НАРЕДБА за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на
първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения
Приета с ПМС № 131 от 21.05.2001 г., обн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., изм., бр. 9 от
25.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 115 от 10.12.2002 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила
от 5.05.2006 г.
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията и редът за одобряване на типа и реда за
извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения.
Чл. 2. На изпитване за одобряване на типа и на първоначална и периодична проверка
по реда на наредбата подлежат следните игрални съоръжения:
1. игрални съоръжения за организиране на числови лотарийни игри "Бинго" и "Кено";
2. игрални автомати;
3. игрални съоръжения за организиране на игри в игрално казино (маси за игра на
рулетка, маси за игра с карти, маси за игра със зарове и маси за игра с плочки);
4. други игрални съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират
за организиране на видовете хазартни игри, предвидени в Закона за хазарта .
Чл. 3. Могат да се експлоатират само игрални съоръжения, които:
1. са от тип, одобрен от Българския институт по метрология и утвърден от
Държавната комисия по хазарта съгласно чл. 18, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта, и
2. са с положително заключение от последната извършена проверка.
Чл. 4. (1) Одобряването на типа се извършва при производство или внос на игрални
съоръжения от неодобрен тип.
(2) Одобряването на типа игрално съоръжение се извършва след изпитване и
установяване на съответствието на техническите му характеристики с утвърдените от
Държавната комисия по хазарта задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри, игралните автомати, игралните маси и другите игрални
съоръжения съгласно приложение № 1, наричани по-нататък "задължителни изисквания".
Чл. 5. Първоначалните и периодичните проверки на игрални съоръжения се
извършват за установяване съответствието на проверяваното игрално съоръжение с типа,
изпитан и одобрен от Българския институт по метрология и утвърден от Държавната
комисия по хазарта.
Раздел II
Изисквания и ред за изпитване и одобряване на типа на игрални съоръжения
Чл. 6. (1) Изпитването на игрални съоръжения за одобряване на типа се извършва от
Българския институт по метрология.
(2) Оценяването на съответствието на игрални съоръжения със съществените
изисквания за електробезопасност и електромагнитна съвместимост се извършва съгласно
Закона за техническите изисквания към продуктите (ДВ, бр. 86 от 1999 г.).
Чл. 7. Изпитването на игрални съоръжения се извършва по методики, разработени
съобразно задължителните изисквания, които се одобряват от председателя на Българския
институт по метрология и се публикуват в официалните бюлетини на Българския институт
по метрология и на Държавната комисия по хазарта.
Чл. 8. Игралните съоръжения се заявяват за одобряване на типа от производителите и

вносителите, както и от организаторите на хазартни игри, които внасят игрални
съоръжения за собствени нужди.
Чл. 9. (1) Заявителите по чл. 8 представят в Българския институт по метрология
следните документи:
1. заявление съгласно приложение № 2;
2. съдебно удостоверение за актуално състояние на заявителя;
3. техническа документация в оригинал и превод на български език в обем и
комплектност съгласно приложение № 3;
4. документ за платена държавна такса;
5. декларация за съответствие на игралното съоръжение със съществените изисквания
за електробезопасност и електромагнитна съвместимост съгласно Закона за техническите
изисквания към продуктите или протокол за изпитване, издаден от акредитирана
изпитвателна лаборатория;
6. декларация, че в представеното за одобряване игрално съоръжение не се нарушават
права на интелектуалната собственост, отнасящи се до авторски права върху компютърни
програми и бази от данни, изключителни права за изобретения или полезни модели,
включително права върху регистрирани марки, промишлен дизайн и топологии на
интегралните схеми съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.) Заявителите представят в главна дирекция "Мерки и
измервателни уреди" на Българския институт по метрология образец от съответния тип
игрално съоръжение с всички необходими принадлежности към него (жетони, магнитни
карти, ключове, външни клавиатури и др.), както и пълен комплект програмни носители.
Чл. 10. (1) За одобряване на типа се приемат игрални съоръжения, които са
придружени с посочените в чл. 9 документи и принадлежности, което се отразява в
предавателно-приемателния протокол, подписан от заявителя.
(2) При установяване на несъответствия в представената документация,
принадлежностите и комплекта програмни носители Българският институт по метрология
писмено уведомява заявителя и дава срок за отстраняване на несъответствията, който не
може да бъде по-малък от 14 дни.
Чл. 11. (1) Изпитването на игралното съоръжение се извършва в срок до 30 дни от
датата на приемането му.
(2) За дата на приемане за изпитване на игралното съоръжение се счита датата на
подписване на предавателно-приемателния протокол.
Чл. 12. Изпитването на труднопреносими игрални съоръжения се извършва в
помещение, осигурено от заявителя.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.) В срока по чл. 11, ал. 1 главна дирекция "Мерки и
измервателни уреди" съставя протокол с резултатите от изпитването, дава заключение и
предлага на председателя на Българския институт по метрология да одобри или да откаже
одобряването на типа.
Чл. 14. (1) Въз основа на заключението по чл. 13 председателят на Българския
институт по метрология в 7-дневен срок от получаването му одобрява типа и издава
удостоверение за одобрен тип съгласно приложение № 5.
(2) Удостоверението по ал. 1 е безсрочно.
(3) Удостоверението за одобрен тип се изпраща на Държавната комисия по хазарта и
на заявителя в срока по ал. 1.
Чл. 15. Председателят на Българския институт по метрология отказва одобряването
на типа при несъответствие на типа игрално съоръжение със задължителните изисквания,

