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Вх. № /

ДО 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

ИСКАНЕ 
за вписване в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта*

Част І - Данни за заявителя

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование и правно организационна форма:

(посочете наименованието съгласно акта за възникване)

3. Чуждестранно лице

3.1. Наименование  и правно организационна форма:

Номер и дата на удостоверение за издаден лиценз за съответната дейност по ЗХ

№ от
(попълва се от искателя - организатор, производител и/или вносител)

Номер и дата на удостоверение за издаден лиценз за производител на игрално оборудване по ЗХ

№ от
(попълва се, когато се заявява игрално оборудване)

4. Седалище и адрес на управление :

4.1. Област 4.2. Община 4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код 4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5.Адрес за кореспонденция

Адресът съвпада с Адреса по т. 4
5.1. Област 5.2. Община 5.3. Населено място (гр./с.)

5.4. пощенски код 5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Отбелязва се, ако искането се подава от пълномощник. В Част ІІ се попълват данните на упълномощеното лице. 

Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител 

1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК на чуждестранно физическо лице:  2. Код по т.1

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако 
в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 
се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице – в т. 2 се попълва цифрата 5

3. Име  3.1. Собствено име: 3.2. Презиме:

3.3. Фамилно име

4. Постоянен адрес

4.1. Област 4.2. Община 4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код 4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5. Адрес за кореспонденция

Адресът съвпада с постоянния  (Отбелязва се, ако адресът за кореспонденция съвпада с постоянния адрес на 
упълномощеното лице или законния представител. В този случай т. 5 не се попълва)

5.1. Област 5.2. Община 5.3. Населено място (гр./с.)
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5.4. пощенски код 5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6. Нотариално заверено пълномощно:   № от

7. За контакт:  7.1. Телефон  7.2. Е-mail

Част ІII – Обхват на продукта:

Описание на продукта (Поставя се знак „Х” срещу вида на игралното съоръжение) 
1 Игрално оборудване 

1.1 Игрални автомати с едно или повече игрални места
1.2 Игрални маси в игрално казино
1.3 Игрални съоръжения за числови лотарийни игри тото, лото, бинго и кено
2 Джакпот системи
3 Игрален софтуер и комуникационно оборудване
4 ЦКС за контрол върху тото, лото, бинго, кено, моментни лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от 
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри със залог върху случайни събития и със залагиния, 
свързани с познаване на факти
5 Устройства за самообслужване за организиране на лотарийни игри

Част IV – Приложения към искането

Описание на приложенията към искането (Поставя се знак „Х”) 
1 Документ за извършени изпитвания от лаборатория, вписана в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗХ, с 
декларирано съответствие на изпитания продукт с изискванията на наредбата по чл. 17, ал. 3, т. 4 от ЗХ;

2 Декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите 
актове по прилагането му или протоколи от изпитвания, издадени от акредитирани лаборатории;

3 Документ за предплащане на услугата съгласно Заповед № А-5 /11.01.2011г. от председателя на БИМ
Допълнителни приложения към искането 

Част V – Описание на съоръжението за вписване в регистъра по чл. 20 ал.2 от ЗХ

Описание на продукта
Наименование на съоръжението

Тип/Версия/Модификация

Допълнителна информация*

Производител

Издаден лиценз на производител № 
(ако е приложимо)

Протокол от изпитване

Вид на игра
>> Допълнителна информация включва: Корпус/тип/ брой игрални места/ Брой нива на премия джакпот/ Максимален брой 
свързани игрални автомати /Начин на свързване (една или няколко зали)/Тип на ГСЧ/ Максимален.брой игрални сесии 
>> Отбелязва се, когато е приложимо.

Дата: Подпис на законния представител или на упълномощеното лице:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 01.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
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Служебно ползване на документи, постъпили в БИМ във връзка с предишни производства, относими към 
искането и чийто срок на действие не е изтекъл: 
(посочете наименование и дата на издаване на документа, в оригинал или като препис е представен, входящ номер и дата 
на предишното искане, с което е представен в БИМ и др.)

