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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

 
                                        Проект 

 

ДО  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДОКЛАД 

ОТ 

КАЛИН ХРИСТОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет 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 

 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

  

На основание чл. 31, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет 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. 

Представеният проект на постановление е изготвен в изпълнение на изискването 

на чл. 42, ал. 2 от Закона за хазарта.  Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Закона за 

хазарта, хазартните игри се организират с утвърдено от Държавната комисия по хазарта 

игрално оборудване, произведено от местно или чуждестранно лице – производител, 

което има издаден лиценз по Закона за хазарта.  

Наредбата е пряко свързана с компетентността на ДКХ да утвърди списък на 

лаборатории,  с произход от Република България и други държави членки на 

Европейския съюз, държави – страни по споразумението за Европейското икономическо 
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пространство или Конфедерация Швейцария, които могат да извършат изпитвания на 

игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване. В Наредбата се 

определя реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от 

Закона за хазарта, както и изискванията, на които следва да отговаря всяка лаборатория, 

за да бъде включена в списъка. Предвижда се служебното включване на Българския 

институт по метрология в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта предвид 

факта, че до влизане в сила на наредбата и изготвяне на списък с лаборатории, 

Българският институт по метрология е компетентният орган да извършва изпитване на 

игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване и отчитането на 

факта, че  въведените изисквания към лабораториите изискват подготовка от тяхна 

страна, за която е  необходимо технологично време. Основните изисквания към 

лабораториите са във връзка с възможността им да извършват изпитвания на хардуерни 

и софтуерни модули и на съвкупността от тях в игрално и комуникационно оборудване, 

да удостоверяват извършените изпитвания и измервания и да притежават  сертификат 

по ISO/IEC 17025:2006 или  по-нова версия. Налице е една отрицателна предпоставка за 

включване на лабораториите в списъка - да не са „свързани лица” по смисъла на § 1 от 

допълнителните разпоредби на Търговския закон с производители, вносители, 

разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване и/или 

организатори на хазартни игри с цел гарантиране на обективност и безпристрастност 

при извършване на проверките по реда на проекта за наредба.  

С Наредбата се въвежда процедура, регулираща реда за включване на 

лабораториите в списъка и необходимите документи, които те трябва да предоставят за 

да бъдат включени в списъка, като е определен 30-дневен максимален срок за 

разглеждане на искането от ДКХ. В проекта е определен и обхвата на изпитванията, 

който всяка лаборатория трябва да заяви при подаване на документи в ДКХ. Подробно 

са описани изискванията и реквизитите към образеца на документа, който 

лабораторията ще издава след извършване на изпитванията на игралното оборудване и 

софтуер. Предвидено е служебно заличаване от списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ на 

лаборатория, която е престанала да отговаря на условията, при които е включена в 

списъка. 

Проектът на постановление предвижда конкретните минимални действия, които 

следва да се извършват при всяко изпитване на игрално оборудване и на игрален 

софтуер на комуникационно оборудване с цел обезпечаване на съответствие с 

нормативните актове, на чиито изисквания следва да отговаря изпитаното игрално, 

съответно комуникационно оборудване. Отчетена е спецификата при изпитване 
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на игралното оборудване и игралния софтуер. Минималните действия при изпитване на 

игралното оборудване и игралния софтуер са обвързани с преценка за съответствие с 

общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху игралното 

оборудване, които се приемат от ДКХ на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 от ЗХ. Когато 

игралното оборудване е свързано с джакпот система, последната се изпитва за 

съответствие с техническата документация, предоставена от производителя и с общите 

задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и 

игралното оборудване, които се приемат от ДКХ на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 от ЗХ. За 

софтуерни модификации на игралното оборудване е предвидено да се извършват само 

функционални изпитвания. В проекта е предвидено издаване на съответен документ / 

протокол за изпитване./ и са описани реквизитите, които този документ трябва да 

съдържа. След извършване на изпитването е регламентиран реда за утвърждаване на 

типове и модификации от страна на ДКХ на игрално оборудване по чл. 22, ал.1, т. 8 от 

ЗХ, както и за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по чл. 

6, ал. 1, т. 5 от същия закон.  В процедурата по утвърждаване на типове и модификации е 

задължително представянето пред ДКХ на документа, който съдържа резултатите от 

приключилите изпитвания и измерванията на игрално оборудване и игрален софтуер. 

Наредбата определя вида и реда на извършваните проверки от контролните 

органи на ДКХ на игралното оборудване и игралния софтуер на комуникационното 

оборудване, които се използват за организиране на хазартни игри. С проекта са 

предвидени три вида проверки – първоначални, планови и текущи, чрез които са 

осигурени превантивен, съпътстващ и последващ контрол върху дейностите, свързани с 

експлоатацията на игралното оборудване и игралния софтуер. Предвидени са изрично 

случаите на извършване на първоначална проверка – преди въвеждане в експлоатация 

на оборудването, съответно на неговата модификация, и са посочени конкретни срокове 

за извършване на първоначална проверка, които обвързват администрацията с цел 

своевременно въвеждане на игралното оборудване и софтуер в експлоатация в 

хазартните обекти.  

Въведена е ясна процедура за извършване на плановите проверки и са описани 

реквизитите на констативния протокол, с който приключва всяка проверка. Ясно са 

регламентирани задълженията за съдействие на контролните органи на ДКХ от страна 

на организаторите на хазартни игри при извършване на планови или текущи проверки. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена Справка за съответствие с европейското законодателство 

съгласно чл. 35, ал. 1, т. 3 от УПМСНА. 
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Проектът на постановление на Министерския съвет е съгласуван в съответствие с 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

За направените бележки и предложения и отразяването им в проекта е изготвена 

и приложена справка. 

Предложеният проект на постановление няма да окаже пряко или косвено 

въздействие върху държавния бюджет, поради което не е необходимо прилагането на 

финансова обосновка, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление на 

Министерския съвет 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. 

 

 Приложение: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет 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. 

2. Решение на Държавната комисия по хазарта 

3. Становища, получени при съгласуване на проекта. 

4. Справка за получените становища. 

5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

6. Електронен носител. 

 

МИНИСТЪР: 
 

КАЛИН ХРИСТОВ 