за което уведомява заявителя и Държавната комисия по хазарта.
Чл. 16. (1) При изменение в техническите характеристики на одобрения тип лицата по
чл. 8 подават заявление за одобряване на модификация на типа по реда на този раздел.
(2) При одобряване на модификацията председателят на Българския институт по
метрология издава допълнение към удостоверението за одобрен тип по чл. 14 съгласно
приложение № 6.
Чл. 17. (1) Българският институт по метрология съхранява пълната документация от
одобряването на типа и пълния комплект програмни носители, с които е изпитано
игралното съоръжение.
(2) При поискване документацията и програмните носители се предоставят на
Държавната комисия по хазарта.
Раздел III
Условия и ред за извършване на първоначална и периодични проверки на игрални
съоръжения
Чл. 18. Игралните съоръжения от одобрен тип, които се използват за организиране на
хазартни игри, подлежат на първоначална и периодични проверки.
Чл. 19. (1) Първоначалните проверки на игралните съоръжения се извършват от
Българския институт по метрология преди въвеждането им в експлоатация.
(2) Първоначалните проверки на игралните съоръжения се извършват по методики,
разработени съобразно задължителните изисквания, одобрени от председателя на
Българския институт по метрология и публикувани в официалните бюлетини на
Българския институт по метрология и на Държавната комисия по хазарта.
Чл. 20. (1) Лицата по чл. 8 подават в Българския институт по метрология заявление за
извършване на първоначална проверка съгласно приложение № 7.
(2) Първоначалната проверка се извършва в 10-дневен срок от подаване на
заявлението на предложено от заявителя място.
(3) Българският институт по метрология уведомява Държавната комисия по хазарта и
заявителя за датата и мястото на извършване на първоначалната проверка.
Чл. 21. (1) Периодичните проверки се извършват от Държавната комисия по хазарта
съвместно с Българския институт по метрология при организатор на хазартни игри.
(2) Периодичните проверки се извършват в края на първата и на всяка трета година за
периода на валидност на разрешението за организиране на хазартни игри, както и в
следните случаи:
1. след ремонт по чл. 25, ал. 1 , когато той не е свързан само с принадлежностите
(ключове, монитори, външни клавиатури и други елементи от външния дизайн);
2. при нарушен знак за първоначална или периодична проверка.
(3) Периодичните проверки на намиращи се в експлоатация игрални съоръжения се
извършват на мястото на тяхната експлоатация при следните условия:
1. осигурен достъп до игралните съоръжения;
2. без присъствието на външни лица, с изключение на представител на организатора,
при необходимост и на сервизен техник, и обслужващ персонал на игралната зала или
казино;
3. осигурени принадлежности към игралните съоръжения, необходими за извършване
на проверката;
4. инкасиране на игралните съоръжения.
(4) Периодичните проверки на игралните съоръжения се извършват по методики,
разработени съобразно задължителните изисквания, одобрени от председателя на

