1. Найстандартният е за победа и е найиграният. Тогава просто трябва да познаете кой кон ще е
пръв. Тогава и печелите. Този за място предлага коня да завърши поне в Топ 2 на помалък
коефициент, но и помалък риск.
2. Така нареченият „Шоу” залог е за място в Топ 3 на още понисък коефициент.
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3. Може да говорим и за залог „през борда”. Това е тройна комбинация, при която залагате на
победа, място и „шоу”. Ако конят Ви стане първи, печелите пълната сума. Ако стане втори част и
ако стане трети помалка част. Ако не познаете изобщо, не печелите нищо.
4. Има опции и за понапредналите. Залогът „Екзакта” Ви дава шанс да прогнозирате кои два
коня ще са на първите две позиции и познаете ли, прибирате и голяма сума.
5. При „Трифекта” трябва да познаете първите три коня в състезанието. Обратна „Екзакта” и
„Трифекта” значат, че трябва да прогнозирате просто първата двойка или тройка, без значение
кой точно кон къде ще се намира в класирането.
6. За истинските оптимисти, има „Суперфекта”, където можете да пробвате с първите четири коня
в класирането според Вас.

В надбягванията с коне има също и комбинации
Една от тях е Двойна печалба. В нея трябва да познате победителите в две различни състезания.
Не е лесно, но носи доста пари. Същото важи и за Тройната печалба.
Акумулаторът тук се води всеки залог на повече от три селекции в състезанията. Съответно за
целта буукитата предлагат един куп комбинации с различни системи.
Трикси, Янкий, Супер Янкий са само някои от тях. Там имате възможност да слагате двойни
прогнози, тройни прогнози, четворни и т.н. Познаването обаче не е никак лесно и трябва да сте си
написали домашното.

Съвети и стратегии за залагане
Това обаче си остава и чарът на спорта. Изключително многото опции за залог и комбинации. Няма
нужда веднага да знаете всички тях, поскоро започнете с попростите неща и после направете
скока към комбинациите. В ръководството на Betenemy сме вкючили достатъчно информация и
препоръки по темата.
Няма гарантирана система за успех в спорта. Но при постоянна игра и без алчност, можете да си
докарвате печалба. Трябва да бъдете наистина добре запознат с всички тенденции, да проучвате
всеки коефициент и всеки кон. Няма как да се мине и без късмет, но трябва да познавате жаргона
и победителите.
Друга модерна подробност е борсата за залози на Betfair. Това е стравнително нов вариант за
прогнозиране. Огромната база от възможности на тази спортна борса обаче прави възможно нещо
наистина иновативно. Там можете да влезете в ролята на букмейкър. Това не е с чак такъв ефект в
другите спортове, но тук си важи в пълна сила. Можете да прогнозирате кой кон няма да спечели и
така е доста повероятно да спечелите, отколкото да търсите късмета си по стандартните начини.
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Във всеки случай, найдобре е да залагате онлайн, където има редовни промоции. Наймалкото,
повечето топ букмейкъри са британски и изключително много промотират този спорт. Опциите им
можете да намерите в нашите ревюта за всеки от тях.
5 (100%) 2 votes
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Другата важна разлика е, че азиатският хендикап елиминира равенството като вариант в срещата.
Така процентът възможна успеваемост се вдига от 33 на 50. Сложно е да се каже дали азиатският
хендикап е поскоро бонус за букмейкърите. Напротив, от него печелят и доста клиенти.
Компаниите обаче не могат да си позволяват да изостават една от друга и постепенно тази опция
ще я има във всеки сайт, това е сигурно! Иначе буукитата също могат с тази възможност да
намаляват рисковете, балансирайки колко се залага на срещата. Това би им помогнало в големите
мачове. Факт е обаче, че компаниите за залагания не печелят големи суми от този пазар, за
разлика от стандартните игри на знак.

История на Азиатския хендикап
Самият термин „азиатски хендикап” е измислен преди 18 години от журналиста Джо Соумарес
Смит. Той е бил помолен от индонезийския букмейкър Джо Фан да измисли име за местния термин
„хан чен”, който всъщност е бащата на азиатския хендикап.

В какви варианти се среща?
Тази опция е възможна главно на футболни залози, където нерядко се случват и равенства. При
азиатския хендикап обаче неизменно има победител. Фаворит се нарича отборът, срещу който има
сложен хендикап, докато другият се води аутсайдер. Тъй като се елиминира ремито като вариант,
букмейкърите обикновено слагат коефициент около 1.902.00 за такива залози. Азиатските
хендикапове започват от 0.25 и стигат до 23 гола преднина за някой от съставите.

Примери за хандикап
Хендикап от 0.25 разделя залога на състезателите. Ако заложите 1000 лева на хендикап 1.75,
реално залагате по 500 лева на коефициентите за 1.5 хендикап и 2 хендикап. Така можете да
спечелите залог, да го загубите или да си върнете парите.
Пример е мачът между Манчестър Сити и Нюкасъл. Имате хендикап в полза на Нюкасъл от +1.0 и
+1.5. Залагате 100 лева. Така половината Ви залог от 50 лева отива за победа, реми или загуба на
Нюкасъл с помалко от гол, докато другите 50 лева реално залагате на победа, реми или загуба с
помалко от 1.5 гола на Нюкасъл. Ако Сити бие с 1:0, половината ви залог ще бъде върнат заради
ремито, Нюкасъл е загубил точно с един гол. Другата половина пък ще спечели, защото при успех
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само с 1 гол на Евертън, не се минава линията на хендикапа от 1.5 гола.
При целите коефициенти в азиатския хендикап може да има ремита. Това обаче не се води реми,
а пуш и залозите се връщат на клиентите, тъй като няма победител.
5 (100%) 1 vote
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