1.

+ -

Забележки: 
1. В случай, че някой от документите е представен на език, различен от български, същият следва да придружен от 
официален превод на български език. 
“Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните 
работи за извършване на официални преводи.

2. Всички документи, за които не е посочено изрично, че се представят в оригинал, могат да се представят и като 
официално заверени преписи. 
“Официално заверен препис” по смисъла на наредбата е нотариално заверен препис от документ или препис от 
документ, заверен от лицето, което го е издало или съставило. 
 
3. В случай, че документите се подават от лица, които не са граждани на или не са регистрирани в Република 
България, тези документи се предоставят с опис към искането във форма и със съдържание, съответни на 
националното законодателство на лицето. Ако съответното национално законодателство не предвижда издаването 
на необходимия документ от компетентен държавен орган, това се удостоверява в изрична нотариално заверена 
декларация на лицето, в която то декларира и наличието или липсата на обстоятелствата, за които се изисква 
представянето на документа. 
 
Българския институт по метрология обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за 
защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 г. 
Повече подробности за ангажиментите на Българския институт по метрология, в качеството ѝ на администратор на 
лични данни, можете да намерите в www.bim.government.bg
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОБЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ИСКАНЕза вписване в регистъра по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта*
Част І - Данни за заявителя
(посочете наименованието съгласно акта за възникване)
Номер и дата на удостоверение за издаден лиценз за съответната дейност по ЗХ
(попълва се от искателя - организатор, производител и/или вносител)
Номер и дата на удостоверение за издаден лиценз за производител на игрално оборудване по ЗХ
(попълва се, когато се заявява игрално оборудване)
4. Седалище и адрес на управление :
5.Адрес за кореспонденция
Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител 
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице – в т. 2 се попълва цифрата 5
4. Постоянен адрес
5. Адрес за кореспонденция
Част ІII – Обхват на продукта:
Описание на продукта (Поставя се знак „Х” срещу вида на игралното съоръжение)
1 Игрално оборудване 
Част IV – Приложения към искането
Описание на приложенията към искането (Поставя се знак „Х”) 
Част V – Описание на съоръжението за вписване в регистъра по чл. 20 ал.2 от ЗХ
Описание на продукта
(ако е приложимо)
>> Допълнителна информация включва: Корпус/тип/ брой игрални места/ Брой нива на премия джакпот/ Максимален брой свързани игрални автомати /Начин на свързване (една или няколко зали)/Тип на ГСЧ/ Максимален.брой игрални сесии>> Отбелязва се, когато е приложимо.
(име и фамилия)  Данните са необходими за издаване на фактура.
(Фамилия, телефон)
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
Служебно ползване на документи, постъпили в БИМ във връзка с предишни производства, относими към искането и чийто срок на действие не е изтекъл:(посочете наименование и дата на издаване на документа, в оригинал или като препис е представен, входящ номер и дата на предишното искане, с което е представен в БИМ и др.)
Забележки:1. В случай, че някой от документите е представен на език, различен от български, същият следва да придружен от официален превод на български език.“Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
2. Всички документи, за които не е посочено изрично, че се представят в оригинал, могат да се представят и като официално заверени преписи.“Официално заверен препис” по смисъла на наредбата е нотариално заверен препис от документ или препис от документ, заверен от лицето, което го е издало или съставило.3. В случай, че документите се подават от лица, които не са граждани на или не са регистрирани в Република България, тези документи се предоставят с опис към искането във форма и със съдържание, съответни на националното законодателство на лицето. Ако съответното национално законодателство не предвижда издаването на необходимия документ от компетентен държавен орган, това се удостоверява в изрична нотариално заверена декларация на лицето, в която то декларира и наличието или липсата на обстоятелствата, за които се изисква представянето на документа.Българския институт по метрология обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.Повече подробности за ангажиментите на Българския институт по метрология, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите в www.bim.government.bg
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