Държавната комисия по хазарта и от председателя на Българския институт по метрология
и публикувани в официалните бюлетини на Българския институт по метрология и на
Държавната комисия по хазарта.
Чл. 22. (1) За резултатите от проверките се съставя протокол, в който се вписват
датата на проверката, видът на проверката, типът и производствените номера на игралните
съоръжения, констатираните обстоятелства, резултатите и заключението от проверката.
(2) Протоколът се подписва от длъжностните лица и от представител на
проверяваното лице.
(3) Протоколът се съставя в 3 екземпляра - за Българския институт по метрология, за
Държавната комисия по хазарта и за проверяваното лице.
Чл. 23. (1) При положително заключение от първоначална проверка на всяко игрално
съоръжение се поставя знак за първоначална проверка и се издава свидетелство съгласно
приложение № 8, което е неразделна част от протокола по чл. 22 .
(2) При отрицателно заключение от първоначална проверка заявителят може да
поиска нова проверка след отстраняване на установените несъответствия.
(3) Знакът за първоначална проверка има формата на ромб, очертан с плътен контур.
В горната част на полето на знака е изписана абревиатурата "БИМ", в долната част на
полето - годината на проверката, а в средната част на полето - номерът на удостоверението
за одобрен тип и номерът на свидетелството по ал. 1.
Чл. 24. (1) При положително заключение от периодична проверка на всяко игрално
съоръжение се поставя знак за периодична проверка.
(2) При отрицателно заключение от периодична проверка на игралното съоръжение се
поставя знак за негодност. Организаторът е длъжен да извади от експлоатация игралното
съоръжение, върху което е поставен знак за негодност.
(3) Знакът за периодична проверка има кръгла форма, очертана с плътен контур. В
горната част на полето на знака са изписани абревиатурите "АНЗХ" и "БИМ", а в долната
част - годината на проверка.
(4) Знакът за негодност има кръгла форма, очертана с плътен контур. В полето на
знака е изписана буквата "Х". Знакът за негодност се поставя така, че да заличи последния
знак на извършена проверка.
Чл. 25. (1) При ремонт на игрално съоръжение извършилият ремонта е длъжен в 3дневен срок писмено да уведоми Държавната комисия по хазарта и Българския институт
по метрология за вида на извършения ремонт, наименованието, типа и производствения
номер на игралното съоръжение, производствения номер на системата за управление и
адреса на игралната зала. Българският институт по метрология извършва проверката по чл.
21, ал. 2, т. 1 в 10-дневен срок.
(2) При нарушаване на знак за първоначална и периодична проверка организаторът на
хазартни игри или заявителят по чл. 20, ал. 1 е длъжен в срок до 24 часа от нарушаването
да уведоми Българския институт по метрология, която в 3-дневен срок извършва проверка
по чл. 21, ал. 2, т. 2 .
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Игралните съоръжения от тип, одобрен и регистриран по реда на Наредбата за
реда и условията за издаване на разрешения за организиране на хазартни игри , приета с
Постановление № 99 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 1993 г.; изм. и
доп., бр. 70 от 1993 г.; изм. с Решение № 272 на Върховния съд на Република България от
1993 г. (необнародвано); изм. и доп., бр. 38 от 1994 г.; отм., бр. 86 от 1994 г. с Наредба за
издаване на разрешения за организиране на хазартни игри (отм. с Решение № 705 на

Върховния съд на Република България от 1995 г. - необнародвано); изм. и доп., бр. 29 от
1996 г., бр. 45, 68 и 125 от 1997 г. и бр. 26 от 1998 г.), за които е налице искане по чл. 19,
ал. 1 от Закона за хазарта или се експлоатират от организатори, получили разрешение по
чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, подлежат само на периодични проверки.
(2) Лицата, които експлоатират игралните съоръжения по ал. 1, са длъжни да ги
приведат в съответствие с изискванията на наредбата до изтичането на срока на
издадените разрешения по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта , но не по-късно от 5
години от влизането в сила на наредбата.
§ 2. Лицата, които произвеждат или внасят игрални съоръжения, са длъжни да ги
приведат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 18 месеца от влизането й в
сила.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 51, ал. 1 от Закона за хазарта .
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Българския институт по
метрология и на председателя на Държавната комисия по хазарта.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 10 на
Министерския съвет от 21 януари 2002 г. за приемане на
Правилник за устройството и дейността на
Агенцията за застрахователен надзор, на
Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната
администрация и на
Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за застрахователен надзор
(ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 1.01.2002 г.)
....................................
§ 13. В Наредбата за изискванията за одобряване на типа и реда за извършване на
първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения, приета с Постановление №
131 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), навсякъде думите "Агенцията
за надзор върху застраховането и хазарта" и "директора" се заменят съответно с
"Държавната комисия по хазарта" и "председателя".
....................................
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 275 на Министерския съвет
от 29 ноември 2002 г. за приемане на Наредба за единиците за измерване, разрешени за
използване в Република България
(ДВ, бр. 115 от 2002 г.)
Параграф единствен. Навсякъде думите "председателят на Държавната агенция по
стандартизация и метрология", "председателя на Държавната агенция по стандартизация и
метрология", "председателят на ДАСМ", "председателя на ДАСМ", "Държавната агенция
по стандартизация и метрология" и "ДАСМ" се заменят съответно с "председателят на
Държавната агенция за метрология и технически надзор", "председателя на Държавната
агенция за метрология и технически надзор", "председателят на ДАМТН", "председателя
на ДАМТН", "Държавната агенция за метрология и технически надзор" и "ДАМТН" в
следните нормативни актове:
....................................
10. Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на
първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения, приета с Постановление №
131 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 9 от 2002 г.).
....................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 109 на

