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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Наредбата 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,
приета с постановление № 164 на Министерския съвет от 12 август 2013 г.(обн., ДВ,
бр. 72 от 16. 08. 2013 г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация (УПМСНА) внасям за разглеждане проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда
и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки.
С наредбата се урежда процедурата по утвърждаване от ДКХ на списък с
лаборатории, с произход от Република България и други държави членки на
Европейския съюз, държави – страни по споразумението за Европейското икономическо
пространство или Конфедерация Швейцария, които могат да извършат изпитвания на
игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване с цел
експлоатирането му на територията на Република България. В тази връзка една от
основните промени предложена с проекта е редуцирането на документите, които се
подават до Държавната комисия по хазарта в производството по включване на
лаборатория в списъка. Предвижда се отпадане на задължението за лабораториите,
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които подават заявление за включване в списъка, да предоставят на Държавната
комисия по хазарта данни за адреса на помещението, в което ще се извършва изпитване
на оборудването и образци на документите за резултатите от изпитването, с изрично
описано в наредбата съдържание. Всички тези данни, подавани като приложение към
заявлението до Държавната комисия по хазарта, са ненужни предвид гаранциите, които
дава сертифицирането на лабораторията по ISO/IEC 17025. Наличието на ISO/IEC 17025
е гаранция, че издаваните от лабораторията документи, удостоверяващи резултата от
изпитването, съдържат всички необходими на Държавната комисия по хазарта данни,
както и че изпитването на игралното оборудване и игралния софтуер на
комуникационното оборудване се провежда на място, което отговаря на необходимите
за осъществяването му условия. Целта на промяната е избягване събирането на данни,
които вече са били предмет на преценка от компетентен орган, рационализиране на
работния процес на администрацията и намаляване на административната тежест, чрез
редуциране на изискваната информация.
Другата съществена промяна, реализирана с предложения проект, е свързана с
проверките, извършвани от контролните органи на Държавната комисия по хазарта на
игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване. Към настоящия
момент наредбата въвежда в задължение на Държавната комисия по хазарта
извършването на първоначални проверки на игралното оборудване и игралния софтуер
на комуникационното оборудване, още преди подаване на искане за издаване на лиценз
от организатора на хазартни игри. Такива проверки, преди влизане в сила от 1 януари
2014 г. на глава четвърта от наредбата, са извършвани от Българския институт по
метрология, като орган, прилагащ специално разработени методики, оборудване и
разполагащ с квалифициран експертен ресурс да установи съответствието на конкретно
оборудване, което организаторът на игрални игри ще експлоатира, с утвърдения от
Държавната комисия по хазарта тип и модификация на игрално оборудване или версия
на игрален софтуер на комуникационно оборудване. Следва да се отбележи, че
утвърждаването на тип, версия и модификация на игрално оборудване или игрален
софтуер на комуникационно оборудване от Държавната комисия по хазарта се извършва
изцяло на база документите от лабораторното изпитване на игралното оборудване и
игралния софтуер.
След 1 януари 2014 г., съгласно действащата наредба, първоначалната проверка
преминава във функционалната компетентност на Държавната комисия по хазарта,
което като резултат може да доведе до невъзможност за своевременно и качествено
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осъществяване на текущата работа на комисията, от една страна, и формализиране на
характера на извършваната първоначална проверка, а от там и липса на ефективност на
осъществявания по този ред контрол, от друга страна.
Разпоредбата на чл. 89, ал.2, т. 4 ЗХ

изисква съответствието на игралното

оборудване с утвърдените от Държавната комисия по хазарта типове и модификации да
се проверява от длъжностни лица на Държавната комисия по хазарта с контролни
функции, чрез извършване на проверки на място или по документи. Предвид
несъвместимостта

на

така

въведеното

с

новия

ЗХ

изискване

с

основните

компетентности на комисията, а от там и липсата на необходимия за тази цел
квалифициран експертен ресурс, в проекта на постановление е възприет нов начин на
провеждане на проверките за съответствие. Взето е предвид задължението при
извършване на проверки на място и по документи да се извършват и проверки на
съответствието на игралното оборудване с утвърдените от Държавната комисия по
хазарта типове и модификации, както и въведеното в чл. 20 ЗХ право на служителите на
Държавната комисия по хазарта на съдействие от изрично изброени държавни
структури, сред които и Българския институт по метрология, които са длъжни да
оказват исканото съдействие в рамките на своята компетентност. Въведени са две
възможности за реализиране на проверките за съответствие на игрално оборудване или
игрален софтуер на комуникационно оборудване по възможно най-ефективния като
резултат ред. Предвижда се, когато в хода на извършване на проверки по ЗХ,
длъжностните лица на ДКХ констатират нередност относно игралното оборудване или
игралния софтуер на комуникационното оборудване, организаторът да представи в
едномесечен срок в ДКХ протокол от Българския институт по метрология за извършена
проверка на съответствието на игралното оборудване или софтуера с утвърдените от
ДКХ тип, версия или модификация. Втората възможност е при наличие на подадени
жалби и сигнали, отнасящи се до експлоатирането на игрално оборудване или игрален
софтуер на комуникационно оборудване, да се извършват проверки съвместно с
Българския институт по метрология по ред и начин, определени в съвместна инструкция
на председателя на ДКХ и председателя на Българския институт по метрология, за
констатиране съответствието на игралното оборудване или игралния софтуер на
комуникационното оборудване.
Направени са и други редакции в текста на наредбата, които целят яснота и
опростеност на текста, както и такива, които актуализират терминологията в наредбата
в съответствие с последните измененията в Закона за хазарта.
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Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на
Европейския съюз, поради което не е приложена Справка за съответствие с
европейското право съгласно чл. 35, ал. 1, т. 3 от УПМСНА.
За предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата 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 е изготвена
финансова обосновка и стандартна оценка на въздействието върху стопанската
активност и заетостта.
Проектът на постановление и докладът към него са публикувани на интернет
страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации в
съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от УПМСНА и са .
съгласувани 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.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 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 изменение и допълнение на Наредбата 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 изменение и допълнение
на Наредбата 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
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игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки;
2. Становища, получени при съгласуване на проекта;
3. Справка за получените становища;
4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване;
5. Електронен носител с материалите по т. 1-4.

МИНИСТЪР:
ПЕТЪР ЧОБАНОВ
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