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изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 12 АВГУСТ 2013 Г.
за приемане на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на
проверки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на
проверки.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални
периодични проверки на игрални съоръжения, приета с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2001 г. (обн.,
ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 9 и 115 от 2002 г. и бр. 40 от 2006 г.), с изключение на раздел ІІІ, който се отменя
от 1 януари 2014 г.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на глава четвърта
от наредбата по член единствен, която влиза в сила от 1януари 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
НАРЕДБА
за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. редът и начинът за включване в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), утвърден от Държавната
комисия по хазарта (ДКХ), на лабораториите, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудване;
2. изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване;
3. редът за извършване на проверки на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване с цел
установяване на съответствието му с утвърдените от ДКХ типове и модификации на игрално оборудване и с утвърдения от
ДКХ игрален софтуер на комуникационно оборудване.
Чл. 2. Може да се експлоатира само оборудване, за което са налице следните условия:
1. игралното оборудване да е от тип или модификация, утвърдени от ДКХ, и игралният софтуер на комуникационно
оборудване да е утвърден от ДКХ;
2. оборудването да има положително заключение от последна извършена проверка по реда на наредбата.
Чл. 3. (1) В списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ на лаборатории, които могат да извършват изпитвания на игрално
оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, се включва Българският институт по метрология.
(2) Председателят на ДКХ прави предложения пред ДКХ за включване в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ и на други
лаборатории, ако отговарят на изискванията на наредбата.
Чл. 4. Всички заявления и документи по наредбата се подават на български език. Документ, представен на език,
различен от българския, се придружава от официален превод на български език.
Глава втора
РЕД И НАЧИН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИТЕ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 22, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА
ХАЗАРТА

Чл. 5. За да бъдат включени в списъка, утвърждаван от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ, лабораториите по чл. 3, ал. 2
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да притежават валиден сертификат за акредитация съгласно ISO/IEC 17025 за изпитване на игрално оборудване
и/или игрален софтуер на комуникационно оборудване;
2. да са от Република България, друга държава – членка на Европейския съюз, страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария;
3. да не са „свързани лица“ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския закон (ТЗ) с
производители, вносители, разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване и/или игрален
софтуер на комуникационно оборудване, и с организатори на хазартни игри.
Чл. 6. (1) За включване на лаборатория по чл. 3, ал. 2 в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ се подава заявление в ДКХ. В
заявлението задължително се посочва обхватът на изпитванията, който може да бъде:
1. на игрално оборудване;
2. на игрален софтуер на комуникационно оборудване;
3. на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. документ за регистрация на юридическото лице, в който се съдържат данни за неговия законен представител,
седалище и адрес на управление; документът не се представя, ако в заявлението е посочен ЕИК;
2. валиден сертификат по ISO/IEC 17025 за изпитване на игрално оборудване и/или игрален софтуер на
комуникационно оборудване;
3. декларация от лицето, което е законен представител на лабораторията, че представляваното от него юридическо лице
не е свързано лице по смисъла на § 1 ДР на ТЗ с производители, вносители, разпространители, осигуряващи сервизна
поддръжка на игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно оборудване, и с организатори на хазартни
игри;
4. данни за адреса на помещението, в което ще се извършва изпитването на оборудването;
5. образци на документите за резултатите от изпитването, които лабораторията ще издава, съдържащи данни най-малко
за:
а) лабораторията – правноорганизационна форма, пълно наименование, седалище и адрес на управление,
представляващ, координати за връзка, регистрационен номер и валидност на сертификата по ISO/IEC 17025;
б) идентификацията на документа (вид, номер на документа и дата на издаване);
в) производител на игралното оборудване, съответно производител на игралния софтуер на комуникационното
оборудване, както и номер и дата на издадения лиценз на производителя на игралното оборудване;
г) наименование, тип, версия или модификация, производствен номер и година на производство на изпитаното игрално
оборудване, съответно комуникационно оборудване;
д) дата/дати и място на извършване на изпитванията, както и данни за лицето, предоставило оборудването за
изпитване;
е) използвани методи на изпитване;
ж) резултати от извършените изпитвания с посочване на резултатите за всяко отделно изпитване;
з) резултати от извършени измервания;
и) начин на идентификация чрез контролни суми и електронен подпис на софтуера (минимум СRC16 (Циклична
контролна сума 16 (Cyclic redundancy check 16), SHA – 1 (Сигурен хеш алгоритъм 1 (Secure Hash Algorithm 1) и/или MD5
(Извлечение от съобщение 5 (Message Digest 5) на управляващата програма на игралното оборудване или на софтуера на
комуникационното оборудване;
к) име и длъжност на лицето/лицата, извършило/и изпитването.