Министерския съвет от 8 май 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на
Българския институт по метрология
(ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 5.05.2006 г.)
....................................
§ 9. В Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на
първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения, приета с Постановление №
131 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 9 и 115 от 2002
г.), се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" и
абревиатурата "ДАМТН" се заменят съответно с "Българския институт по метрология" и
"БИМ".
....................................
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 2
Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри, игралните автомати, игралните маси и
другите игрални
съоръжения I. Общи положения Задължителните изисквания се отнасят за
предвидените в Закона захазарта игрални съоръжения, които се произвеждат, внасят и
използват вРепублика България, с изключение на игралните съоръжения за износ. II.
Общи изисквания за игралните съоръжения
1. Типът и модификациите на игралните автомати и другите игрални
съоръжения се описват от производителя в техническата им документация.
2. Игралните съоръжения трябва да отговарят на изискванията за
електробезопасност и електромагнитна съвместимост. III. Игрални съоръжения за
организиране на числови лотарийни игри"Бинго" и "Кено"
1. Общи изисквания
1.1. Игралните съоръжения за организиране на числова лотарийна игра"Бинго" да
имат идентификационни табелки с фабричния номер, годината напроизводство и фирмата
производител. 1.2. Идентификационните табелки да са неподвижно закрепени
наустройството за изтегляне на топките, аварийното устройство за изтегляне натопките,
пулта на говорителя и на всяко информационно табло.
2. Комплектност
Игралните съоръжения да бъдат комплектувани със следните модули: а)
устройство за автоматично изтегляне на топките; б) пулт на говорителя; в) контролен
пулт на залата; г) централен компютър и програма за управление на играта; д)
затворена телевизионна система; е) система за озвучаване на залата; ж)
информационни табла; з) комплект топки; и) резервен комплект топки; к) UPS на
централния компютър.
3. Технически изисквания към модулите
3.1. Устройство за автоматично изтегляне на топките 3.1.1. Устройството за
автоматично изтегляне на топките да работи напринципа на пневматична система и да има
следната комплектност: а) урна; б) външен кръг; в) система за визуализация; г)
устройство за подаване на топките; д) устройство за автоматично изтегляне или за ръчно
изваждане натопките. 3.1.2. Урната да е с вътрешен обем не по-малък от 0,06 куб. м и да
бъдеосветена така, че да осигурява нормална работа на цветната телевизионнакамера.
3.1.3. Урната да бъде с прозрачни стени с дебелина не по-малка от 5 mm. 3.1.4.
Външният кръг да има възможност за съхраняване на максималнияброй топки, предвиден

за играта, и да не позволява изсипването на топки всферата при отпадане на мрежовото
захранване. 3.1.5. Видеокамерата да е цветна и да е поставена до устройството
заподаване на топки. 3.1.6. Устройството за подаване на топки да ги задържа най-малко
1,5 sпред видеокамерата. 3.1.7. Времето между изтеглянето на две последователни
топки не трябвада бъде по-малко от 2 s. 3.2. Пулт на говорителя (оператора) Пултът
на говорителя да има микрофон за обявяване номерата наизтеглените топки, монитор,
визуализиращ изтеглените топки и печелившитеталони, и клавиатура за въвеждане
номерата на изтеглените топки. 3.3. Контролен пулт Контролният пулт да има
централен компютър за управление насъоръжението. 3.4. Централен компютър и
програма за управление на играта Програмата на централния компютър да осъществява
следните функции: а) да контролира талоните, които са в игра; б) да регистрира
серийните номера на талоните в игра; в) да изчислява премиите; г) да отчита
спечелена "Линия" или "Бинго"; д) да води отчетност за броя изиграни игри, продадени
талони, спечеленинагради и да осигурява разпечатка на тази информация; е) да
управлява информационните табла; ж) да генерира съобщенията, които да се
визуализират върху мониторите; з) на всеки 2000 изиграни игри върху монитора на
компютъра да излизасъобщение за смяна на комплекта топки. 3.5. Затворена
телевизионна система Затворената телевизионна система да се състои от видеокамера,
насоченакъм мястото, откъдето излизат топките, като картината се възпроизвежда
отнеобходимия брой монитори. 3.6. Информационни табла Информационните табла
да показват: а) числата по реда на изтеглянето им; б) поредния номер на изтеглена
топка; в) "максимална" топка; г) джакпот; д) цената на един талон; е) брой
продадени талони; ж) премия "Линия"; з) премия "Бинго". 3.7. Комплект топки
Комплектът топки да отговаря на следните изисквания: а) сферична форма на топките с
допустимо отклонение на диаметъра навсяка от тях с 1,5 на сто от номиналния диаметър,
посочен от производителя; б) масата на всяка топка от комплекта да е с допустимо
отклонение до6 на сто от номинала, посочен от производителя; в) топките да имат
номера, които да се виждат от различни ъгли. 3.8. Потребителски терминали за участие
в играта Когато съоръжението е комплектувано с потребителски терминали, те трябвада
осигуряват следните функции: а) въвеждане на талони от играча; б) контролиране и
сигнализиране за талоните, спечелили премии; в) визуализиране на екран на номера на
изтеглената топка, на пореднияномер на изтеглената топка, на най-близкия до печалбата
талон и на стойносттана печалбите.
4. Игрални съоръжения за организиране на числова лотарийна игра "Кено"
Да отговарят на изискванията за игрални съоръжения за организиране начислова
лотарийна игра "Бинго". IV. Игрални автомати
1. Комплектност
Игралните автомати да имат следната комплектност: а) кабинет; б) система за
управление; в) устройство за текущ контрол; г) система за визуализация; д) система
за сигнализация; е) потребителски интерфейс; ж) система за въвеждане и изплащане
на кредити; з) захранване.
2. Технически изисквания
2.1. Кабинет 2.1.1. Върху кабинета да има неподвижно закрепена
идентификационнатабелка със: а) фирмата производител; б) производствения номер;
в) годината на производство. 2.1.2. При рециклиране на игралните автомати да има
допълнителнатабелка със: а) годината на рециклиране; б) фирмата, извършила
рециклирането. 2.1.3. Вътрешността на кабинета да е защитена от неоторизиран достъп.

