Полша
Историята на развитието на хазартния бизнес в Полша започва много
преди приемането на първия в страната отраслеви закон. Първите игрални
заведения съществуват още по времето на Люблинската уния, когато през
1569 година се обединяват Великото Литовско княжество и Полша в
държавата Реч Посполита. Властите имат големи планове за разширяване на
държавата, но от началото на ХVІ век, главен противник на разширяването
става Русия. Петербургската конвенция от 1770 – 1790 година разделя
територията на страната между Прусия, Австрия и Русия. Съответно, на
всяка от териториите действа собствено законодателство, лоялно или
напротив, негативно отнасящо се към хазартния бизнес.
През 1823 година в полския курорт Сопот се изграждат първите
лечебни вани. Много скоро в този град е построено и открито казино и
едноименен хотел, които се намират на Ulica Bohaterów Monte Cassino.
Градът веднага става главен център за почивка на Балтийско море –
неговата северна Ривиера. Освен с казино, градът разполага с хиподрум,
където се провеждат конни надбягвания и препускания. На границата на
ХІХ и ХХ век, Сопот се превръща в луксозен и модерен град, и бързо се
нарежда сред най-престижните курорти на Европа.
През 1873 година са закрити повечето казина в Европа. Кайзер
Вилхелм І се отнася отрицателно към всякакъв вид хазартни прояви. Найнапред са затворени игралните заведения, намиращи се на територията на
Прусия. След това е закрито известното казино в Сопот.
Хазартният бизнес достатъчно дълго се намира в нелегалност. По
време на Първата Световна война 1915 -1918 година Кралство Полша е
окупирано от войските на Германия и Австро – Унгария. Обаче войната
завършва за страната доста бързо и вече през 1918 година Полша става
независима. Наистина, точно след една година страната отново встъпва във
война. Съветско-полската война от 1919 -1920 година завършва с
подписването на мирен договор, благоприятен за Полша. Точно тогава
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започва да се развива полският хазартен бизнес. През 1920 година отново
отваря врати казиното в Spa Hotel в Сопот. Игрални заведения се откриват
във всички големи градове: Варшава, Краков и Катовице. През 1927 година
известното казино в Сопот окончателно приключва с ремонта и
реставрацията си и повторно отваря врати за всички любители на хазартни
развлечения.
През 1936 година в страната е създадена нова лотарийна компания
(Polish Monopoly Lottery) и тя провежда първата лотария. След три години,
през септември 1939 година, когато Германия нарушава границата на
Полша, страната престава да съществува като самостоятелна държава. На
територията на страната започва да действа германското законодателство –
всички игрални заведения, съществуващи по него време в големите градове
са закрити, но е направено едно изключение. Така, в град Сопот, познато на
руските и съветски граждани с прочутия си международен песенен
фестивал, по време на окупацията продължава да работи единственото на
територията на страната казино, като обслужва предимно представителите
на офицерския състав на немската армия. През 1940 година в хотела, в
който се намира казиното, се нанася Източният Главен щаб на немската
армия.
През 1945 година за Полша войната свършва. Страната тръгва по нов
комунистически път на развитие, който не предвижда наличието на игрални
домове – хазартният бизнес в страната се закрива и минава в нелегалност.
През януари 1956 година, с цел подкрепа на спортните учреждения, е
създаден полският оператор на лотарийния бизнес - Totalizator Sportowy
(TS). Той, както и създадената в последствие Полска Лотарийна Компания
(PML) изцяло и напълно принадлежат на държавата. Впоследствие още
едно държавно предприятие става хиподрума, намиращ се в Служевец. През
1973 година в Полша е създадена компанията United Entertainment
Enterprises Inc (ZPR S.A.). Учредител на тази компания се явява държавата.
Компанията започва екслуатацията на игралните автомати, на които
хазартните
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социалистическа държава. Малко по – късно освен ZPR S.A. в Полша с
експлуатация на игрални автомати започват да се занимават още 2 фирми:
Baltycka Agencja Artystyczna (BART) от Сопот и еще една в Катовице.
Монополът на тези компании върху игралния бизнес в страната продължава
до края на 1980-те години.
През 1980 година в Полша е създадено опозиционното движение
«Солидарност», начело с Лех Валенца. На действащата власт и е все потрудно да се бори с опозицията. В страната се усилва западното влияние,
постоянно се провеждат стачки, насочени към смяна на властта и режима на
Войцех Яруселски. Интересното е, че в тези размирни времена в страната
започва да проявява първи признаци на живот, взимайки всичко най-хубаво
от запада - хазартният бизнес. През 1989 година в страната е основана
компанията Casinos Poland и Orbis (алианс на полските компании Orbis S.A.,
Fincorp LTD и ZPR със шведските Skanska A.B. и Cherryföretagen A.B.),
които впоследствие стават съвместно с компаниеята ZPR главен оператор
на полскияо хазартен бизнес. През септември 1989 година компанията Orbis
Casino LTD открива първото казино в страната в хотел Victoria във
Варшава.
Към момента на разпадането на СССР се сменя и курса на
политическия живот в Полша. През 1991 година в страната протичат
първите свободни избори за Национално събрание, ознаменували началото
на нов период в съвременната история на Полша. Действащото
законодателство съществено се променя, промените засягат и регулипането
в сферата на игралния бизнес. Първият закон, посветен на регулиране
дейността по организирането и провеждането на хазартни игри и залагания
е Законът в Полша «За игри и взаимни залагания» и е приет още на 29 юли
1992 година 1 .
Новият закон качествено повлиява на развитието на игралния бизнес в
Полша. По същество, този закон, с някои промени действа и до сега.
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Бизнесът започва да се развива. Откриват се казина, зали с игрални
автомати и бинго зали. Населението също е доволно от промените в
страната и от легализацията на хазартния бизнес. Исторически обусловено е
в Полша, че хазартният бизнес оказва подкрепа на спорта и културата в
страната, а от известно време съдейства и за запазване на националното и
наследство. От 1994 година под патронажа на Totalizator Sportowy се
намира националната култура на страната, който ежегодно внася за
развитието на културата над 1210 млн. злоти, а също и голяма част от
спорта 2 . Неговата дейност доста се цени от обществото: съгласно
социологически допитвания 95 % от населението считат дейността му за
плодотворна за държавата.
Сега