Чл. 7. (1) Разглеждането на заявлението и приложените документи по чл. 6, ал. 2 се извършва в 30-дневен срок от
получаването им.
(2) След извършена проверка и проучване на заявлението и приложените към него документи председателят на ДКХ
прави мотивирано предложение до ДКХ относно включване на заявителя в списъка на утвърдените лаборатории по чл. 22,
ал. 1, т. 8 ЗХ.
(3) Държавната комисия по хазарта разглежда заявлението и приложените документи и се произнася с решение за
включване, съответно отказ за включване, на лабораторията в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ.
Чл. 8. (1) Лабораториите по чл. 3, ал. 2, включени в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ, уведомяват ДКХ за всички
промени в обстоятелствата по чл. 5, като прилагат и актуални документи по чл. 6, ал. 2, удостоверяващи промяната.
(2) Когато лаборатория по чл. 3, ал. 2, включена в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ, престане да отговаря на изискванията
по чл. 5, ДКХ заличава лабораторията от списъка по предложение на председателя на ДКХ.
Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА
ИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕ И ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
Чл. 9. (1) Изпитвания на игрално оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване за игрите от
разстояние, както и всяка нова версия на игрално оборудване и на игралния софтуер могат да бъдат извършвани само от
лаборатории, включени в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ.
(2) Игралното оборудване и игралният софтуер на комуникационно оборудване за игрите от разстояние, както и всяка
нова версия на игралното оборудване и на игралния софтуер заедно с пълната техническа документация се предоставят от
производител или вносител за изпитване.
(3) Техническата документация по ал. 2 се състои най-малко от инструкция за експлоатация, копие от декларациите за

съответствие, съставени съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите актове по
прилагането му, и техническо описание, съдържащо информация за:
1. комплектността на съоръжението;
2. системата за управление и захранване;
3. управляващата програма с описание на нивата за достъп, позволените настройки, кодовете за грешки и начина на
отстраняването им;
4. устройствата за приемане и изплащане на игрални кредити и устройствата за текущ контрол.
(4) При модификация производителят, извършил модификацията, представя и документ за наличието на авторски
права, предоставен му от производителя на базовия модел на оборудването.
Чл. 10. Игралното оборудване, както и всяка негова хардуерна и/или софтуерна модификация и джакпот системата се
изпитват за целите на установяване на съответствие с Общите задължителни технически изисквания към системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, приети от ДКХ на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 ЗХ (ДВ, бр. 58 от
2013 г.).
Чл. 11. Игралният софтуер на комуникационно оборудване, всяка негова нова версия и генераторът на случайни числа
за игрите от разстояние се изпитват за целите на оценката на съответствие с Общите технически и функционални
изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние, приети от ДКХ на
основание чл. 22, ал. 1, т. 7 ЗХ (ДВ, бр. 58 от 2013 г.).
Чл. 12. За извършените изпитвания лабораторията издава съответен документ за резултатите от изпитването (протокол
за изпитване), който съдържа всички реквизити по чл. 6, ал. 2, т. 5.
Чл. 13. (1) За утвърждаване на типове и модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ, както и за
утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по чл. 6, ал. 1, т. 5 ЗХ, се подава заявление до ДКХ.
Заявлението се подава от производител или вносител на игрално оборудване, притежаващ издаден лиценз за съответната
дейност по ЗХ, или от лице, подало искане за издаване на такъв лиценз. За игралния софтуер на комуникационно
оборудване заявлението се подава от организатор на хазартни игри от разстояние или от лице, подало искане за такъв
лиценз.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документ за извършени изпитвания по чл. 12;
2. техническа документация от производителя на игралното оборудване, джакпот системата или на игралния софтуер
на комуникационното оборудване.
Чл. 14. (1) Разглеждането на заявлението по чл. 13, ал. 1 се извършва в 30-дневен срок от получаването му. По искане
на председателя на ДКХ Българският институт по метрология предоставя писмено становище по приложените към
заявлението документи.
(2) След извършено проучване на заявлението и приложените към него документи председателят на ДКХ прави
предложение до ДКХ относно утвърждаване на типа или модификацията на игралното оборудване, съответно
утвърждаване на игралния софтуер на комуникационното оборудване.
(3) Държавната комисия по хазарта разглежда предложението и приложените документи и се произнася с решение.
