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Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати.
Общи и задължителни изисквания за игрални зали с хазартни
игрални автомати, по отношение вида на помещенията,
минималната площ и разпределението на помещенията.
Задължителни правила за организация на работата и
финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати и образци (документи) за счетоводната
отчетност.
Справка за утвърдените от Държавната комисия по хазарта и
одобрени от Държавната агенция по метрология и технически
надзор типове и модификации на игрални автомати и други
игрални съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и
експлоатират в страната ( чл. 18. ал. 1, т.7 от ЗХ ) –І част

Забележка: В бюлетин №9 на 2005 г. е допусната техническа грешка в „Задължителни
правила за организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни
игри с игрални автомати и образци (документи) за счетоводната отчетност.” Поради
тази причина ги публикуваме отново, с отстраняването на техническата грешка.
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ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Общи положения
Чл. 1. Задължителните игрални условия за провеждането на
хазартни игри с игрални автомати уреждат изискванията, на
които трябва да отговарят игралната зала, игралните съоръжения,
жетоните, монетите или другите удостоверителни знаци за
участие, персонала за провеждане и отчитане на играта и
правилата за организиране и провеждане на играта.
Чл. 2. Настоящите задължителни игрални условия и правила
са общи, като организаторите на хазартни игри с игрални
автомати са длъжни да ги спазват при изготвянето на
конкретните игрални условия и правила за съответните игри.
Конкретните игрални условия и правила се утвърждават от
Държавната комисия по хазарта.
Чл. 3. (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 отговарят
на изискванията на чл.51 от Закона за хазарта.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
Общи задължителни игрални условия
Чл. 4. Игрален автомат е устройство, което се задейства с
монета, жетон, бутон или друго средство. В игралния автомат
изборът на комбинация за печалба или загуба се прави по случаен
принцип от механично, електромеханично или електронно
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устройство и апаратът или организаторът изплаща печалбата на
участника.
Чл. 5. (1) Всеки игрален автомат трябва да има четлива
оригинална
маркировка,
съдържаща
фирмата
–
производител,
идентификационния номер и годината на производство.
(2) При рециклиране на игралния автомат е необходимо да
бъде нанесена допълнително и информацията за годината и
извършилия рециклирането.
(3) Устройствата за текущ контрол трябва да съхраняват
информация за общо въведени и общо изплатени кредити.
(4) Устройствата за текущ контрол трябва да съхраняват
информацията при внезапно изключване на игралния автомат
независимо от причината.
(5) Системата за управление на игралните автомати,
съдържаща програмните носители, трябва да бъде монтирана в
защитена част от кабинета (кутията) и да позволява запечатване.
Чл. 6. Игралните автомати трябва да осигуряват звукова или
светлинна сигнализация в следните случаи:
1. отваряне на игралния автомат в работещо състояние;
2. повреда на игралния автомат;
3. спечелване на премия, изискваща изплащане в брой на
същата, ако автоматът работи с жетони или монети;
4. спечелване на премия “джакпот”.
Чл. 7. (1) Автоматите могат да се свързват помежду си за
постигане на специална премия "джакпот" - натрупване, което се
формира от отчисления от всяка заложена сума на взаимно
свързаните автомати, които трябва да се намират в една и съща
игрална зала или в свързани в електронна мрежа зали, съответно
в игрално казино.
(2) До 5 на сто от залога може да се използва за формиране и
разпределение на джакпот при реда и условията на чл. 45, ал. 3 от
Закона за хазарта.
(3) Размерът на отчисленията и условията за изплащане на
джакпота се посочват в игралните правила. Джакпотът не може
да остава в полза на организатора.
(4) Като премия джакпот, организаторът може да използва и
предметни награди.
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(5) Свързването на игралните автомати в система
“джакпот” трябва да позволява извършването на проверка от
контролните органи.
(6) системите за формиране на премия “джакпот” могат да
се ползват от организатора след одобрение от Държавната
агенция по стандартизация и метрология и утвърждавани от
Държавната комисия по хазарта.
Чл. 8. Участието в хазартната игра с игрални автомати се
осъществява чрез монети, предварително закупени жетони,
магнитни карти, други удостоверителни знаци или чрез
заплащане на кредит.
Чл. 9. Игрите с игрални автомати се провеждат по правила,
заложени в компютърната програма на играта , осъществявана от
игралния автомат.