по-подробно

ще
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действащото

в

страната

законодателство. Законът “За игрите и взаимните залагания” регулира
дейността по организирането и провеждането на всички хазартни игри,
залагания и лотарии на територията на Полша (игри на карти и игри със
зарове,

игри

на игрални

автомати, бинго, телебинго, лотарии

и

видеолотарии и т.н.).
Дейността по организирането и провеждането на хазартни игри и
залагания от страна на държавата се намира под контрола и финансовия
надзор на министерството на финансите.
Да се занимават с хазартен бизнес на територията на Полша могат
юридически лица, под формата на отворено или затворено акционерно
дружество, регистрирано на територията на страната или физически лица
(индивидуални предприемачи) имащи полско гражданство или гражданство
на една от страните – членки на ЕС.
Съгласно полското законодателство в казината могат да се провеждат
само хазартни игри с използването на карти за игра или зарове (минимален
брой маси – 4, максималният брой на игралните маси е неограничен), а
също така игри на игрални автомати (не по-малко от 5 игрални автомата и
не повече от 30).
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По данните от 1994-2005 години постъпленията от хазартния бизнес са достигнали 4,1 млрд злоти.
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Игралните автомати, използвани на територията на страната биват 2
вида: обикновени игрални автомати и автомати с така нарачени “малки
печалби”, по нашите понятия – развлекателни. Максималната печалба от
такива автомати не може да надвишава 15 евро 3 , а максималният залог за
участие в играта – 0, 07 евро 4 .
В залите с игрални автомати се разрешава да се разполагат главно
игрални автомати (не по-малко от 15 и не повече от 70). Първите автомати с
малки залози могат да се
разполагат само в специални
помещения, предназначени за
развлекателни

