19
ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ИГРАЛНИ КАЗИНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИДА
НА ПОМЕЩЕНИЯТА ИЛИ СГРАДАТА ,
МИНИМАЛНАТА ПЛОЩ,РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА
ПОМЕЩЕНИЯТА И НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО
ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Общи положения
Чл. 1. Задължителните изисквания към игралното казино обхващат:
вида на сградата и разпределението на помещенията за организиране на
хазартни игри, броя на игралните съоръжения и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Чл. 2. (1) Игралното казино е сграда или обособена част от сграда, в
които се организират хазартни игри на игрални маси с рулетка, игрални
карти, зарове и игрални автомати. Към игралното казино се включват и
други спомагателни помещения или игрални зали, включително и
складовите помещения.
(2) Броят на игралните маси в игралното казино не може да бъде помалък от пет, от които поне две рулетки.
(3) Броят на игралните автомати в игралното казино не може да бъде
по-малък от десет.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
Общи задължителни изисквания към помещенията
Чл. 3. Помещенията, където се организират и провеждат хазартни
игри в игрално казино трябва да отговарят на действащите в страната
нормативни документи за противопожарна охрана, шум, осветление,
електробезопасност и хигиенно-санитарни изисквания.
Чл. 4. Игралното казино трябва да отговаря на следните
задължителни изисквания:
1. да разполагат с предверие, в което задължително да се намират:
1.1. табела, указваща работното време на казиното, игрите
организирани в казиното и забраните за посетители в него;
1.2. място за регистрация на посетителите в компютърната система за
регистрация, както и в регистър на хартиен носител;
1.3. система за проверка за наличие на оръжие и място подсигурено с
персонални касетки за съхранение на оръжие;
2. да има обособено помещение за касиер, задължително изолирано
чрез защитно стъкло или решетка, за закупуване на удостоверителните
знаци за участие в игрите и разплащане с участниците в хазартните игри,
което задължително се оборудва с :
2.1. огнеупорен сейф за съхранение на касовата наличност;
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2.2. метален шкаф за съхранение на жетоните с парична стойност (кеш
чипове);
2.3. шкаф за съхранение на протоколите за приключване на маси;
2.4. скрит бутон за връзка с алармен звънец при охраната на казиното;
2.5. бутон за връзка със СОД-МВР или лицензирана охранителна
фирма;
2.6. табло, указващо курсовете на казиното за работа с различните
валути;
Чл. 5. (1) На входа за посетители на игрално казино организаторът е
задължен да монтира информационно табло, от което да е видно, кой е
организатор на хазартните игри и името на игралното казино.
(2) В непосредствена близост до входа по ал. 1, в предверието
задължително се монтира друго информационно табло, на което
задължително се посочват:
1. правилата за организиране и провеждане на хазартните игри,
утвърдени от Държавната комисия по хазарта;
2. правилата за вътрешния ред, утвърдени от организатора, в които
задължително се включват изискванията и забраните по глава четвърта от
Закона за хазарта, включително и че в игралната зала не се допускат лица:
2.1. ненавършили 18-годишна възраст;
2.2. униформени, с изключение на тези, които присъстват по служба;
2.3. въоръжени, с изключение на тези, които присъстват по служба и
длъжността им го изисква;
2.4. нарушили вътрешния ред на игралната зала;
2.5. в очевидно нетрезво състояние или под влияние на наркотични
или други упойващи вещества;
2.6. без документи за самоличност.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
Необходимо техническо оборудване
Чл. 6. (1) Необходимото техническо оборудване в игралното казино
трябва да бъде не по-малко от пет игрални маси, от които поне две са
игрални рулетки.
(2) Игралните маси трябва да бъдат разположени по начин
осигуряващ възможност за непрекъснат контрол върху персонала,
игралните съоръжения и участниците в игрите и задължително да отговарят
на игралните условия за организиране и провеждане на видовете хазартни
игри, утвърдени от Държавната комисия по хазарта.
Чл. 7. (1)Необходимото техническо оборудване за контрол в
игралното казино за организиране на хазартни игри на игрални маси се
състои от:
1. видеокамери и видеомагнетофони, задължително записващи игрите
на всяка игрална маса.
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2. ръчен брояч (кликер), отчитащ парите във банкноти, платени за
закупуване на жетони за игра на масата.
3. електронен дисплей, показващ минимум последните 15 броя
излезли номера на рулетката;
Чл. 8. Използваното техническо оборудване за контрол трябва да
отговаря на действащите нормативни и технически изисквания.
Чл. 9. (1) Забранява се държането в игрални зали и други помещения,
принадлежащи към игралното казино на неработещи игрални съоръжения,
за които не е платен акциз. Всички игрални съоръжения, намиращи се в
игралната зала и други помещения, принадлежащи към игралното казино,
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.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящите задължителни изисквания за игрални казина по
отношение на вида на помещенията или сградата ,минималната
площ,разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол и са приети 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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