
Efbet Регистрация и Първоначален Бонус 
Efbet e на пазара още от 90-те под името Balkan Bet. Сегашното си наименование 
придобива през 2006г., когато на бял свят се появява и сайтът efbet.com.  Efbet е 
първият букмейкър на родна територия, който придоби своя лиценз от ДКХ. Причините 
да му се доверите обаче не спират дотук. Efbet е букмейкър, който освен огромен опит 
в онлайн залозите, може да се похвали и с дълги години опит с наземни хазартни 
пунктове и казина. 

                 
            

              
    

Регистрация в Efbet  

Процесът по регистрация е изключително интуитивен. Жълтият бутон за регистрация 
се намира в горния десен ъгъл на страницата. Кликането му ще ви отведе до формата 
за регистрация, която е разделена в 3 стъпки. 

Първата стъпка ще ви изиска изберете потребителско име, парола, както и да 
въведете актуален имейл адрес. 

 

 

Спортни залози и стратегии онлайн от 7sport 

А ако и вие искате да сте един от стотиците хиляди доволни клиенти, ще се наложи да 
преминете през задължителния процес, за да създадете своята регистрация в Efbet.bg. 
Той не е никак сложен, всъщност често отнема само няколко минути, преди да сте 
готови
за първия си залог.

https://7sport.net/rakovodstvo/
https://7sport.net/efbet/


Втората стъпка  е свързана с личните данни. Тук освен имената, дата на раждането, 
ЕГН-то и адреса, ще трябва да предоставите също и езика, валутата и номера за 
контакт. 

 

След като успешно завършите регистрацията си и активирате акаунта през имейл, ще 
минем на последната стъпка, която е свързана с депозита. 

 

Избирайки начина и сумата за депозит идва и най-хубавата част, а именно бонусите. 
Какво предлага Efbet ще разгледаме по-надолу. 
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Еfbet Първоначален Бонус при Регистрация 

Efbet е изключително щедър с новите клиенти на компанията, предлагайки начален 
бонус не само за спортните фенове, но и за почитателите на казино игрите. 

Ще получите Efbet бонус за спорт в размер на 100% от първоначалният ви депозит и 
достига до 200лв. За да усвоите бонус средствата е необходимо да изпълните няколко 
условия, които я съпровождат. А именно: 

● Трябва да направите депозит на стойност минимум 10лв; 
● Трябва да превъртите сумата на депозита + тази на бонуса общо 3 пъти; 
● Минималният коефициент за всяка селекция е 1,20; 
● Залози на азиатски хендикап, равен няма залог, четно/нечетно и азиатски 

линии няма да бъдат считани към условията за разиграване. Не се зачитат и 
залози при които е използвана функцията Cash Out (Затвори залог). 

● Срокът за описаните по-горе условия се равнява на 30 дни от датата на 
получаване; 

● Бонусът е под формата на безплатен залог, което означава, че когато 
изпълните условията по вашата сметка ще постъпят само нетните печалби, 
които сте генерирали.  

 

Efbet предлага и бонус за своите казино потребители. Той е в размер на 200% от 
първоначалният ви депозит в букмейкъра и достига до 1000лв. Офертата е 
фокусирана върху слот игрите. Условията, естествено се различават, затова сме ги 
описали подробно: 

● Минималният депозит е в размер на 10лв.  
● Условието за превъртане е да направите залози на обща стойност 35 пъти 

сумата на депозита + бонуса; 
● Началният Бонус Казино важи за всички игри в секция “Слот” и не може да бъде 

използван в останалите раздели на компанията; 
● Ако за вашият първи депозит използвате електронните портфейли Skrill или 

Neteller отпада възможността да се възползвате от бонус.  
 

Заключение 
 
Българският букмейкър има богат опит в хазартните игри и това си личи не само по 
иновативната платформата, но и по отношението му към клиентите. Можете да се 
възползвате от два колосални бонуса, чиито условия не са тежки за изпълнение, което 
ще направи престоят ви в Efbet незабравим. 
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Bet365 Регистрация и Първоначален Бонус 
Едва ли Bet365 има нужда от представяне. Той е най-големият букмейкър в световен 
мащаб с над 45 милиона активни клиенти в над 100 държави. Bet365 предлага 
огромен избор от спортни залози, пряко предаване, изключителна кеш аут функция и 
още много. Казиното на Bet365 има всичко необходимо, за да бъде престоя ви 
пълноценен. А освен това можете да се насладите и на висококачествена покер зала. 

