Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, т. 1

ДНЕВЕН ОТЧЕТ ЗА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
ОРГАНИЗАТОР:

Отчет №

ИГРАЛНО КАЗИНО:
№ по
ред

СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА КРЕДИТ В СЪОТВЕТНАТА ВАЛУТА:

Производствен №
на игрален автомат
(ИА)

ВХОД (IN)

ИЗХОД (OUT)

ВХОД (IN)

ИЗХОД (OUT)

2

3

4

5

6

1

Показания на електронни
броячи

Показания на
електромеханични броячи

Дата……. ............................
Постъпили
суми от
участие в
хазартни игри

Изплатени
суми от
участие в
хазартни игри

Разлика
(k.7- k.8)

7

8

9

Повреден ИА:
(попълват се данните от колони 2 до 8)
Дата и час:

СЛОТ МЕНИДЖЪР:

КРУПИЕ:
(име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1, т. 1

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
ОРГАНИЗАТОР:

Отчет №...................................
за месец .............. 20... г..

ИГРАЛНО КАЗИНО:
№ по
ред

1

Производствен №
на игрален автомат
(ИА)

СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА КРЕДИТ СЪОТВЕТНАТА ВАЛУТА:
Показания на електронни броячи

ВХОД (IN)

ИЗХОД (OUT)

ВХОД (IN)

ИЗХОД (OUT)

3

4

5

6

2

СЛОТ МЕНИДЖЪР:………………………….
(име,фамилия,подпис)

Показания на електромеханични
броячи

Постъпили
суми от
участие в
хазартни игри

Изплатени
суми от
участие в
хазартни игри

7

8

КРУПИЕ:
(име,фамилия,подпис)

Разлика
(k.7- k.8)

9

Приложение № 9
към чл. 3, ал. 1, т. 8

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ПРЕМИИ ДЖАКПОТ В ИГРАЛНО КАЗИНО
Месец .............................. 20 .... г.
Организатор:……………………… .........................................................................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игрално казино:…………….
(град/село,община,област)
Джакпот система…………… ........................................................................................................................................
(тип, версия и производствен №)
№ по
ред

Дата
(на която е
спечелен джакпот)

Час
(в който е
спечелен
джакпот)

Производствен №
на игралния автомат
(на който е спечелен джакпот)

Сума (лв.)

Обща сума:

Крупие
(име, фамилия, подпис)

Спечелена премия/и джакпот

Имена по документ за самоличност

(цифром и словом)

СЛОТ МЕНИДЖЪР: .......................................................
(име, фамилия, подпис)
Забележка: Този образец се попълва за всяка една джакпот система.

Приложение № 10
към чл. 3, ал. 1, т. 9

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ПРИ БОНУС ИГРИ
В ИГРАЛНО КАЗИНО
Месец .............................. 20 .... г.
Организатор:……………………… .........................................................................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игралното казино:……………. …… .............................................................................................................
(град/село,община,област)
Вид на бонус игра…………… .......................................................................................................................................................................................…..
№
по
ред

Дата

Час

(на която е спечелена
предметната/парична
награда)

(в който е спечелена
предметната/парична
награда)

Спечелена предметната/парична награда и участник

Сума (лв.)
или предмет

Крупие (име, фамилия, подпис)

Имена по документ за самоличност и подпис
на спечелилия
участник

Обща сума/общ брой на предметни награди: .........................................................................................................................
(цифром и словом)

ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: .......................................................
(име, фамилия, подпис)
Забележка: Този образец се попълва за всяка една бонус игра.

Приложение № 14
към чл. 12, ал. 1

МЕСЕЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРАВОТО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА
ПЕЧАЛБА НАД 5 000 ЛВ. ОТ УЧАСТИЕ В ХАЗАРТНИ ИГРИ В
ИГРАЛНО КАЗИНО
Месец .......................... 20 .. г.
Организатор: ...........................................................................................................................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игрално казино: .................................................................................................................
(град/село, община, област,)

Документ
№, дата

Дата на
издаване на
документа

Спечелена печалба, за която е издаден документ
Размер на паричната
печалба

Имена по документ за
самоличност, гражданство

Номер на карта

ГЕЙМ
МЕНИДЖЪР
(име, фамилия и
подпис)

Обща сума :
(цифровисловом)

ГЕЙМ МЕНИДЖЪР:
/ име, фамилия, подпис/

Приложение № 13
към чл. 11, ал. 1

Организатор: .......................................................................................................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игрално казино: ....................................................................................................
По дневен отчет №………/………20…г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ……../……..20…г.

…………………………………………………….., в качеството ми на ……………………. в казино………………..дава настоящото на
(наименование, седалище, адрес на управление
............................................................................................, гражданин на …………………., документ за самоличност …………………..……….,
(имена по документ за самоличност)
в уверение на това, че същият /та/, като участник/чка в хазартните игри в казиното, регистриран /а/ в регистъра по чл. 74 от Закона за
хазарта под №……………., е получил/а печалба /премия/ в размер на …………………………………………………………………………..
(цифром и словом)

гр. ……………, ……………………..20…..г.
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР:………………………………..
(име, фамилия, подпис)