цели

(не

повече от 3 игрални автомата
в едно помещенше).
Участие в хазартните
игри и лотариите се допуска
след

навършване на 18

години. Когато посетителят
отива в казиното за първи
път, той е длъжен да премине
задължителна регистрация и
да

плати

регистрационна

такса, която представлява за
казиното

разликата

между

най-високата и най-ниската
ставка,

определени

в

даденото заведение. Всеки месец сумата от тази такса се превежда от
операторите на казиното по специална сметка в държавния бюджет.
Съгласно закона, регистрацията на посетителите трябва да се извършва по
неформални признаци: необходимо е да се посочат име, фамилия, дата и
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Еквивалентът на сумата в евро се определя по курса на Полската Национална Банка, публикуван през
последния ден на изминалата година.
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място на раждане, да се представи паспорт. След регистрацията и
заплащането на регистрационната такса посетителят получава квитанция за
плащането, която се явява и входен билет за казиното. Лицата, отговарящи
за контрола и надзора на хазартния бизнес, за да влязат в казината не е
задължително да плащат такса.
За да се оглави компания, занимаваща се с хазартен бизнес е
необходимо да се получи документ за професионално образование. Този
документ се издава от министерството на финансите. За да го получи
кандидатът трябва да има безупречна репутация, да знае полски език, да не
е осъждан и да положи изпит за правоспособност. От компетентността на
финансовия министър е да се признаят документите, потвърждаващи
успешното полагане на изпитите, които не са издадени от министерството.
Съгласно закона всяко казино трябва да е оборудвано със система за
видеонаблюдение. С изключение на «камерменовете» и собствениците на
казината да гледат записите имат право само съответните органи, отговорни
за контрола и надзора на хазартния бизнес. В случай на спорна ситуация,
възникнала по време на провеждане на каквато и да било игра на игралната
маса, да види записа може и участника в хазартната игра, но за тази цел той
трябва да напише писмено заявление.
Интересното е, че съгласно полското законодателства всяко игрално
заведение

трябва

да

има

независим

източник

за

получаване

на

електроенргия – почти както е в известното Casino de Monte-Carlo (Монако).
Лицензиите за игрален бизнес се издават от от министерството на
финансите. Срокът на валидност на лицензията е 6 години. Разрешенията за
дейност с игрални автомати се издават от данъчните органи. В момента на
територията на Полша действат 5 лицензии за организиране и провеждане
на хазартни игри в казина и има 27 казина. Всяка година министерството
определя за себе си, колко лицензии има намерение да издаде през текущата
година. За да се получи лицензия, трябва да се спечели конкурс, който се
провежда от министерството на финансите. Кандидатът за лицензия е
длъжен да потвърди «чистотата» на уставния капитал, да плати на
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държавата мито и да представи бизнес-проект за създаване на казино (само
задължителните изисквания за представяне на такива документи са
деветнадесет). Освен това е необходимо да се представят правилата и
списъкът на хазартните игри, които ще се провеждат в игралното заведение,
началният срок на започване дейността, а за казината, описание на
системата за задължителна регистрация на играчите.
Всички съвременни казина се намират в хотели, макар че действащото
законодателство не поставя ограничения за разполагането на казина и на
други места.
Законът достатъчно строго регулира дейността по организирането и
провеждането на хазартни игри и залагания и предявява особени изисквания
за желаещите да упражняват тази дейност. Така например, лицензента за
получаване лицензия за упражняване на хазартна дейност трябва да има на
разположение капитал в следния размер:
Наименование

Сума на уставния капитал
в евро

Казино

1.000.000

Зала с игрални автомати, бинго зала и
пункт за залагания (букмейкърски

500.000

пункт)
Игрални автомати с «малки печалби»

