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Изх. N: 41/28.10.2011

ДО ВИЦЕПРЕМИЕРА
И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
ГОСПОДИН СИМЕОН ДЯНКОВ
КОПИЕ:
ДО МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГОСПОДИН
БОЙКО БОРИСОВ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА
КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА – ГОСПОДИН
КАЛОЯН КРЪСТЕВ

Относно: Становище на Българска Търговска Асоциация на
Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия /БТАПОИИ/
относно Проект на Закон за хазарта, публикуван в портала за обществени
консултации на Министерски съвет на 13.10.2011 г. с дата на прключване на
консултацията на 28.10.2011 година.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Българска Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите
от Игралната Индустрия изявява активна позиция и подкрепя инициативата
за усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща дейностите в
областта на хазарта, като предоставяме конструктивни предложения, които
се надяваме да бъдат взети под внимание при по-нататъшните действия по
приемане на Закона за хазарта. Надяваме се, че с тези предложения
регулацията на тази специфична сфера ще предостави по-добра основа за
осъществяване на дейността и контрола върху нея, при гарантиран баланс на
интересите между регулатора, обществеността и бизнеса.
Важен акцент в предоставените предложения поставяме върху
искането за равнопоставеност на българските и чуждестранните
стопански субекти, осъществяващи дейности по производство на
игрално оборудване. В предложения законопроект няма предвидена
разпоредба за задължително лицензиране на чуждестранните производители,
което поставя българските фирми-производители в неравностойна и
неконкурентна позиция спрямо чуждестранните фирми-производители.
Предложено е допълване на дефиницията за инвестиции, което да
отразява спецификата на дейностите в сектора, особено тези, касаещи
разработка и внедряване на иновативни технологични продукти, както
и търговската им реализация на международните пазари. Предоставили
сме и предложение, свързано с по-точно и ясно формулиране на забраната за
реклама на хазартни игри. Ние подкрепяме това, че забраната за реклама на
хазартни игри трябва да даде възможност на държавата да защити
обществеността от масово агитиране за участие в хазартни игри, но
дефиницията за реклама трябва да бъде практически приложима, а не
да капсулира бизнеса. Важно уточнение е направено за преходния период,
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в който ще трябва организаторите да приведат дейността си в съответсвие с
новия закон. Предложението на Асоциацията цели осъществяване на
плавен преход, който да даде възможност на огранизаторите с
издадени по сегашния закон лицензи, да продължат дейността си до
изтичане срока на лиценза им. Не на последно място внасяме
предложение, което да даде още едно демографско деление при изискванията
за минимален брой игрални места, свързано с практическата география на
страната и наличието на много селищни райони с под 10 000 жители. Това
предложение е съобразено с икономическата целесъобразност в селищни
райони с такъв брой жители и ще даде възможност на малкия и среден
бизнес в тези райони да продължи да работи.
Част от предложенията ни са свързани и с прецизиране на текстове,
като се следват
съвременните нормотворчески практики на
„кодифициране” на материята, която се регулира, като не се предвижда
разпокъсване на уредбата в множество подзаконови актове. Последното
създава условия за правна несигурност чрез възможност за честа промяна на
уредбата с цел обслужване на индивидуални интереси. Това неизбежно води
до
предпоставки
за
неравнопоставеност
на
субектите
и
неконкурентноспособна бизнес среда, което от своя страна се явява
неблагоприятна среда за привличане на инвестиции. Разглежданият проект е
за изцяло нов Закон за хазарта, което не само е добра възможност, но и
предполага всеобхватно регулиране на реда и начина за организиране на
хазартните игри в самия закон. Разчитаме, че бъдещият Закон за хазарта ще
следва установените основни правни принципи и характеристики на
правните институти, така че да се гарантира целесъобразното му и правилно
прилагане.
Надяваме се успоредно с приемането на новия Закон за хазарта да се
изработи и съгласува писмена държавна стратегия за развитие на
игралната индустрия, която да дефинира визията за развитието на
този сектор в България и позиционирането му в региона за следващите
5 и 10 години. Наличието на ясно разписана и съгласувана държавна
стратегия за този сектор заедно с прецизен и недвусмислен закон за
дейността е предпоставка и гаранция за привличане както на българските,
така и на чуждестранните инвеститори с дългосрочни намерения и за работа
при честни и ясни правила.
Приложение: Предложения на Българска Търговска Асоциация на
Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия /БТАПОИИ/
относно Проект на Закон за хазарта, публикуван в портала за обществени
консултации на Министерски съвет на 13.10.2011 г. с дата на прключване на
консултацията на 28.10.2011 година.

Председател на УС:
/Ангел Ирибозов/
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СТАНОВИЩЕ НА БТАПОИИ, СЪДЪРЖАЩО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА,
ПУБЛИКУВАН В ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА 13.10.2011 Г. С ДАТА НА
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯТА НА 28.10.2011 ГОДИНА.
