
Глава осма "а". 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА (НОВА - ДВ, БР. 60 ОТ 2011 Г.) 

 
Чл. 307б. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) Който чрез насилие, измама, 

заплашване или по друг незаконен начин склони другиго да повлияе на 
развитието или резултата от спортно състезание, администрирано от спортна 

организация, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление, се 
наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от хиляда до 

десет хиляди лева. 
 

Чл. 307в. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) (1) Който обещае, предложи или даде 
на другиго облага, която не му се следва, за да повлияе или загдето е повлиял 

на развитието или резултата от спортно състезание, администрирано от спортна 

организация, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба 
от пет хиляди до петнадесет хиляди лева. 

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който поиска или приеме каквато 
и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание 

за облага с цел да повлияе или загдето е повлиял върху развитието или 
резултата от спортно състезание, както и когато с негово съгласие облагата е 

предложена, обещана или дадена другиму. 
(3) Който посредничи да се извърши някое от деянията по ал. 1 и 2, ако 

извършеното не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване 
от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева. 

(4) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което осигурява или организира 
предлагането или даването на облагата. 

(5) Деецът се наказва при условията на чл. 55, ако доброволно съобщи на 
надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 1 - 4. 

 

 
Чл. 307г. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) (1) Наказанието е лишаване от свобода 

от две до осем години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева, когато 
деянието по чл. 307б или чл. 307в е извършено: 

1. по отношение на участник в състезание, който не е навършил 18 години; 
2. по отношение на двама или повече участници в състезание; 

3. по отношение на или от лице от управителен или контролен орган на 
спортна организация, спортен съдия, делегат или друго лице, при или по повод 

изпълнение на службата или функцията му; 
4. повторно. 

(2) Наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от 
петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева, когато деянието по чл. 

307б или чл. 307в: 
1. е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на 

решение на организирана престъпна група; 

2. е извършено при условията на опасен рецидив; 
3. представлява особено тежък случай; 

4. се отнася за състезание, включено в хазартна игра със залагания върху 
развитие или резултати от спортни състезания. 