200.000

Компанията, получила лицензия, е длъжна за периода на своята
дейност да осигури капиталовите задължения, които се явяват гаранция за
честносттта на работата на оператора на игралното заведение и в случай , че
са допуснати сериозни нарушения, например, по голяма задлъжнялост по
плащането на данъци, държавата ги изземва за погасяване на дълга. Сумата
на депозитите не е фиксирана, и пряко зависи от вида дейност, с която
възнамерява да се занимва компанията.
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Наименование на объекта за
залагане

Сума на залога в евро

Казино

300.000

Зала за игрални автомати и бинго зали

150.000

Пункт за залаганания (залози)

10.000

Игрален автомат с «малки печалби»

1.000

При това ако компанията притежава от 1 до 3 игрални заведения от
един и същи тип, то депозитът представлява посочената по горе сума. Ако
са от 4 до 6 – депозитът се увеуличава двойно, от 7 до 9 – тройно, от 10 до
20 – четворно, от 21 до 30 – петорно, от 31 до 40 – шесторно. За всеки десет
следващи игрални заведения сумата на депозита нараства още един път.
Депозитът може бъде внесен като се сключи застрахователен договор
със застрахователна компания, като се представят банкови гаранции, като
превод на пари по сметка в банка (сумата подлежи на връщане след
изтичане срока на лиценза) или като ипотечна гаранция с принадлежаща на
компанията недвижима собстевност. От сумата на депозита 10 % трябва да
отиват за закупуване на игрално оборудване, инсталиране система за
регистрация на участинците в игрите в казиното и т.н. След изтичане на
всяка бюджетна година тези суми се проверяват от министерството на
финансите.
Цялото игрално оборудване (игрални маси, игрални автомати ит.н.)
съгласно закона трябва да са собственост на организатора на хазартните
игри.
В полското законодателство се прилагат не само финансови
ограничения за количеството на операторите. Съществуват също така и
териториално-количествени ограничения. Първоначално ограниченията за
откриване на игрални заведения в Полша са били следните:
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За казино:
Брой жители на града

Брой казина

от 250.000 до 350.000

1

от 350.001 до 500.000

2

от 500.001 до 1.000.000

3

Над 1.000.000

5

За игрални зали
Брой жители на града

Брой игрални зали

от 50.000 до 100.000

1

от 100.001 до 200.000

2

от 200.001 до 300.000

3

от 300.001 до 500.000

4

от 500.001 до 700.000

5

от 700.001 до 1.000.000

6

Над 1.000.000

7

Към днешна дата картината съществено се е изменила и се прилагат
следните териториално-количествени ограничения: на 250.000 души може
да се открие само едно казино, а зала за игрални автомати или бинго зала –
на 100.250 души. При това броят на това количество игрални зали може да
се увеличава с 1 зала на всеки следващи 100.000 жители. Що се отнася до
игралните автомати, за тях ограничения според броя на населението не се
прилагат. Тези, които са решили да организират хазартен бизнес на кораби,
фериботи, трябва да знаят, че хазартните игри могат да започнат чак 30
минути след потеглянето от пристанището, и да успеят да ги завършат също
30 минути преди връщането на сушата. Задължителен атрибут в
съответствие с този закон е развяващият се над плавателния съд или
ферибота полски флаг, т.е. регистрацията на кораба трябва непременно да е
полска.
Освен това игралните заведения не могат да се намират на по малко
от 100 метра от учебни, възпитателни, медицински или религиозни
заведения.
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По отношение на данъкооблагането, полските компании са в доста
неблагоприятно положение, главно операторите в казината. До 2000 година
данъчните ставки за игралния бизнес в Полша бяха следните:
Доходи на казиното при
приключване на

Данъчна ставка

тримесечието в злоти 5
от 0 до 60.000

25%

от 60.001 до 120.000

15.000 злоти + 30% от сумата над 60.000 злоти

от 120.001 до 200.000

33.000 злоти + 35% от сумата над 120.000 злоти

от 200.001 до 300.000

61.000 злоти + 40% от сумата над 200.000 злоти

Над 300.000

101.000 злоти + 50% от суми над 300.000 злоти

За организаторите на хазартни игри в зали:
Доходи на игралната зала
при приключване на