*Легенда:

Предложенията за допълнение са в шрифт Bold и Italic, а предложеният за отпадане
текст е заличен

§1. Чл. 5. (2), изр. 2 Документите, доказващи извършването на инвестициите
по ал.1 и притежаването на средствата по ал. 1, както и техния произход, се
представят в срок до 6 месеца след датата на решението на Държавната комисия по
хазарта, с което е даден първоначален лиценз, за дейност по този закон, с
изключение на случаите на продължаване на срока на действащо
разрешение. Тези документи следва да се отнасят към посочената в съответното
разрешение игра или дейност.
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Предложението цели еднозначно да се посочи, че лица, които продължават
действащите си разрешения, не следва да доказват инвестиции, тъй като
пректически подобно изискване е трудно изпълнимо.
Инвестициите вече са
вложени в обектите, за които има издадено разрешение, а да се изискват такива
да бъдат направени повторно е неприемливо. Това логично налага инвестиции да
бъдат доказвани само за новооткрити обекти, за които не е имало издадено
разрешение преди влизане на новия закон в сила. Последното изречение е
предложено да се заличи, тъй като систематичното място на поясненията
относно инвестициите е в Допълнителната разпоредба, където е предвидена
легална дефиниция на „инвестиции”.
§2. Чл. 6. (1) Лизенз за организиране на хазартна игра от разстояние може да
се издаде на лице по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 3 само при кумулативното изпълнение на
следните условия:
1. наличие на опит на искателя или негови съдружници или акционери с
квалифицирано участие в организирането на съответната хазартна игра, за
която се иска издаване на лиценз за територията на Република България -. Този
опит следва да е придобит при законно осъществяване на хазартна дейност на
територията на Република България или друга държава/юрисдикция и да е не помалък от 5 години преди датата на подаване на искането;
2. липса на налагани принудителни административни мерки по този закон или
по отменения Закон за хазарта от 1999 г., в срок от 5 години преди датата на
подаването на искането за издаване на лиценз;
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Действащият Закон за хазарта не урежда игрите от разстояние като вид
хазартни игри, т.е. няма как някой да има 5-годишен опит в „законното” им
осъществяване на територията на РБ. Затова се предлага опитът да е налице за
която и да е игра, за да има равнопоставеност между местните и
чуждестранните организатори. Считаме, че разпоредбите, регламентиращи
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основанията, процедурата и последиците от отнемането на разрешения следва да
бъдат
цялостно
ревизирани,
за
да
съответстват
на
целите
на
административната принуда в една правова държава, сред които не е
самоцелното ограничаване на права. В тази връзка ограничението на лицето да не
са налагани принудителни административни мерки като критерий за
придобиване на бъдещи права следва да се заличи във всички текстове, в които е
предвидено.
§3. Чл. 7. (1) Чуждестранни лица могат да участват в собствеността на
дружествата по чл. 4, ал. 1, т. 1 в случаите, когато освен на всички други
изисквания, установени в този закон, тези дружества пряко или чрез контролирани
от тях дружества по смисъла на § 1 в допълнителните разпоредби на Търговския
закон изпълняват и поне едно от следните условия:
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Неоправдано би било да се допусне едно широко тълкуване, водещо до
изискване дори и член на съвет на дружество да е направил инвестиции в размер
на 10 000 000 евро, което се преодолява с предложеното уточнение.
§4. Лица, на които не се издава лиценз
Чл. 8. (1) Лиценз за организиране на хазартна игра, за производство,
разпространение и сервиз, и за внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване за хазартни игри, не се дава на едноличен търговец или юридическо
лице, включително в случаите на „свързани лица" по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон, когато е налице едно от
следните условия:
3. искателят или някое от лицата по т. 1 са извършили престъпления против
финансовата, данъчната или осигурителните системи и това е установено с
влязла в сила присъда или имат просрочени ликвидни и изискуеми публични
задължения, което е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган и от
датата на влизане в сила на акта не са изтекли 3 години;
4. искателят или някое от лицата по т. 1 са извършвали дейност като
едноличен търговец или са участвали в дружество, на което окончателно е
отнет лицензът (разрешението) за организиране на хазартна дейност, или на което
е налагана санкция за осъществяване на хазартна дейност без разрешение.
(2) Лиценз за организиране на хазартна игра, за производство,
разпространение и сервиз, за внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване за хазартна дейност,
не се дава на едноличен търговец или
юридическо лице при недоказан произход на средствата за направени
инвестиции и за организиране на игрите и дейностите по този закон съгласно чл. 26,
ал. 3 и 4 или в случай, че собственик или съдружник/акционер е
неперсонифицирано дружество или дружество, регистрирано в офшорна зона,
включително в случаите на „свързани лица", по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон.