Глава четвърта
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ
Чл. 15. (1) Проверките на игрално оборудване се извършват на мястото на експлоатация на съответното оборудване,
съответно на мястото на съхранение на оборудването – при първоначалните проверки.
(2) Проверките на игралния софтуер на комуникационното оборудване се извършват чрез дистанционен достъп до
централната компютърна система, а когато тя не е разположена на територията на Република България – чрез
дистанционен достъп до контролния локален сървър и/или на място в помещенията, където е разположена централната
компютърна система, съответно контролният локален сървър.
Чл. 16. Видовете проверки на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване са:
1. първоначални – преди въвеждане в експлоатация на оборудването и/или софтуера;
2. планови – на всяка първа и трета година от срока на действие на издадения от ДКХ лиценз за организиране на
хазартни игри;
3. текущи – извършвани по преценка на председателя на ДКХ, включително във връзка със сигнали, жалби или
подадени искания от други държавни органи и/или институции.
Чл. 17. (1) Първоначална проверка се извършва от длъжностни лица на ДКХ, определени със заповед на председателя
на ДКХ, преди подаване на искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри.
(2) Лицето, подало заявление за извършване на първоначална проверка, се уведомява за датата на извършването на
първоначална проверка в 10-дневен срок от подаване на заявлението и е длъжно да присъства при извършването є лично
или да осигури присъствието на упълномощено лице.
(3) В 10-дневен срок от уведомлението по ал. 2 длъжностните лица на ДКХ извършват първоначална проверка и
съставят констативен протокол.
(4) Когато в констативния протокол се съдържа отрицателно заключение от първоначална проверка, заявителят може
да поиска нова проверка след отстраняване на установените несъответствия.
(5) Когато първоначалната проверка е осъществена от ДКХ на мястото на съхранение на игралното оборудване по
заявление на лице, притежаващо лиценз по чл. 22, ал. 1, т. 2 ЗХ, констативният протокол по ал. 3 се предава от заявителя на
следващия собственик, съответно на ползвателя на оборудването или игралния софтуер.
Чл. 18. (1) Плановите и текущите проверки се извършват от длъжностни лица на ДКХ, определени със заповед на
председателя на ДКХ.

(2) При планови и текущи проверки на намиращо се в експлоатация игрално и комуникационно оборудване, които се
извършват на мястото на експлоатация на съответното оборудване, организаторът на хазартни игри е длъжен:
1. да осигури достъп до игралното оборудване и игралния софтуер на комуникационното оборудване;
2. да ограничи достъпа на външни лица, с изключение на представител на организатора, обслужващия персонал на
обекта, в който се организират игрите, съответно лице, което поддържа контролния локален сървър на игрите от
разстояние, и при необходимост – сервизен техник;
3. да осигури външни принадлежности към игралното оборудване (жетони, магнитни карти, ключове, външни
клавиатури и др.), необходими за извършване на проверката;
4. да осигури достъп до данните за игрите, проведени на игралното оборудване, преди започване на проверката.
Чл. 19. (1) За всяка извършена проверка се съставя констативен протокол, в който се вписват видът и датата на
проверката, наименованията, типовете и производствените номера на игралното оборудване, съответно версията на
игралния софтуер на комуникационното оборудване, констатираните обстоятелства, резултатите и заключението от
проверката.
(2) Констативният протокол се подписва от длъжностните лица на ДКХ, извършили проверката, и от представител на
проверяваното лице и се съставя в два екземпляра – по един за всяка от страните.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните
работи за извършване на официални преводи.
2. „СRC16 (Циклична контролна сума 16 (Cyclic redundancy check 16)“ е математически алгоритъм за проверка за
грешки при предаване и съхранение на данни чрез използване на контролна сума, прилаган за цифрови данни и осигуряващ
определено ниво на защита срещу загуба или промяна на данните.
3. „SHA 1 (Сигурен хеш алгоритъм 1 (Secure Hash Algorithm 1)“ е математически алгоритъм, чрез който от електронно
изявление с произволна дължина необратимо се създава число/числа с фиксирана дължина 160 бита, идентифициращи
електронното изявление.
4. „MD5 (Извлечение от съобщение 5 (Message Digest 5)“ е математически алгоритъм, чрез който от електронно
изявление с произволна дължина необратимо се създава число/числа с фиксирана дължина 128 бита, идентифициращи
електронното изявление.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за хазарта.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на глава четвърта, която
влиза в сила от 1 януари 2014 г.
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