ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ
АВТОМАТИ И ОБРАЗЦИ (ДОКУМЕНТИ) ЗА СЧЕТОВОДНА
ОТЧЕТНОСТ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Общи положения
Чл. 1. Задължителните правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати уреждат изискванията, които трябва
да спазват организаторът и лицата, пряко свързани с организирането, провеждането и
отчитането на игрите в игрална зала, както и участниците в игрите.
Чл. 2. Настоящите задължителни правила са общи, като организаторите на хазартни
игри с игрални автомати са длъжни да ги спазват при изготвянето на своите конкретни
правила за организация на работата и финансовия контрол.
Чл. 3. Копия от утвърдените от Държавната комисия по хазарта “Правила за
организация на работата и финансовия контрол” и Образци (документи) за счетоводна
отчетност се съхраняват от организатора във всяка игрална зала.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
Правила за организацията на работа в игрална зала с
игрални автомати
Чл.4. Персоналът, обслужващ игралната зала, изпълнява задълженията си съгласно
длъжностните си характеристики, като спазва задължителните игрални условия и
правилата на игрите, утвърдени от Държавната комисия по хазарта.
Чл. 5. Крупието ежедневно записва показанията на устройствата за текущ контрол в
дневния отчет (Образец № 1) и го подписва, заедно с управителя.
Чл. 6. В края на всеки месец данните от дневните отчети се обобщават в месечен отчет
(Образец № 2).
Чл. 7. Управителят на залата осъществява контрол върху действията на крупието при
отчитане показанията на устройствата за текущ контрол и при инкасирането на
постъпилите залози.
Чл. 8. Изплащането на печалбите – парични или предметни се извършва след
приключване на играта за суми до утвърдената касова наличност. Изплащането на

парични и предметни награди над утвърдената касова наличност се извършва в 3
/три/ дневен срок.
Чл. 9. В хода на играта крупието следи за осъществяването на залозите, набирането на
съответните суми на кредитите и изплащането на печалбите.
Чл. 10. (1) Сервизът и ремонтът на игралните съоръжения се извършва от сервизна
организация, получила разрешение от Държавната комисия по хазарта за упражняване
на тази дейност.
(2) Текущ ремонт и поддръжка на игрални съоръжения е:
1. смяна на изгорели предпазители, лампи и друга сигнализация;
2. повреди по кабинета – стъкла,бутони,ключалки;
3. повреди (смяна) на монитори,барабани и др.
4. монетоприемащи и монетоизплащащи устройства
Чл. 11. (1) Забранява се държането в игрални зали на неработещи игрални съоръжения,
за които не е платен данък по реда на чл. 245, ал. 1, т. 1 от ЗКПО. 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 и
утвърдени от Държавната комисия по хазарта и не отговарят на изискванията на чл.51
от Закона за хазарта.
Чл.12. Допуска се използването на система за постигане на специална премия
“джакпот” от организатора по реда на чл.52 от Закона за хазарта.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
Правила за финансов контрол и счетоводна отчетност

Чл. 13. (1) Изплащането на паричните и предметни печалбите се извършва:
1. до 30 000 лв. в брой.
2. над 30 000 лв. - по банков път.
(2) Организаторът на хазартни игри при поискване е длъжен да издаде счетоводен
документ, удостоверяващ размера на изплатената печалба. Вторият екземпляр от
документа остава за съхранение в игралната зала.
Чл. 14. (1) Дневните и месечни отчети се попълват в 2 екземпляра, по един екземпляр
за счетоводството на фирмата и за игралната зала.
(2) Отчетите за премия “джакпот” се изготвят и по реда на ал.1 (Образец № 3 ).

(3) Екземплярите от отчетите по ал. 1 и 2 се съхраняват в игралната зала и при
поискване от контролните органи по хазарта се предоставят задължително от
организатора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите задължителни правила за организация на работата и финансовия
контрол и образците (документите) за счетоводна отчетност при провеждане на
хазартни игри с игрални автомати са утвърдени на заседание на Държавната комисия
по хазарта на 08.03. 2002 год., с протокол No 2, допълнени с протокол №19 от
20.06.2007 г., на основание чл. 18, ал. 1 , т. 9 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.
§ 3. Задължителните правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци (документи) за счетоводна
отчетност адължителни правила за организация на работата и финансовия контрол и
образците (документите) за счетоводна отчетност при провеждане на хазартни игри в
игрална зала с игрални автомати влизат в сила от 01.07.2007 г.