2.2. Система за управление 2.2.1. Системата за управление, съдържаща програмните
носители, да е взащитена част от кабинета и да позволява запечатване. 2.2.2. Системата
за управление на игралните автомати да осъществяваизбора на комбинация за печалба или
загуба по случаен принцип от механично,електромеханично или електронно устройство.
2.2.3. Системата за управление на игралните автомати да осигурявавъзвръщаемост за
играещите не по-малко от 80 на сто от общата сума назалозите за 100 000 последователни
игри. 2.2.4. Системата за управление на игралните автомати да съхраняваинформация за
общо въведени и изплатени кредити при отпадане на мрежовотозахранване за време не помалко от 1500 h. 2.2.5. Ако системата за управление на игралните автомати
регистрирасъстояние на грешка в програмния носител или енергонезависимата памет,
даспира играта и да извежда съобщение към системата за визуализация. 2.2.6. При
отпадане на мрежовото захранване системата за управление наигралните автомати да
осигурява възможност за продължаване на играта следвъзстановяване на захранването.
2.2.7. Системата за управление на игралните автомати да управлявафабрично вградено
устройство за текущ контрол, като осигурява следнатаинформация: а) общо въведени
кредити; б) общо изплатени кредити. 2.2.8. Системата за управление на игралните
автомати да осигурява насистемата за визуализация следната информация за текущото
състояние наиграта: а) залог; б) кредит; в) печалба; г) текущ резултат от играта;
д) джакпот и/или бонус, когато игралното съоръжение генерира такива.
2.2.9.
Системата за управление да задейства системата за сигнализацияпри настъпване на
следните събития: а) отваряне на врата на кабинета; б) спечелване на печалба,
надхвърляща възможностите за директноизплащане от игралните автомати; в) при
спечелване на джакпот, ако игралният автомат генерира такъв. 2.2.10. Системата за
управление да не допуска промяна чрезпотребителския интерфейс на конфигурационните
параметри на играта извънзададените от производителя граници. 2.2.11. Системата за
управление да осигурява съответствие междусредствата за управление на потребителския
интерфейс и функциите им съгласноправилата на играта. 2.2.12. В случай на
комуникация с външни устройства системата зауправление да открива и коригира грешки
в предаваните данни. 2.2.13. Да има съответствие между въведените в игралните
автоматикредити и информацията за тях в системата за управление, в устройството
затекущ контрол и в системата за визуализация. 2.3. Устройство за текущ контрол
2.3.1. Устройството за текущ контрол да съхранява информация за общовъведени и общо
изплатени кредити. 2.3.2. Броячите в устройството за текущ контрол да имат наймалко6 разряда, показанията им да се променят само в посока нарастване, да не сенулират
принудително и всеки от тях да има съответното означение запредназначението си.
2.3.3. При отпадане на мрежовото захранване устройството за текущконтрол да съхранява
информацията за време не по-малко от 1500 h. 2.4. Система за визуализация 2.4.1.
Системата за визуализация да осигурява следната информация: а) план на печалбите;
б) залог; в) кредит; г) печалба; д) текущ резултат от играта; е) джакпот и/или
бонус, когато игралният автомат генерира такива. 2.5. Система за сигнализация
Системата за сигнализация да осигурява при включено захранване звуковаи/или светлинна
индикация при настъпване на събитията по т. 2.2.9. 2.6. Потребителски интерфейс
2.6.1. Интерфейс за участие в играта. 2.6.1.1. Да осигурява ясна и еднозначна
информация за участника виграта. 2.6.1.2. Да осигурява възможност за избор на всички
параметри съгласноправилата на играта. 2.6.1.3. Да не допуска достъп до
статистическите данни иконфигурационните параметри на играта. 2.6.2. Служебен
интерфейс. 2.6.2.1. Служебният интерфейс да позволява само оторизиран достъп