(4) Лиценз за организиране на хазартна игра и за извършване на дейностите
по чл. 1, т. 2 от този закон не се дава, когато на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2,
както и на техни собственици, съдружници или акционери с квалифицирано
участие, управители, членове на
управителен или контролен орган, е отнет
лицензът за организиране на хазартни игри или дейности в други държави от
Европейското
икономическо пространство и това е потвърдено в официална
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кореспонденция от компетентните органи на съответната държава.
(5) Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2 и представляващите лицата по чл. 4, ал. 1, т.
1 - 5, както и съдружниците и акционери с квалифицирано участие - физически
и представляващите юридически лица, подават нотариално заверена
декларация за обстоятелствата, посочени в ал. 1, т. 2, 3, 4 и ал. 4, свидетелство за
съдимост, декларация за имотно и финансово състояние, както и други официални
документи, необходими за получаване на лиценз, които са определени в наредба.
Аргументите ни за направените предложения са следните:
Предложението по т. 3 кореспондира с действащата разпоредба на чл. 5, ал.
1, т.4 във връзка с т.3 от Закона за хазарта. Относно ал. 2, не следва да е налице
такава пречка за даване на лиценз, предвид предвиждането на срок за доказване на
инвестициите до 6 месеца след датата на решението за даване на лиценз. Предполагаме, че
текстът е останал от проекти, предхождащи редакцията на чл.5, ал.2. Допълнението по
ал. 5 цели прецизирането на текста, тъй като юридическите лица се
представляват от физически лица. Относно ал. 1, т. 4 и ал. 4, препоръчваме да не
се приема отнемането на разрешение да е пречка за издаване на ново, съгласно
изложеното в коментара по §2.
§5. Чл. 9. (1) Забранява се организирането на хазартни игри в сградите и
прилежащите им площи, публична държавна и общинска собственост, в обектите на
Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, в сгради, в
които са разположени структури на държавната администрация, независимо от
вида на собствеността им, в учебните, лечебните и здравните заведения, както и в
съсобствени обекти, без нотариално заверено писмено съгласие на всички
съсобственици.
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Предлагаме думите „в сгради, в които са разположени структури на
държавната администрация, независимо от вида на собствеността им” да бъдат
заличени, тъй като липсва легална дефиниция на „структура на държавната
администрация” и яснота какво налага това ограничение. Предвид високите
размери на изискуемите инвестиции, считаме, че организаторите следва да имат
гаранции, че няма да им бъде отнет лиценза по независещи от тях фактори. В
тази насока, предлагаме да се създаде нова ал. 10 със следното съдържание:
(10) Ограниченията по ал.1 не се прилагат при промяна в
обстоятелствата, възникнали след получаване на лиценз за организиране
на дейността.
§6. Чл. 10 (4) Забранява се на юридическите лица и едноличните търговци да
публикуват, излъчват или разпространяват информация реклама по отношение на
хазартни игри извън посочената в ал.2 и 3.
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Предлагаме думата „информация” да се замени с „реклама”, тък като
широкото тълкуване може да доведе до препятстване на възможности за
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популяризиране на игралния туризъм и утвърждаването на игралната индустрия
като допълнителна възможност за развитие на туристическия сектор.
§7. Чл. 20. (1) Лицата по чл. 4 и техните служители, както и други лица, за които
има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, са длъжни да оказват пълно
съдействие на Комисията и на нейните служителите с контролни функции при
изпълнение на възложените им съгласно закона задължения. Съдействието се
изразява в осигуряване на достъп до помещения, даване на устни и писмени
обяснения, предоставяне на документи и други информационни носители.
(2) При осъществяване на контролните си правомощията си членовете на
Комисията и нейните служители с контролни функции имат право да извършват
насрещни проверки, както и да изискват от трети лица сведения, документи и
други данни, необходими за извършването на тези проверки и/или необходими във
връзка със сигнали, жалби или искания.
Аргументите ни за направените предложения са следните:
Текстът на ал. 1 е неясен и твърде общ. Предполагаме, че предвиденото
изискване за пълно съдействие на всички служители не кореспондира на
заложената законодателна идея. Предложенията са с цел осигуряване на
еднозначно тълкуване, че оказването на съдействие се дължи само на служители с
контролни функции.