Регистрация в Bet365 

             
              

     

Първата стъпка е да въведете своите лични данни, като име и дата на раждане. След 
което трябва да въведете документа, чрез който ще бъде извършена верификацията 
на акаунта. 
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За да станете един от многото доволни клиенти на компанията, трябва да преминете 
през процеса по регистрация. В случая с Bet365 формата за регистрация е много 
семпла и лесна за ориентиране.

https://7sport.net/rakovodstvo/
https://7sport.net/bet365/
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Следващите полета трябва да бъдат запълнени от вашите данни за контакт – имейл и 
телефонен номер, както и да въведете постоянния си адрес. 

 

Останаха и последните свободни полета. Те изискват да изберете своето 
потребителско име и парола, специалният четирицифрен код за сигурност, както и 
форматът на коефициентите. 
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С това регистрацията ви е завършена. Остава да я потвърдите през имейл и можете 
да преминете на депозирането на средства във вашата новосъздадена потребителска 
сметка. 

Разплащателните методи, които са активни България не са много, но за сметка на 
това покриват всички най-често използвани от потребителите опции. Те включват 
Кредитни и Дебитни карти, Банков Трансфер, както и електронни портфейли като 
PaysafeCard и ePay.bg. 

 

Както знаете, началният бонус е на базата на първият ви депозит. Какво предлага 
Bet365 на новите си потребители ще видим по-надолу.  
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Bet365 Първоначален Бонус при Регистрация 

За феновете на спортовете Bet365 предлага „Оферта нова сметка“,която ще ви донесе 
100% бонус до 100лв. Макар офертата да не звучи толкова внушително, колкото на 
конкурентите, то тук промоцията има една ключова характеристика, която я прави 
много предпочитана от играчите. А това, че Кредитите за Залози не изискват 
превъртане. 

Единственото, което трябва да направите е да направите квалифициращи залози на 
стойността на вашият първи депозит. В момента в който вашите залози бъдат 
уредени, вашите кредити за залози ще станат активни. Има разбира се и някои 
допълнителни правила с които да се съобразите. А те в случая са следните: 

● Трябва да направите вашият квалифициращ депозит до 30 дни от датата на 
регистрация.  

● Минималният коефициент за всяка селекция не трябва да бъде по-ниска от 
1.20.  

● Ако част от залога е затворен чрез функцията Cash-Out, към условията ще се 
счита само активната останала сума. 

● Срокът за изпълнение на посочените изисквания е 30 дни.  
● Депозити през epay.bg, Neteller, Skrill и PaysafeCard няма да бъдат считани за 

квалифициращи. 

Заключение 

Bet365 напълно заслужава доброто си име. Букмейкърът предлага опростена 
регистрация, а освен Bet365 бонус за спорт, можете да се възползвате и от редица 
други оферти.  

Bwin Регистрация и Първоначален Бонус 
Bwin е австрийски хазартен гигант, който е доказал се през годините. Платформата на 
букмейкъра предлага всичко необходимо за потребителите. Можете да намерите 
богата гама от спортове, висококачествена казино платформа и покер зала.  

Регистрация в Bwin 
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Bwin, както и в други букмейкъри регистрацията е разпределена в 3 стъпки. 
Първата стъпка започва с избирането на валута, въвеждането на имейл и избор 
на потребителско име и парола.
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Втора стъпка е свързана с личните ви данни – име и фамилия, дата на раждане, 
националност и ЕГН. 
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Трета стъпка е свързана с вашият адрес, както и въвеждането на актуален телефон за 
връзка. Необходимо е и да изберете по какъв начин да получавате персонализирани 
оферти и предложения.  

С това завършва процеса по регистрация. Единственото, което е необходимо да 
направите сега е да активирате вашият акаунт през имейл адреса. 

Когато вече разполагате с активен акаунт можете да пристъпите към депозиране в 
акаунта. Депозити могат да бъдат извършени по много начини, сред тях срещаме 
Кредитни и дебитни карти, банков трансфер, Skrill, Neteller и дори PayPal. Имайте 
предвид, че букмейкъра не ви задължава да извършите депозита веднага след 
регистрацията. Това трябва да стане до 7 дни, след активирането на профила ви. Ако 
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не успеете в уречения срок, отпада възможността ви да вземете някой от началните 
бонуси на компанията. А те са наистина колосални. 

Bwin Първоначален Бонус при Регистрация 

Bwin предлага първоначален бонус на новите си клиенти, без значение дали те 
предпочитат казино или спортни залози. 

Първо ще разгледаме офертата за спорт. Бонусът е класическите 100% от вашият 
първи депозит, но максималната сума достига до 222лв. Bwin Бонус ще бъде 
кредитиран автоматично по сметката ви и НЕ е под формата на безплатни залози. За 
да вземете сумата на бонуса, както и печалбите към него е необходимо да покриете 
следните условия за превъртане. 