Данъчна ставка

тримесечието в злоти
от 0 до 15.000

30%

от 15.001 до 30.000

4500 злоти + 40% от сумата над 15.000 злоти

от 30.001 до 50.000

10.500 злоти + 50% от сумата над 30.000 злоти

Над 50.000

20.500 злоти + 60% от сумата над 50.000 злоти

За останалите видове хазартни игри и залагания: организиране
тотализатори на хиподрума – 2%, залагания, предметна лотария и бинго –
10%, парична лотария – 15% и т.н. Всички данъци от хазартния бизнес
постъпват в държавния бюджет.
През 2000 година влиза в сила постановление «За данък печалба»,
съгласно който се променя системата за облагане с данъци на казината и
игралните зали. Сега данъчната ставка върху доходите от игрална дейност в
казината и игралните зали предтавлява 45% 6 .
След излизането на този закон малките казина в страна та са закрити,
т.к. тяхната издръжка става нерентабилна. В същото време големите казина
5

Доходът за данъчно облагане в казината представлява за игрите на карти и рулетката разликата от
суммата на вноските за игрални жетони на касата и на игралната маса и сумата на плащанията.
6
За останалите видове хазартни игри, залози и лотарии данъчната ставка не с епроменя.
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след влизане в сила на това постановление от година на година се сблъскват
с проблема за намаляване на получаваните доходи. Като се прибави и
забраната за рекламиране на хазартните игри, липсата на възможност да се
приспадне ДДС от хазартната дейност, задължителните държавни изпити за
всички сътрудници на стойност 1400 злоти, то собствениците на казина в
Полша трябва да се радват дори на малки доходи. Развитие на казината в
Полша вече отдавна няма.
Накрая следва да се спомене относително новият вид игрален бизнес –
онлайн казино. Този вид хазартна дейност към днешна дата е строго
забранена в Полша. Организаторите на хазартни игри онлайн рискуват «да
си спечелят» внушителна глоба, а също така да бъдат осъдени на затвор до 3
години. Наистина, само на теория. На практика този отрасъл на хазартния
бизнес благополучно се развива, привличайки все повече хора, и явявайки
се сериозна конкуренция на традиционните игрални заведения. Последните,
за да не загубят клиентите си, трябва постоянно да повишават процента на
печалбите от игралните автомати – ако през 2002 година той е бил 66,1 %,
то през 2005 година той вече е 79,3 %. Всички Интернет-казина действащи
на територията на Полша са регистрирани на територията на Панама, КостаРика, о-в Мен, Малта и други лоялни към хазартния бизнес онлайн страни.
Най-интересното е, че независимо от забраната за дейността на онлайн
игрите на територията на Полша, спечелилият в интернет-казиното е
длъжен да плати данък върху дохода от печалбата. При това през 2007
година за пръв път в структурите на властта се обсъждат промени в
законодателството, именно в частта за легализиране на игралния бизнес
онлайн.
Основа за данъчното облагане по отношение на хазартните игри се
явяват, съгласно закона «За игрите и взаимните залози»: за лотарии и
телебинго – сумата от доходите от продажба на билети, за цифровите игри –
общата сума от изплатените печалби, за видеолотариите – разликата между
внесената сума (нанесена в паметта на терминала) и изплатените печалби, за
парично бинго – номиналната стойност на използваните за игра талони, за
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казината (в случай на игри с използването на карти за игра и зарове) –
разликата от сумата, внесена за жетоните и сумата, изплатена за тях при
връщането им, при клубния покер – общият доход на казиното от игрите на
участниците, за игралните автомати, разположени в казината и игралните
зали – разликата между сумата за размяна за жетони (или пуснати в
автомат) и изплатените печалби, за залаганията - сумата от постъпилите
залози. Данъците от дейността по организиране и провеждане на хазартни
игри, залагания и лотарии постъпват в държавния бюджет.
Още един източник на печалба за държавната хазна е системата от
така наречените доплащания. Например, в стойността на лотарийния билет
влиза сума, предназначена за пропагандиране на спорта, модернизация на
спортни обекти и т.п. Получените по този начин доходи, се превеждат по
специални сметки в министерствата на културата и опазване на културното
наследство – 20 % и министерството на физкултурата и спорта – 80 %. Тези
пари са предназначени за подкрепа на полски и международни театрални
мероприятия, литературно творчество и периодични издания, повишаване
културата на полския език и повишаване читателската активност на
населението, за помощ на млади актьори, а също и за осигуряване на достъп
до културата за хора с частична трудоспособност.
Данъкът за хазартния бизнес се плаща всеки месец. Като данъчна база
се явяват «чистите» доходи на организатора на хазартни игри (освен
автоматите за развлечения). Данъчната ставка към 1 януари 2008 година е:
Наименование

