На основание чл. 18, ал. 1, т. 6 от Закона за хазарта с протокол №25/05.11.2004 г.
Държавната комисия по хазарта прие: “Общи задължителни технически изисквания
към съоръженията за провеждане на игри “тото” и “лото”.
Общи задължителни технически изисквания към съоръженията за провеждане на
игри “тото” и “лото”
I.

Общи положения.
Техническите изисквания се отнасят за съоръженията и техническото оборудване,
които се произвеждат, внасят и използват в Република България и с което се
определят печелившите числа, комбинации, серии или предметни награди в "тото"
и "лото" игри, предвидени в Закона за хазарта и одобрени от Държавната комисия
по хазарта.

II.

III.

Общи изисквания.
1. Типът на съоръженията се определя от производителя и е описан в
техническата им документация.
2. Съоръженията трябва да отговарят на съществените изисквания за
електробезопасност и електромагнитна съвместимост, съгласно Закона за
техническите изисквания към продуктите (Обн. ДВ, бр. 86/1999г.).
3. В съоръженията да не са нарушени правата на интелектуалната
собственост, отнасящи се до авторски права върху компютърни програми и
база данни, изключителни права за изобретения или полезни модели,
включително права върху регистрирани марки, промишлени дизайни и
топологии на интегрални схеми.
Изисквания към съоръженията.
1.
Съоръженията да имат идентификационни табелки с информация за типа
на съоръжението, фирмата производител, годината на производство и
производствения номер.
2.
Урната, в която се осъществява разбъркването на топките трябва да бъде с
прозрачни стени, като вътрешният обем не трябва да бъде по- малък от 10
пъти сумарния обем на топките.
3.
Устройството за автоматично изтегляне на топките да работи на
пневматичен или друг принцип, осигуряващ случаен характер на тяхното
изтегляне.
4.
Системата за управление на устройството за автоматично изтегляне на
топките да осигурява време за разбъркване на топките не по-малко от 10 s,
от момента, в който всички топки са постъпили в урната до изтеглянето
на първата топка.
5.
Всяка една от топките в комплекта за съответната игра да е със следните
допустими отклонения:
• от диаметъра ± 1,5% и
• от масата ± 6% ,
от номиналната им стойност , посочена в техническата документация от
производителя.
6.
Една от цифрите "6" и "9" да бъде обозначена със знак, осигуряващ
вярното им идентифициране.
7.
Цифрите или буквите върху топките трябва да бъдат нанесени така, че да
могат да се виждат от различни ъгли.
8.
Когато печелившите числа, комбинации, серии, номера на билети и
фишове се определят с помощта на компютър, програмата:
• трябва да го осъществява по случаен принцип ,
• да води отчетност за броя изиграни игри, продадени билети и фишове ,
спечелени награди и да осигурява разпечатка на тази информация и
• да регистрира серийните номера на билетите и фишовете в игра.