● Минималната сума на квалифициращият депозит не трябва да бъде по-малка 
от 20лв.  

● Сумата на бонусът плюс депозита трябва да бъде разигран общо 7 пъти на 
спортни залози. 

● Минималният коефициент на селекциите е 1.70. 
● Срокът да изпълните условията се равнява на 30 дни от датата на депозита.  
● Депозитите през Skrill, Neteller и PaysafeCard  не могат да бъдат определени 

като квалифициращи. 

Време е да обърнем внимание и на офертата за казино. Тук бонусът върху депозита 
отново е 100%, а сумата, която можете да вземете вече се равнява на 400лв. 

● Минималният депозит тук отново е в размер на 20лв. 
● За да превъртите бонусът успешно трябва да направите залози на стойност 

сумата на депозита плюс тази на бонуса общо 20 пъти.  
● Срокът това да се случи е 30 дни.  

Заключение  

BWin е толкова известен и предпочитан букмейкър. Определено обаче славата му е 
заслужена, тъй като разполага с висококачествена платформа и множество функции. 
Това в комбинация с щедрите бонус оферти гарантира едно изключително приятно 
изживяване в сайта на Bwin. 

 

Palmsbet Регистрация и Първоначален Бонус 
Palmsbet е най-новият български букмейкър, който завладя родният хазарт преди само 
2 години. С огромен опит в казино индустрията придобит от наземна верига казина, 
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Palmsbet се постара да предложи иновативна платформа на всички залагажи, без 
значение дали те се интересуват от казино или спортни залози.  

Регистрация в Palmsbet 

Процесът по регистрация, както и в много други букмейкъри е изключително улеснен и 
отнема броени минути, за да попълните отделните стъпки. 

            
              

             

 

Стъпка 2 е свързана с личните ви данни. Тук е необходимо да въведете името и 
фамилията си, ЕГН, както и телефон за връзка.  

 

В третата стъпка ще можете да напишете потребителското име на човекът, който ви е 
препоръчал, ако има такъв, както и да се съгласите с общите условия на сайта.  

Спортни залози и стратегии онлайн от 7sport 

Първата стъпка за вашата регистрация в Palms Bet е да изберете своето 
потребителско име и паролата, която ще използвате, както и вашият активен имейл 
адрес. След като изберете и предпочитаната от вас валута е време да преминем към 
стъпка 2.
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Palmsbet Първоначален Бонус при Регистрация 

Palmsbet предлага начален бонус и за казино и за спортни залози. От кой ще се 
възползвате зависи изцяло от вас. По-долу ще ви представим условията и правилата 
съпътстващи и двете промоционални оферти.  

Начален Бонус за Спорт 

Началният бонус, който ще вземете за спортни залози в Palmsbet е в размер на 100% 
от вашият първоначален депозит и достига стойност до 200лв. Той е съпроводен от 
няколко прости правила: 

● За да бъде изтеглена сумата на бонуса  плюс печалбите към него ще трябва да 
направите залози на обща стойност 5 пъти бонуса плюс депозита.  

● Няма минимален коефициент за вашите селекции. 
● Залози, затворени през функцията Cash-Out няма да бъдат счетени към 

превъртането на бонуса. 
● Срокът за изпълнението на условията е 60 дни.  
● Депозити извършени през Skrill и Neteller не могат да бъдат квалифициращи за 

началният бонус. 

Начален Бонус Казино 

Palmsbet бонус казино е в размер на 100% до 100лв. Той е валиден само в секцията 
Слот и не може да бъде използван в други секции на сайта. 

● За превъртането на бонуса ще трябва да направите залози на обща стойност 
20 пъти тази на депозита и бонуса. 

● Валидността на офертата е 30 дни, след които всички бонус средства, както и 
печалбите натрупани чрез тях ще бъдат отнети.  

Заключение 

Palmsbet макар да е от скоро на пазара определено проявява нужната му упоритост, 
за да се нареди сред лидерите на пазара. За това съдим по модерната и удобна 
платформа, както и по множеството бонус оферти с които периодично радва 
потребителите си.  

Winbet Регистрация и Първоначален Бонус 
Winbet също е сравнително нов букмейкър, но определено за кратко време спечели 
солидна популярност сред онлайн залагащите. Платформата на букмейкъра предлага 
изключително богат спортен раздел, както и казино на много високо ниво. Winbet 

Спортни залози и стратегии онлайн от 7sport 

https://7sport.net/palmsbet-bonus/
https://7sport.net/rakovodstvo/


спечели доверието на много клиенти чрез множеството щедри бонус оферти към 
залагащите. 