достатистическите данни на играта. 2.6.2.2. Служебният интерфейс да позволява само
оторизиран достъп ипромяна на конфигурационните параметри и статистическите данни
на играта взададените от производителя граници. 2.7. Система за приемане и изплащане
на кредити 2.7.1. Устройството за приемане на кредити да позволява въвеждане
накредити само със средства и по начина, предвиден от производителя. 2.7.2.
Устройството за изплащане да осигурява съответствие междутекущия и изплатения
кредит. 2.8. Захранване Игралните автомати да отговарят на изискванията в
границите надопустимото отклонение на мрежовото захранване.
3. Джакпот при игрални автомати
3.1. Джакпотът да се формира от отчисления от всяка заложена сума навзаимно
свързаните игрални автомати, които се намират в една и съща игралназала или в зали,
свързани в електронна мрежа. 3.2. Да има индикация за игралния автомат, свързан със
системата, накойто е спечелен джакпот. 3.3. Да изписва текущата стойност на джакпота
на видимо място за всичкиучастници в играта. 3.4. Сумата, изписвана на дисплея на
джакпота, да съвпада скалкулираната стойност съгласно отчисленията от игралния
автомат. 3.5. Да има звукова сигнализация при спечелване на джакпот. 3.6. В случай
че игралните автомати са свързани помежду си заспечелване на повече от една премия
джакпот, сумата от отчисленията от всекизалог на взаимно свързаните игрални автомати
не трябва да надхвърля 5 на стоот залога. 3.7. Данните, предавани между зали, свързани
в електронна мрежа, да секриптират срещу неоторизирано прочитане и промяна. 3.8. Да
отработва ситуации при едновременно спечелване на джакпот отповече от един участник в
играта. V. Игрални съоръжения за организиране на игри в игрално казино
1. Игрални съоръжения (маси) за игра на рулетка
1.1. Комплектност: 1.1.1. Маса. 1.1.2. Колело. 1.1.3. Топче за игра. 1.1.4.
Платна върху игралната повърхност. 1.1.5. Чипове за игра и за разплащане с клиента.
1.1.6. Каси за постъпления от банкноти и чипове. 1.2. Технически изисквания: 1.2.1.
Маса: 1.2.1.1. Да има възможност за нивелиране. 1.2.1.2. Да осигурява възможност за
разполагане върху нея на колело,платна, жетони, каси. 1.2.2. Колело за рулетка:
1.2.2.1. На колелото да са обозначени числата за провеждане на игратаспоред правилата за
съответния вид игра на рулетка. 1.2.2.2. На всяко число да отговаря легло за попадане
на топчето. 1.2.2.3. При всеки цикъл на завъртане на колелото и топчето топчето
дапопада окончателно само в едно легло. 1.2.2.4. Ограничителните стени на леглата да
са неподвижно прикрепеникъм основата на колелото. 1.2.2.5. При един цикъл на
завъртане на колелото и топчето колелото нетрябва да спира, преди топчето да е
попаднало окончателно в едно от леглата. 1.2.2.6. Да има възможност да се нивелира.
1.2.3. Топче за игра на рулетка: 1.2.3.1. Топчето да е със сферична форма. 1.2.3.2. Да
не съдържа метални частици, които се влияят от магнитни иелектромагнитни полета.
1.2.4. Платна - да са разграфени съобразно правилата за конкретния видигра на рулетка.
1.2.5. Чипове и плочки: 1.2.5.1. Чиповете за игра: а) да са различни по цвят за всеки
играещ; б) да са с трайно нанесен върху чиповете цвят. 1.2.5.2. Чиповете и плочките
за разплащане с клиента (кеш чипове икеш плочки): а) да са с определен цвят или с
комбинация от цветове за всяка стойност; б) да са с отбелязана стойност; в) да са с
отбелязано името на казиното. 1.2.6. Касите за постъпления от банкноти и чипове да
бъдат защитеничрез заключващ механизъм от неоторизиран достъп.
2. Маси за игри с карти
2.1. Платната на масите да са съобразени с правилата за съответнатаигра. 2.2.
Да има каси, защитени чрез заключващ механизъм от неоторизирандостъп, за постъпления