Чл. 10. (1) За провеждането на игрите и обслужването на
игралната зала задължително условие е да има длъжностни лица:
1. управител на игрална зала, който осъществява общия
контрол и носи отговорността за:
а) законосъобразното провеждане на играта;
б) правилното функциониране на игралните съоръжения;
в) охраната и спазване на вътрешния ред в залата и
действията на крупието;
г) решаването на възникнали спорове в хода на
провеждането на игрите при определяне или изплащане на
печалбите;
д) недопускане на лицата, присъствието на които е
забранено от Закона за хазарта.
е) удостоверяване и изплащане на печалби.
ж) други задължения, съгласно утвърдената от организатора
длъжностна характеристика.
2. крупие, което осъществява контрол и носи лична
отговорност за:
а) задейства игрални съоръжения, които са пригодени да се
задействат от крупие;
б) съхранението и отчитането на получените суми за залози;
в) отчитането и изплащането на печалбите;
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г) установява печелившата комбинация и съответния размер
на печалбата.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ.
Общи задължителни правила
Чл. 11. Участието в игрите с игрални автомати се извършва
чрез залог в български лева, в игралните казина може да се
извършва и чрез залог в друга валута, след разрешение на ДКХ.
Чл. 12. Касовата наличност в игралната зала представлява
сумата,
определена от организатора за изплащане на печалбите от
провежданите хазартни игри и утвърдена от Държавната комисия
по хазарта.
Чл. 13. Печалбите, реализирани при игрите с игрални
автомати, се изплащат от крупието в брой след приключване на
същата или автоматично, когато играта се провежда с монети,
жетони, или с други удостоверителни знаци, одобрени от
Държавната комисия по хазарта.
Чл. 14. При прекъсване на електрическото захранване на
игралния автомат по време на игра, организаторът изплаща
сумата на натрупания кредит до момента, съгласно показанията
на устройството за текущ контрол.
Чл. 15. При всички случаи на изплащане се прилагат
утвърдените от Държавната комисия по хазарта правила за
организация на работата и финансовия контрол.
Чл. 16. (1) В случай на възникнали спорове по повод на
провеждането и участието в играта между участник в играта и
персонала, обслужващ провеждането й във връзка с правилата на
играта, те се решават от управителя на залата, веднага при
възникване на спора или рекламацията.
(2) Когато възникналия спор не се разреши от управителя на
залата и играча, задължително се изготвя протокол, в който се
описва предмета на спора или рекламацията, подписва се от
управителя и играча и в тридневен срок се изпраща копие до
Държавната комисия по хазарта.
(3) В 3-дневен срок участникът, на който са засегнати интересите
при възникналия спор може да подаде до Държавната комисия по
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хазарта писмено оплакване, като приложи всички доказателства
по него. Препис от оплакването се изпраща и до организатора на
играта, който в 3-дневен срок от получаването му е длъжен да
изпрати писмени обяснения по случая и заверен препис от
протокола по ал. 2.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
& 1. Настоящите общи задължителни игрални условия и
правила за организиране и 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, на
основание чл. 18, ал. 1 , т. 4 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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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
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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.
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
13

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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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 свои конкретните 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.
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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
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 в игралната зала само 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 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.12. Допуска се използването на система за постигане на
специална премия “джакпот” от организатора по реда на чл.52 от
Закона за хазарта.

16

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 са окомплектовани в
кочан (не по-малко от 50 двойни екземпляра) и се попълват в 2
екземпляра, по един екземпляр за счетоводството на фирмата и за
игралната зала.
(2) Отчетите за премия “джакпот” се изготвят и
окомплектоват 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.
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, 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.
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