Регистрация в Winbet 

След като направихме кратък обзор на букмейкъра е време да разгледаме и процесът 
по регистрация. Отново забелязваме класическа регистрационна форма, този път 
разделена в две стъпки. Бутонът за регистрация се намира в дясната страна на 
навигационната лента и ще ви към формата за регистрация. 

Стъпка 1 е предназначена за вашите лични данни. Тук ще откриете полетата за име и 
фамилия, ЕГН и телефонен номер за връзка. 
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Стъпка 2 се отнася за функционирането на вашият профил. Това означава, че тук ще 
трябва да попълните имейл, потребителско име и парола, както и да изберете своите 
тайни въпрос и отговор. След като изберете и предпочитаната от вас валута, вашата  
регистрация в WInbet е вече завършена.
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След като попълните двете стъпки и приключите вашата регистрация ще трябва да 
активирате профила си през имейл. 

Вече можете да направите депозит и да се насладите максимално на играта в 
букмейкъра. Депозирането в сайта може да стане по много различни начини, като 
методите варират от банкови трансфери и кредитни/дебитни карти до най-различни 
електронни портфейли. При депозирането на средства можете да намерите много 
щедри бонуси, които сме разгледали подробно. 

Winbet Първоначален Бонус при Регистрация 

Winbet е изключително щедър към своите клиенти. Той предлага цели 3 бонуса на 
своите нови клиенти. Бонусът за спорт и казино тук е допълнен и с бонус за Казино на 
живо, което прави Winbet единственият на родна земя, който предлага подобна 
оферта. 

Нека разгледаме подробности относно всички оферти на компанията. Започваме 
първо с началният бонус за спорт. В Winbet бонусът е в размер на 200% и достига до 
100лв. 

За да активирате началният бонус за спорт ще трябва да въведете бонус код WB2020 
в обозначеното поле по време на регистрацията.  След като активирате офертата 
трябва да изпълните няколко прости условия за да се счете офертата за изразходвана 
напълно: 
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● За да имате право да извършите теглене, трбява да направите залози на обща 
стойност 6 пъти бонуса плюс депозита. 

● Всички селекции трябва да бъдат с минимален коефициент 1.30. 
● Максималната сума за единичен залог е 50лв. Ако искате да заложите 

по-висока сума, то ще трябва да имате свободен баланс. 
● Срокът за изпълняване на условията са 30 дни. 

Начален Бонус Казино 

Начален бонус казино в Winbet представлява 200% от сумата на вашият първи 
депозит до 1000лв. Офертата може да бъде активирана единствено чрез бонус код, 
който се въвежда по време на регистрацията.  В случая бонус кодът е W1000. Преди 
да започнем разиграването на бонуса трябва да знаем някои неща. Ето кои са те: 

● Welcome Бонус Казино може да бъде използван само на Слот игри, както и на 
игрите Virtual Roulette, European Roulette, HAB European Roulette и Roulette 
Casino Maria Luiza. Всички останали игри на компанията няма да допринесат 
към условията за разиграване.  

● За да усвоите бонуса е необходимо да направите залози на стойност 35 пъти 
общата сума на депозита и бонуса.  

● Максималната стойност на единичен залог е 5лв. За да поставяте по-големи 
залози е необходимо да разполагате със свободен баланс по вашата сметка. 

● Валидността на бонуса е 30 дни. Ако не успеете да изпълните условията в този 
период сумата по бонуса, както и всички печалби към него ще бъдат изтрити от 
игралната ви сметка. 

Начален бонус Live Казино  

Ако искате да играете игри на маса с крупиета на живо, то този бонус е точно за вас. 
Бонусът за казиното на живо е в размер на 100% и максималната му стойност е 400лв. 
За да активирате бонуса, трябва да въведете бонус код WLC по време на вашият 
първи депозит в платформата на Winbet. Условията за превъртане са следните: 

● Трябва да разиграете общата сума на депозита+ бонуса общо 5 пъти. 
● Максималната сума на единичен залог при Welcome Live казино е 150лв. 

Залози с по-висока стойност можете да правите единствено ако имате 
допълнителен свободен баланс по игралната ви сметка. 

● Валидността на бонуса е 30 дни.  

Имайте предвид, че всеки залог допринася различно към условията за разиграване: 

● Live Casino Texas Hold’em – 30% 
● Live Roulette – 20% 
● Live Blackjack – 10% 
● Live Baccarat – 10% 
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Заключение 

Winbet макар да не разполага с богатият опит на някои от конкурентите му се 
представя повече от добре. Платформата на букмейкъра е удобна и бърза, 
възможностите за депозит са достатъчно, а бонусите разнообразни и щедри.  
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