от банкноти и чипове. 2.3. Чипове и плочки: 2.3.1. Чиповете за игра: а) да са
различни по цвят за всеки играещ; б) да са с цвят, трайно нанесен върху чиповете.
2.3.2. Чиповете и плочките за разплащане с клиента (кеш чипове и кешплочки): а) да са
с определен цвят или с комбинация от цветове за всяка стойност; б) да са с отбелязана
стойност; в) да са с отбелязано името на казиното.
3. Маси за игра на зарове
3.1. Платната на масите да са съобразени с правилата за съответнатаигра. 3.2.
Заровете да са с форма на куб от прозрачен материал и точките,нанесени върху стените на
куба, да са разположени, както следва: 1 срещу 6,2 срещу 5, 3 срещу 4.
4. Маси за игра с плочки - да отговарят на изискванията към маси за
игри с карти.
5. Джакпот при игри на игрални маси
5.1. Да има индикация за игралната маса, свързана със системата, накоято е
спечелен джакпот. 5.2. Да изписва текущата стойност на джакпота на видимо място за
всичкиучастници в играта. 5.3. Сумата, изписвана на дисплея на джакпота, да съвпада
скалкулираната стойност съгласно отчисленията от направените залози наотделните маси.
5.4. Да има звукова сигнализация при спечелване на джакпот. 5.5. Данните, предавани
между зали, свързани в електронна мрежа, да секриптират срещу неоторизирано
прочитане и промяна. 5.6. Да отработва ситуации при едновременно спечелване на
джакпот отповече от един участник в играта.
6. Техническо оборудване за контрол в казино
6.1. Комплектност: 6.1.1. Видеокамери. 6.1.2. Видеомагнетофони. 6.1.3.
Ръчен брояч (кликер). 6.1.4. Електронен дисплей при рулетка. 6.2. Технически
изисквания: 6.2.1. Видеокамерите да са цветни, като зоната им на видимост да
дававъзможност да се наблюдават: а) приемането на залозите; б) провеждането на
играта; в) изплащането на печалбите. 6.2.2. Видеомагнетофонът да записва
провеждането на игрите за непо-малко от 6 часа. 6.2.3. Ръчният брояч да има най-малко
4 разряда. 6.2.4. Електронният дисплей да показва последните 15 излезли числа. VI.
Системи за контрол върху хазартните игри (по смисъла на чл. 37,ал. 7 , чл. 39, ал. 5, чл. 45,
ал. 2 и чл. 62, ал. 2 от Закона за хазарта)
1. Комплектност
Системите за контрол да имат следната комплектност: а) компютър; б)
специализиран софтуер; в) телефонна линия; г) модем; д) факс апарат; е) UPS.
2. Технически изисквания
2.1. Предаваните данни да се криптират срещу неоторизирано прочитане
ипромяна. 2.2. Протоколите за комуникация да откриват и коригират грешки
впредаваните данни. 2.3. Криптиращите алгоритми да са индивидуални за всеки
организатор. 2.4. Времето за предаване на данни чрез компютърноинформационнатасистема да е не повече от 120 min. При невъзможност за предаване
чрезкомпютърно-информационната система данните да се предават чрез факс апарат.
Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1, т. 1
До
Българския институт

по метрология

ЗАЯВЛЕНИЕ
за одобряване на типа на игрално съоръжение

от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................
(заявител, адрес, телефон, факс)
Заявявам за одобряване на типа следните игрални съоръжения:

№

Наименование,
тип,производствен
номер

Производител

Вносител

Организатор

1

2

3

4

5

Прилагам към заявлението необходимите документи съгласно приложение № 3:
........................................
........................................
Представям необходимите за провеждане на изпитването принадлежности и
пълен комплект програмни носители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................