Данъчна ставка, на месец

Казино и зали с игрални автомати

45%

Тотализатор на хиподрумите

2%

Лотарии и залагания

10%

Телебинго

15%

Лото

20%

Игрални автомати и автомати с «малки

180 евро

печалби»
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Данъчните ставки за развлекателните автомати (игралните автомати с
«малки печалби»), които са най-популярни в момента в Полша, се
увеличават практически всяка година. Ако до 2003 година ставката е била
50 евро на месец, то от 1 януари 2004 година тя е вече 75, от 1 януари 2005
година – 100, от 1 януари 2006 година – 125, а от 1 януари 2008 година – 180
евро.
Рекламата на дейността по организирането и провеждането на
хазартни игри на територията на Полша е забранена. За нарушаване на
действащото законодателство е възможно и прилагането на чл. 229 от
Наказателния Кодекс на Полша.
Развитието на игралния бизнес, в частност в казината, е протичало не
съвсем така, както би се искало на полските власти. Едно от найразпространените нарушения от момента на легализация на бизнеса е било
укриването на доходи от данъкооблагане. Тази ситуация продължава почти
8 години. Накрая търпението на властите да гледат минусовите баланси се
изчерпва и от ноември 2000 година «постоянно присъствие» във всички
казина стават инспекторите от данъчната служба, пряко наблюдаващи за
реда при провеждане на игрите от момента на отваряне на масата и до
нейното затваряне.
При това в регулиращото хазартния бизнес законодателство на Полша
през целия период на неговото съществуване се срещат и по-приятни
моменти. Така например, на 15 юни 2003 година действащият закон
претърпява кардинални промени към либерализация. Главните промени са
насочени към законодателното утвърждаване в страната на фактически нов
вид игрален бизнес – експлоатацията на игрални автомати с «малки
печалби», които от него време могат да се използват в барове, клубове и
т.н., които до този момент съществуват нелегално много на брой. Освен
това през 2003 година в страната са приети две заповеди на министерството
на финансите, регламентиращи правилата за провеждане на хазартни игри, а
също така описващи реда на провеждане тендери за получаване на
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лицензия, изискванията при съставяне и подаване на финансовата
документация, сертифицирането и др.
Най-големите полски компании са - Casinos Poland и Orbis Casino Ltd.
Casinos Poland управлява 7 казина. Най-популярният игрален дом на
корпорацията е варшавското казино в хотел Mariotte. Компанията Orbis
Casino Ltd владее 10 казина, най-големите от които се намират във Варшава,
Краков, Котвице и Сопот.
Стабилизирането на хазартния бизнес в Полша протича доста бързо.
След като усвояват най-доходните места, полските бизнесмени обръщат
поглед към други страни. Най-напред е открито първото казино в Литва, а
след това в Мароко (и двата проекта са на компанията Casinos Poland). В
действителност, всички тези начинания се оказват неуспешни. Дали не
достига опит на полските бизнесмени, или пък специфичното полско
законодателство не дава шансове на бизнесмените да работят в чужди
страни?
Пазарът на хазартния бизнес в Полша през последните години силно
се е разраснал и към днешна дата се характеризира със следните показатели:
Наименование

