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№

от ………………..2014 година
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 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, ПРИЕТА С ПМС № 164 ОТ 12.08.2013 г. (ОБН. ДВ. БР.72 ОТ 16
АВГУСТ 2013 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:

§ 1. В чл.1, т.1 след думите „извършват изпитвания на” се добавя „типове, версии и
модификации на”.
§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „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
заличават.
2. В ал. 2 думите „на ДКХ” и думите „по чл. 22, ал. 1, т.8 ЗХ” се заличават.
§ 4. В чл. 4 след думите „се подават” се добавя „до ДКХ”.
§ 5. В чл. 5, в текста преди т.1, думите „утвърждаван от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ,”
се заличават.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в текста преди т.1, думите „по чл. 22, ал. 1, т.8 ЗХ” се заличават, а думите
„в ДКХ” се заменят с „до ДКХ”.
2. В ал. 2:
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а) в т.2 думата „валиден” се заличава.
б) точка 4 се изменя така:
„4. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите”;
в) точка 5 се заличава.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ на ДКХ” и думите „по чл. 22, ал. 1, т.8 ЗХ” се заличават.
2. В ал. 3 думите „по чл. 22, ал. 1, т.8 ЗХ” се заличават.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 22, ал. 1, т.8 ЗХ” се заличават.
2. В ал. 2 думите „по чл. 22, ал. 1, т.8 ЗХ” и „на ДКХ” се заличават, а думата „заличава”
се заменя с „изключва”.
§ 9. В чл.9 се правят следните изменения:
1. В ал.1, след думите „изпитвания на” се добавя „тип, версия и модификация”, а
думите „за игрите от разстояние, както и всяка нова версия на игрално
оборудване и на игралния софтуер” се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Игралното оборудване и игралният софтуер на комуникационно оборудване,тип,
версия и модификация на игралното оборудване и на игралния софтуер заедно с пълната
техническа документация се предоставят за изпитване от производител, вносител или
организатор, който внася игрално оборудване за собствени нужди.”
3. алинея 4 се заличава.
§ 10. В чл. 10 думите „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.).” се заменят 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 .”
§ 11. В чл. 11 думите „игрите от разстояние” се заменят с „онлайн залагания”, а
думите „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.)” се заменят с „общите задължителни
технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното
оборудване за онлайн залаганията, приети от ДКХ на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 ЗХ.”
§ 12. Член 12 се отменя.
§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудване се подава заявление до ДКХ. Заявлението за
утвърждаване на типове и модификации на игрално оборудване се подава от производител
или вносител на игрално оборудване, притежаващ издаден лиценз за съответната дейност
по ЗХ, от лице, подало искане за издаване на такъв лиценз или организатор, който внася
игрално оборудване за собствени нужди. Заявление за утвърждаване на игрален софтуер
на комуникационно оборудване и всяка нова версия на софтуера се подава от организатор
на онлайн залагания или от лице, подало искане за такъв лиценз.”
2. В ал. 2:
а) в т.1 думите „по чл. 12” се заменят с „от лабораторията”.
б) точка 2 се изменя така:
„2. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.”
§ 14. Член 14, ал. 2 се изменя така:
„(2) След извършено проучване на приложените към заявлението документи,
председателят прави предложение до ДКХ относно утвърждаване на типа, версията или
модификацията на игралното оборудване и игралния софтуер на комуникационното
оборудване.
§ 15. Глава четвърта се изменя така:
„Глава четвърта
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕ И ИГРАЛЕН
СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
Чл. 15 (1) Проверките на игрално оборудване се извършват на мястото на експлоатация на
съответното оборудване, съответно на мястото на съхранение на оборудването.
(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. 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 е длъжен в едномесечен срок да представи
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.
Чл. 17. По подадени жалби, сигнали и по преценка на председателя на ДКХ, могат да се
извършват проверки съвместно с Българския институт по метрология за констатиране
съответствието на игралното оборудване или игралния софтуер на комуникационното
оборудване с утвърдените от ДКХ тип, версия или модификация. Съвместните проверки
се извършват по ред и начин определени в съвместна инструкция на председателя на ДКХ
и председателя на Българския институт по метрология.
Чл. 18. (1) При проверките на игрално оборудване и игралния софтуер на
комуникационното оборудване, организаторът на хазартни игри е длъжен да осигури
достъп до игралното оборудване и игралния софтуер.
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(2) При поискване от длъжностните лица на ДКХ, при проверка на игрално
оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, организаторът на
хазартни игри е длъжен да:
1. 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;
2. да осигури външни принадлежности към игралното оборудване (жетони, магнитни
карти, ключове, външни клавиатури и др.), необходими за извършване на проверката.”

§ 16. В §1 от допълнителната разпоредба т.2, т.3 и т.4 се заличават.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 17. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в Държавен вестник.
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