
Важна информация
за хода на играта с игрални автомати с парични печалби съгл. 
§ 33c от Браншовия правилник (Задължение за разяснение 
съгласно § 7 от Държавния договор за промяна на хазартните 
игри 2012)

Забранен е престоят в игрални зали, както и играта 

с игрални автомати с парични печалби на младежи 

под 18 години съгласно § 6 от Закона за защита на 

младежта! Допълнително на някои места определяме 

възраст за достъп 21 години.

GESELLSCHAFT FÜR
SPIELERSCHUTZ
UND PRÄVENTION
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Игрален автомат с парични печалби (например един от уредите на 
група LÖWEN*) - обзор:

1. Информационен екран: Тук се показват схемите за печалба!

2. Пускане на монетите

3. Приемане и изплащане на банкноти

4. Екран с избор на игра

5. Информация за игралните кредити, трезора за парите и размера на 
залога в долния край на изображението

6. Пиктограма с предупреждение „Прекомерната игра може да доведе 
до проблеми!“ и телефонен номер на горещата линия (BZgA) 
(Федерален център за медицинска просвета)

7. Бутони за управление*: суперстарт, избор на игра, риск размер/
определяне, риск карта/макс определяне, залог, старт/вземане

8. Гнездо за изплащане

9. Активиране

10. Инфо-бутон: Тук може да намерите правилата на играта

* Терминологията и обозначението на частите на игралния автомат с парични печалби могат да се различават  
   за различните марки.

Играта с игрални автомати с парични печалби респ. нейните резултати, т.е. печалба или загуба, 

се основават на принципа на случайността. Не е възможно влияние от страна на играча. 

Описанието на игралния автомат с парични печалби служи като пример. Ако имате въпроси за 

функциите, моля обърнете се към обслужващия персонал на място.

От 11. ноември 2018 има ново законодателство за игралните автомати с парични печалби. Тази нова 
разпоредба е приета от законодателя с цел по-добра защита на играчите и в бъдеще.

В редакцията на влязлата в сила на 11.11.2014 6-та разпоредба за промяна на SpielV

1. Паричният залог за пет секунди е максимално 20 цента, а печалбата най-много 2 евро. (§ 13 № 2 SpielV)
2. Сумата на загубите (залозите минус печалбите) в продължение на един отделен час не трябва да надвишава 60 

евро. (§ 13 № 4 SpielV)
3. Сумата на печалбите минус залозите в продължение на един час е ограничена на 400 евро. (§ 13 № 5 SpielV)
4. При по-дълго обмисляне в касата не трябва да остава средно по-голяма сума от 20 евро за час (§ 12 абз. 2 № 1 

SpielV). На практика тази сума възлиза на 11 до 14 евро. (Отнася се до продуктите съгласно TR4.1)
5. SpielV не определя квота на изплащането. Получената в практиката на играта квота зависи между другото от 

математиката на отделните игри. Поради зависимостта на резултатите от случайността играчът няма никакво 
влияние върху изхода на играта. Това означава, че изгледите за печалба са случайни. За всеки играч има еднакви 
шансове за печалба и загуба. (§ 12 абз. 2.2 SpielV)
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Може да се свържете с лице за контакт на следния телефонен номер:

HELPLINE 0800/77238368 или 0800/PRAEVENT*
*безплатно от всички немски мрежи

или ни напишете имейл на: helpline@gsp-spielerschutz.de

„Отивам винаги на моите 
автомати, там имам 

повече късмет!“

Всеки един безупречен 
автомат от тази серия 
е като този. Автоматите 
имат също толкова 
малко “памет“ колкото 
зарчетата или монетите. 
Случайността определя 
шансовете!

Някои игри изискват 
умение или опит. 
За съжаление 
случайността не може 
да се надхитри с това. 
Шансовете за печалба 
са еднакви навсякъде и 
за всеки.

При хвърляне на зарче 
резултатът е напълно 
случаен. Зарчетата нямат 
памет или състрадание. 
Те игнорират 
предишните резултати, 
независимо дали са 
добри или лоши.

Малки ритуали преди 
играта доставят 
удоволствие и са 
подходящ за всеки. Те ни 
помагат и ни карат да се 
концентрираме. Но нямат 
влияние върху играта.

Четирите големи мита при хазартните игри в игралните зали

„Играя тази игра по-добре 
от другите, поради това 

печеля по-често!“

„Толкова често губих 
последователно, че сега 

трябва да успея!“

„Моят малък ритуал 
преди играта ми помага 

да печеля по-често!“

Грешка! Не е вярно!
Също е 
грешно!

По-скоро 
не!

• Игралните автомати с парични печалби могат да се активират с карта за активиране или код за активиране (при 
уреди съгласно V2). Обслужващият персонал има право да предостави на един играч само едно средство за 
активиране.

• Игралните автомати с парични печалби в Германия трябва да се използват с пари в брой (монети или банкноти) 
валута евро. В трезора за парите могат да бъдат внесени само до 10€ евро. Парите остават в трезора за парите, 
игралният автомати с парични печалби не може да приспада повече автоматично суми от трезора за пари. 
Изписването на парични залози от трезора играчът извършва сам чрез натискане на бутона „залог“. С помощта на 
бутона „залог“ в зависимост от размера на залога се вписват игрални кредити /точки/ в банката.

• 5 цента (съответстват на 5 игрални кредита). Игралните кредити се наричат също и Level*.

• За всяка анимирана игра (завъртане) в зависимост от избраното Level* (по принцип 5-200 игрални кредита), се 
приспадат игрални кредити от банката.

• Печалбите от тези игри се вписват по сметката на играча като игрални кредити съответно от банката. Игралните 
кредити се приспадат периодически от банката в зависимост от избраното Level* с бутона „Суперстарт“*.

• Избраният размер на Level* се показва на десния долен край на екрана и съответно е обозначено. Чрез 
натискане на бутона Collect се постигат парични печалби в различни размери и се записват в трезора за пари. 
Едновременно с това от банката се приспадат игрални кредити. Пауза след 1 час (60 минути) и след 120 минути 
игра с автоматично изплащане на съдържанието на трезора за пари. Спиране на автомата, с нулиране след три 
часа. Това се показва на дисплея.

• Точните схеми на печалба (символи, криви на печалбата, значения) за специални игри може да намерите винаги 
в менюто на игралния автомат с парични печалби. При въпроси за това обслужващият персонал ще Ви помогне с 
удоволствие.

• При съобщения за грешки на автомата моля обърнете се директно към обслужващия персонал.

Основни принципи при играта с игрални автомати с парични печалби  
(например с уредите на група LÖWEN*):

* Терминологията и обозначението на частите на игралния автомат с парични печалби могат да се различават  
   за различните марки.

Допълнителна информация по темите „Да играем разумно“, защита на играчите и младежите, законови 

правила на комерсиалната игра с парични печалби, както и при въпроси при проблемно поведение по 

време на игра ще намерите на различни езици на www.spiel-bewusst.de


