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ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИГРАЛНИ ЗАЛИ С
ХАЗАРТНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ ПО ОТНОШЕНИЕ ВИДА НА
ПОМЕЩЕНИЯТА,МИНИМАЛНАТА ПЛОЩ И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Общи положения
Чл. 1. Игралната зала е самостоятелно помещение, в което се
организират хазартни игри с игрални автомати и трябва да отговаря на
изискванията по Закона за хазарта.
Чл. 2. Игралната зала трябва да отговаря на действащите в страната
нормативни изисквания за противопожарна охрана и санитарно-хигиенни
изисквания.
Чл. 3. В игралната зала може да се извършва съпътстваща търговска
дейност, като предлагане на кафе, напитки, сандвичи и други при спазване
нормативните условия за тази дейност.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
Общи задължителни изисквания по отношение на помещението.
Чл. 4. Игралната зала трябва да има обособен вход за посетители, на който
да е монтирано информационно табло, от което да е видно името на
игралната зала и наименованието на организатора на хазартната игра.
Чл. 5. В непосредствена близост до входа на игралната зала се монтира
информационно табло, от което да е видно:
1. работно време на игралната зала;
2. забрана за достъп на малолетни, непълнолетни, униформени или
лица в нетрезво състояние, без документи за самоличност.
3. условията за изплащане на премия “джакпот”;
Чл.6. В игралната зала задължително се поставят на видно място
1. разрешението за организиране на хазартната игра,
2. правилата за провеждане на играта, утвърдени от
Държавната комисия по хазарта .
Чл.7. Минималната площ за монтиране и експлоатация в игралната
зала на всеки игрален автомат е 2 кв. м.
Чл. 8. Игралните автомати в игрална зала не могат да бъдат по-малко
от:
1. двадесет броя в населени места с над 50 000 жители;
2. десет броя в останалите населени места, както и в туристическите
комплекси.
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Чл. 9. (1) Забранява се държането в игрални зали на неработещи
игрални съоръжения,за които не е платен акциз. Всички игрални
съоръжения ,намиращи се в игралната зала,включително в складови
помещения към тях ,се смятат за работещи.
(2) Забранява се използването на игрални съоръжения,които не са
одобрени от държавната комисия по хазарта и не отоговарят на
изискванията на чл.51 от Закона за хазарта.
Чл. 10. (1) Персоналът на игралната зала трябва да контролира
посетителите и да не допуска лицата, посочени в чл. 73 от Закона за хазарта.
(2) Персоналът на игралната зала е длъжен да изпълнява
задълженията си, съгласно длъжностните характеристики, утвърдени от
организатора.
Чл.11. Използването в игрална зала на многоканален интерфейс , за
участниците в играта по реда на чл.50, ал.2 от Закона за хазарта, е
допустимо при условие, че той не води до промяна на конфигурационните
параметри на играта , зададени от производителя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
& 1. Настоящите задължителни изисквания за игрални зали по
отношение на вида на помещенията или сградата ,минималната
площ,разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол и са утвърдени на заседание на Държавната комисия
по хазарта на 08.03. 2002 год., с протокол No 2., на основание чл. 18, ал. 1 ,
т. 5 от Закона за хазарта, обн., ДВ, бр. 51 от 4.06.1999 г., изм. и доп., бр. 103
от 30.11.1999 г., в сила от 30.11.1999 г., бр. 53 от 30.06.2000 г., в сила от
30.06.2000 г., бр. 1 от 2.01.2001 г., бр. 102 от 27.11.2001 г., в сила от
1.01.2002 г., изм., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.
& 2. Контролът по изпълнението им се възлага на Държавната
комисия по хазарта към Министъра на финансите.
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