ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ИГРАЛНАТА ЗАЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО” ПО ОТНОШЕНИЕ
ВИДА НА ПОМЕЩЕНИЯТА, МИНИМАЛНАТА ПЛОЩ И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА, КАКТО И
НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Общи положения
Чл. 1. Задължителните изисквания за игралната зала за провеждане
на числова лотарийна игра “Бинго” обхващат: вида на помещенията,
минималната площ, брой и разпределението на помещенията и местата в
тях, както и необходимото техническо оборудване за контрол.
Чл. 2. (1) Помещението, в което се провежда играта следва да има не
по-малко от 200 седящи места, разположени по начин, който да дава
възможност на всеки играч да следи хода на играта, непосредствено или
чрез визуална система. В игралната зала не се предвиждат други места
освен за участващите играчи и персонала, обслужващ играта.
(2) Игралната зала трябва да има:
1. изправни съоръжения за принудителна вентилация;
2. в непосредствена близост санитарен възел;
3. обособено място с каса за съхраняване на постъпленията от играта
и други документи.
(3) В случаите, когато в сградата, в която се намира игралната зала,
се развива и друга хазартна дейност, помещенията за нея следва да са
изцяло отделени от залата.
Чл. 3. Игралната зала трябва да отговаря на действащите в страната
нормативни изисквания за противопожарна охрана, шум, осветление,
електробезопасност и хигиенно-санитарни изисквания.
Чл. 4. (1) На входа за посетители на игралната зала организатора е
задължен да монтира информационно табло, от което да е видно кой е
организатор на хазартната игра и името на игралната зала.
(2) В непосредствена близост до входа по ал. 1 задължително се
монтира информационно табло, на което да са посочени:
а) правилата за организиране и провеждане на хазартната игра,
утвърдени от Държавната комисия по хазарта;
б) правилата за вътрешния ред, утвърдени от организатора, в които
задължително се включват изискванията и забраните по глава четвърта от
Закона за хазарта ,че в игралната зала не се допускат лица:
1. ненавършили 18-годишна възраст;
2. униформени, с изключение на тези, които присъстват по служба;
3. въоръжени, с изключение на тези, които присъстват по служба и
длъжността им го изисква;
4. нарушили вътрешния ред на игралната зала;

5. в очевидно нетрезво състояние или под влияние на наркотични
или други упойващи вещества;
6. без документи за самоличност.
в) работното време на игралната зала от 0 до 24 часа.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
Техническо оборудване за провеждане и контрол на числова
лотарийна игра “Бинго”
Чл. 5. (1) Необходимото техническо оборудване за провеждане и
контрол на играта в игралната зала е:
1. пулт, контролиращ цялата електронна система за провеждане на
играта (пулт на говорителя). С него се контролира активирането на
числата и се изпраща информация на светлинните табла за отразяването
им. Към пулта има вграден монитор с размер на екрана не по-малко от 9
инча, представляващ част от затворената аудио-визуална система за
визуализиране на изтеглените топки и печелившите талони. В горната част
на пулта има микрофон, по който се обявяват номерата на излизащите
топки.
2. Към пулта е инсталирана система за контрол на различните
режими на работа, включващ прекъсвачи и бутони, както следва:
а) прекъсвач (бутон) за сигнал “ВЛЕЗТЕ – ИЗЧАКАЙТЕ”, с който се
определя допуска в игралната зала;
б) прекъсвач “АВТОМАТИЧНО” – определящ режима на работа;
в) бутон “СВАЛЯНЕ НА ТОПКИТЕ” – регулиращ връщането на
изтеглените топка в сферата,след приключване на играта;
г) бутон “ПРЕМИНАВАНЕ НА ТОПКИТЕ”
– регулиращ
преминаването на топките пред видеокамерата на устройството за
подаване на топките;
д) клавиатура с 90 главни и 10 спомагателни клавиша.
3. Контролен пулт на залата задължително включва централен
компютър за управление на съоръжението.
4. Компютърна система за контрол, имаща задължително устройство
за графично представяне на печелившия талон на мониторите (N-coder) и
принтер.
5. Компютърна програма, изпълняваща следните функции:
а) да контролира талоните, които са в игра;
б) да регистрира серийните номера и номинала на талоните в игра;
в) да изчислява премиите;
г) да отчита печелившата комбинация “линия” или “бинго”;
д) да регистрира и отпечатва реда на изтегляне на топките от
устройството за автоматично изтегляне на топките (сферата) до “линия” и
“бинго”;
е) да регистрира и води отчетност за броя продадени талони по
номинал, изплатените премии и да осигурява разпечатка на тази
информация в края на работния ден;
ж) да управлява информационните табла;

з) да генерира съобщенията, които да се визуализират върху
мониторите;
5. Аудио-визуална система за контрол, състояща се от:
а) една или повече камери, записващи и предаващи реда на излизане на
топките от машината;
б) записващо устройство (видеомагнетофон) за съхраняване на
записаната от камерата информация;
в) монитори, визуализиращи сигнала от видеокамерата;
г) озвучителна система, даваща възможност за озвучаване на цялата
игрална зала;
д) светлинно-информационни табла, показващи числата по реда на
изтеглянето им (за 90 числа), поредния номер на изтеглена топка,
„максимална” топка, джакпот, брой продадени талони, цената на един
талон, премия „линия”, премия „бинго”, „влез – изчакай”;
Чл. 6. Когато в игралната зала съоръжението за играта „Бинго” е
комплектовано с потребителски терминали, същите трябва да осигуряват:
1. въвеждане на талони от играча;
2. контролиране и сигнализирани за талоните, спечелили премии;
3. визуализиране на екран номера на изтеглената топка, поредния
номер на изтеглената топка на най близкия до печалбата талон, на
стойността на печалбите;
Чл. 7. Използваното техническо оборудване за контрол трябва да
отговаря на действащите нормативни изисквания. Изменения или промяна
в техническото оборудване могат да се извършват след искане за
утвърждаване от Държавната комисия по хазарта.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
& 1. Настоящите общи задължителни изисквания за игрални зали
за организиране и провеждане на числова лотарийна игра “Бинго” по
отношение вида на помещенията и сградата,минималната площ ,
разпределението на помещенията, както и необходимото техническо
оборудване за контрол 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.