Дата:

Заявител:. . . . . . . . . . . .
(подпис и печат)

Приложение № 3
към чл. 9, ал. 1, т. 3
Списък на техническата документация, необходима за
извършване на изпитване за
одобряване на типа на игралните съоръжения
1. Инструкция за експлоатация
2. Техническо описание, което съдържа:
2.1. За игрални съоръжения за организиране на числови лотарийни игри"Бинго" и
"Кено": 2.1.1. Описание на устройството за автоматично изтегляне на топките; 2.1.2.
Комплектност на пулта на говорителя. 2.1.3. Конфигурация на централния компютър и
описание на функциите напрограмата за управлението на играта. 2.1.4. Описание на
затворената телевизионна система. 2.1.5. Комплектност на системата за озвучаване на
залата. 2.1.6. Описание на информационните табла. 2.1.7. Характеристики на
използваните топки. 2.1.8. Конфигурация и описание на функциите на програмата
напотребителските терминали за участие в играта. 2.2. За игрални автомати: 2.2.1.
Описание на кабинета. 2.2.2. Описание на системата за управление, съдържаща:
2.2.2.1. схема на разположение на елементите с конструктивни адреси испецификация;
2.2.2.2. описание и функции на микропревключвателите; 2.2.2.3. описание на грешките
и начините за отстраняването им. 2.2.3. Описание на начина за достъп и функциите на
устройството затекущ контрол. 2.2.4. Описание и принципни схеми на системата за
визуализация. 2.2.5. Описание на потребителския интерфейс. 2.2.6. Описание на
устройствата за приемане и изплащане на кредити. 2.2.7. Описание, принципна схема и
спецификация на захранването. 2.3. За игрални съоръжения за организиране на игри в
игрално казино -описание на игралното съоръжение и правилата за осъществяване на
играта.
Приложение № 4
към чл. 9, ал. 1, т. 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
от .....................................................
(наименование на фирмата, адрес, факс, телефон)
Долуподписаният. .......................................
(име, презиме, фамилия)

адрес ..................................................
л.к. № ............., издадена на ......................
от ................................., ЕГН .............
юридическо лице – заявител ............................
(наименование на юридическото лице)
Декларирам, че в представеното за одобряване на типа в
Държавната агенция за метрология и технически надзор игрално
съоръжение
........................................................
........................................................
(наименование, тип, производствен номер)
не се нарушават права на интелектуалната собственост,
отнасящи се до авторски права върху компютърни програми и бази
данни, изключителни права за изобретения или полезни модели,
включително права върху регистрирани марки, промишлени
дизайни и топологии на интегралните схеми.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна
отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:..................

Декларатор:
(име, фамилия, печат)
Управител:

(име, фамилия, печат)
Приложение № 5
към чл. 14, ал. 1
Български институт по метрология

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за одобрен тип игрално съоръжение
№..........
Българския институт по метрология на основание
чл. 14, ал. 1 от Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда
за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения и
след установено съответствие със Задължителните технически изисквания към
системите за контрол върху хазартните игри, игралните автомати, игралните
маси и другите игрални съоръжения
ОДОБРЯВА
......................................
......................................
(наименование на игралното съоръжение)
......................................
(тип)
с технически характеристики:
......................................
ПРОИЗВОДИТЕЛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......................................
Дата:

Председател: .....................
(име, подпис, печат)
Приложение № 6

към чл. 16, ал. 2
Български институт по метрология

ДОПЪЛНЕНИЕ
№. . . . . . . . . .
КЪМ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за одобрен тип игрално съоръжение
№. . . . . . . . . .
Българския институт по метрологи на основание
чл. 16 от Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за
извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения и
след установено съответствие със Задължителните технически изисквания към
системите за контрол върху хазартните игри, игралните автомати, игралните
маси и другите игрални съоръжения
ОДОБРЯВА
Модификация
на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(наименование на игралното съоръжение)

.....................................
(тип)
с технически характеристики: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОИЗВОДИТЕЛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................
Дата:

Председател:
(име, подпис, печат)
Приложение № 7

към чл. 20, ал. 1
До
Българския институт по метрология
ЗАЯВЛЕНИЕ
от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(организатор на хазартни игри)
......................................
(адрес, телефон, факс)
Заявявам за първоначална проверка следните игрални съоръжения:
№

Наименование, тип и производствен

Номер на удостоверението
за одобрен тип

номер на игралното съоръжение
1

2

Игралните съоръжения са разположени на адрес:

3

....................................
....................................
(място на експлоатацията)
Дата:

Заявител:
(име, подпис и печат)

Приложение № 8
към чл. 23, ал. 1
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
СВИДЕТЕЛСТВО
за първоначална проверка
№ .........
Наименование на игралното съоръжение:
................................................
Тип на игралното съоръжение:
................................................
Производствен номер на игралното съоръжение:
................................................
Производител/вносител на игралното съоръжение:
................................................
Номер на удостоверението за одобрен тип:
................................................
Заключение: Игралното съоръжение съответства

на одобрения тип.
Дата:.............. Извършил проверката:
(име, фамилия, подпис)
Длъжност:
РО на ГД “МИУ”, гр. ..............