2005

2006

2007

Казина

27

27

27

Игрални зали

176

187

191

15.167

22.375

32.766

Игрални автомати с «малки
печалби»

Към началото на 2008 година в страната работят около 70 игрални
маси, 5 000 игрални автомата в казина и игрални зали, а също и над 32 000
игрални автомата “с малки печалби”. Към 1 януари 2008 година един от
секторите на хзартния бизнес прекратява съществуването си – всички бинго
зали са закрити. Както се вижда, основното развитие на хазартния бизнес в
Полша се дължи на игралните автомати, намиращи се в кафенета и барове.
Оборотът от хазартния бизнес по данни от 2007 година е над 8 млрд злоти.
За най-големи казина в Полша се смятат варшавското казино,
намиращо се в хотел Mariotte (29 игрални маси ), Hyatt (10 игрални маси и
14

стая за игра на клубен покер), Sofitel (14 игрални маси), а също така във
Вроцлав и Краков. Всички други казина са значително по-малки, рядко се
срещат по повече от 10 игрални маси, или пък отделен VIP.
Оборотът

от

хазартния

бизнес в Полша за 2005 година е
от порядъка на 5,6 млрд злоти. В
игралната индустрия на страната
работят

65

компании:

8

букмейкърски пункта, 5 вериги
казина, 2 лотарийни компании,
останалото са игрални зали и
компании, използващи игрални
автомати. През 2005 година в
хазната са постъпили 805,7 млн.
злоти.
Полското законодателство
не забранява да се организират и
провеждат хазартни игри, но
успешно усложнява развитието на игралния пазар. Високите данъци и
стойност на лицензията, забраната да се рекламира, териториалните
ограничения.... Да вземем за пример Варшава. Към момента в столицата
работят само 7 казина. Независимо, че това е най-доброто място за развитие
на хазартния бизнес, за другите оператори просто е твърде «тясно».
Причината – териториалните ограничения. Според закона – всички места са
заети. През 2008 година населението на Краков нарасна, което позволи на
града да претендира за още една лицензия за откриване на казино. По този
начин, в Полша в близко бъдеще е възможно да се открие 28-о казино.
Опитът на полските власти да регулират дейността по орагнизирането
и провеждането на хазартни игри заслужава достатъчно високи оценки.
Най-главното което успяха да постигнат властите - това е одобрението на
игрите

от

обеществеността

на

Полша.

Проведените

в

страната
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социологически изследвания сочат, че населението на страната съвсем не е
против хазартния бизнес, и следователно в близко бъдеще никакво
преследване не се очаква, макар законодателите на страната постоянно да
следят състоянието му и са способни в най-скоро време с нови поправки
сериозно да разтърсят полския хазартен пазар.
Ковтун Евгени
E завършил Московския Държавен Университет за далекопътни
съобщения /МГУ ПС/ и Руската Държавна Данъчна Академия /РДДА/.
Известен публицист в областта на правното регулиране на хазартния
бизнес, автор и съавтор на много книги, посветени на историята на хазарта
и неговото законодателно регулиране. Последните му книги: “Хазартният
бизнес в Русия: законодателно регулиране”, “Правно регулиране на
хазартния бизнес в чужбина” /съвместно със Сергей Ковальов/ и “Правно
регулиране на хазартния бизнес в Украина и в съседни държави” /на руски и
украински език/, са получили признание не само в Руската Федерация,
Украина и Беларус, но и в някои страни зад граница.
Статиите на Евгени Ковтун за правното регулиране на хазартния
бизнес са преведени на много световни езици, включително на английски,
испански, френски, български, полски, румънски, украински, арменски,
грузински, естонски, латишки и литовски и са публикувани в различни
средства за масова информация.
Да

пишете

на

Евгени

Ковтун

можете

на

следния

адрес:

bushardo@mail.ru.
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