Условия и ред за извършване на първоначални проверки
на игрални съоръжения

Първоначална проверка
Първоначалната проверка се извършва за установяване на съответствието на
проверяваното игрално съоръжение с типа, изпитан и одобрен от Държавната агенция
за метрология и технически надзор (ДАМТН) и утвърден от Държавната комисия по
хазарта (ДКХ). Условията и реда за извършването на първоначални проверки на
игрални съоръжения са регламентирани в раздел III на Наредба за изискванията за
одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки,
обнародвана в ДВ, брой 51 от 2001 г.
Съоръжения, подлежащи на първоначална проверка
Първоначална проверка се извършва на следните игрални съоръжения:
съоръжения за организиране на числови лотарийни игри "Бинго";
игрални автомати;
маси за игра на рулетка;
маси за игра с карти, зарове, плочки;
джакпот при взаимносвързани игрални автомати;
съоръжения за организиране на тото и лото игри.
Кой, кога и как заявява първоначалните проверки?
Първоначалната проверка се заявява от:
производители,
вносители,
организатори на хазартни игри, които внасят игрални съоръжения за собствени
нужди.
Първоначална проверка се извършва, когато игралното съоръжение е от тип, изпитан и
одобрен от ДАМТН и утвърден от ДКХ.
Лицата (производители, вносители или организатори) подават в ДАМТН заявление за
извършване на първоначална проверка, съгласно приложение № 7 на наредбата, в което
се описват наименованието, типа и производствените номера на игралните съоръжения,
а също така и съответните номера на удостоверенията за одобрен тип.
Кой, кога и как извършва първоначалната проверка?
Първоначалните проверки на игралните съоръжения се извършват от ДАМТН преди
въвеждането им в експлоатация по методики, одобрени от председателя на ДАМТН и
публикувани в официалния бюлетин на ДАМТН.
Условия и ред за извършване на първоначална проверка
Проверката се извършва в 10 дневен срок от подаване на заявлението на предложеното
от заявителя място от ГД "МИУ" - София или регионалните поделения на
дирекцията в Русе, Бургас и Сливен за игрални съоръжения, както е посочено в
таблицата.
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* - само за игрални автомати с програмни носители EPROM от 2732 до 27080.
Заявителят се уведомява за датата на извършване на проверката.
За извършване на проверката заявителят трябва да осигури всички необходими
принадлежности към игралните съоръжения (жетони, магнитни карти, ключове,
външни клавиатури и др.), както и присъствие на сервизен техник.
За резултатите от проверката се съставя протокол, който се подписва от длъжностните
лица, извършили проверката и представител на заявителя. Протоколът се съставя в 3
екземпляра - за ДАМТН, ДКХ и заявителя. При положителни резултати от проверка на
всяко игрално съоръжение се поставя знак за първоначална проверка и се издава
свидетелство, съгласно приложение № 8 на наредбата, което е неразделна част от
протокола.
При отрицателно заключение от първоначалната проверка заявителят може да поиска
нова проверка след отстраняване на установените несъответствия.
При подаване на заявлението за извършване на проверката заявителят трябва да
представи документ за платена държавна такса.
Държавни такси
Таксите за извършване на първоначални проверки на игрални съоръжения са
публикувани в Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН (ДВ,
бр. 50/99 г., изм., бр. 10/2000 г. и изм., бр. 94/2002 г.), а именно:
игрални автомати – 160 лв.;
бингосъоръжения – 200 лв.;
маси за игра на рулетка – 50 лв.;
маси за игра с карти, зарове или плочки – 20 лв.
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