§8. Чл. 22, ал. 1 Държавната комисия по хазарта:
т. 1 издава, отказва да издаде, предсрочно прекратява и отнема лицензи за
организиране на хазартни игри, на и от лицата, които имат право да
кандидатстват за лиценз по този закон ги организират в отделни обекти;
т. 12 дава становища и указания по въпроси, свързани с прилагането на този закон;
Чл. 22 (3)
Преди приемането от Комисията на общите задължителни
условия, правила и изисквания по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7, проектът на съответния
нормативен административен акт и мотивите за изготвянето му се публикуват
на страницата на Комисията в Интернет. На заинтересованите лица се
предоставя най-малко 14-дневен срок за представяне на писмени становища и
предложения по проекта. Комисията разглежда становищата и приема всеки
административен акт след като обсъди проекта заедно с представените становища и
предложения. Приетите административни актове по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 се
обнародват в „Държавен вестник" и се публикуват на страницата на Комисията в
Интернет.
Аргументите ни за направените предложения са следните:
Разглежданият проект е за изцяло нов Закон за хазарта, което не само е
добра възможност, но и предполага всеобхватно регулиране на реда и начина за
организиране на хазартните игри. Освен закона, има и три Наредби и Тарифа, т.е. 4
подзаконови нормативни акта, свързани с прилагането му. Създаването на
неограничена възможност за разпокъсване на уредбата в множество подзаконови
актове и честата им промяна създава условия за правна несигурност. Липсват
гаранции, че чрез разширяването на нормотворческата делегация няма да се
допусне обслужване на индивидуални интереси, създаване на предпоставки за
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неравнопоставеност на субектите, неконкурентноспособна бизнес среда. Гаранции
в тази насока са абсолютна предпоставка за привличането на инвестиции, особено
при заложените изключително високи изисквания, свързани с тях.
§9. Чл. 29. (2) Влезлите в сила решения на Комисията не дават право на
лицата по чл.4 да организират хазартни игри и дейности по този закон без
удостоверения за издаден лиценз, издадени от председателя на Комисията.
(3) В срок до 7 дни след влизане в сила на съответното решение на Комисията
лицето по чл.4 заплаща дължимата държавна такса за издаване на лиценз или за
даване на разрешение. Издаденото удостоверение по ал.2 се предоставя на лицето
по чл.4 в срок до 2 работни дни след постъпването заплащане на таксата по
банкова сметка на Комисията.
Аргументите ни за направените предложения са следните:
Административните актове пораждат действие след влизането им в сила.
Цитираната разпоредба ограничава правата на адресатите на влезли в сила
актове, което противоречи на посочения принцип и налага отпадането на текста.
Предложението по ал. 3 е продиктувано от необходимостта организаторът да
има яснота относно началния момент на ползване на правата си, особено за
процеси, свързани с планиране, като инсталирането и деинсталирането на
игралното оборудване.
§10. Държавни такси
Чл. 30. (1) За издаване на лицензи и даване на разрешения по този закон, за
разглеждане на документи по подадени искания, както и за извършване на други
административни услуги се събират държавни такси по тарифа, приета от
Министерския съвет.
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Издаването на разрешения и актове също са административни услуги,
което не става ясно от предложената в проекта формулировка.
§11. Компетентност на председателя на Комисията
Чл. 31. (2) Правомощията на председателя са следните:
11. възлага със заповеди на длъжностните лица с контролни функции
извършване на насрещни и други проверки по спазване на този закон;
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Считаме, че следва да се създадат гаранции, препятстващи вероятността
за административен произвол, като се предоставя възможност всеки служител да
може самоинициативно да прави насрещни проверки. В съответствие с уредбата
в други закона, се предлага изрично да се включи в правомощията на председателя
да издава заповед за такива проверки.
§12. Чл. 33 (4) В хода на проверките и проучванията по подадено искане се
събират данни, необходими за целите на проверката или проучването,
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относно произхода на средствата за дейността на искателя и неговите инвестиции,
търговски партньори, финансови отношения, вещни права и други данни
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Данните, които се събират при проверките и проучванията по подадено
искане следва да са необходими единствено за установяване на обстоятелства,
свързани с искането. Предложеният в проекта текст е с по-широко поле и
надхвърля целите на проверката, като позволва събирането на всякакви данни.
§13. Чл.34. (1) По влезлите в сила решения на Комисията председателят
издава удостоверения за издаден лиценз за организиране на хазартните игри и за
извършване на дейностите по този закон. Фактическо осъществяване на
дейност по организиране на хазартна игра или по организиране на дейност по
чл. 1, т. 2 може да се извършва след предоставяне на удостоверението по реда на чл.
29, ал. 3.
Аргументите ни за направеното предложение са изложени в § 9.
§14. Продължаване на срока на лиценза (разрешението)
Чл. 36. (1) По писмено искане на организатора на дейност по този закон,
подадено не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане срока на
действащия лиценз (разрешение), Комисията може да постанови решение, с което
да продължи действието му на издадения лиценз за същия срок. когато кумулативно
са налице следните условия:
(2) Организаторът заплаща само таксата за издаване на лиценз,
когато кумулативно са налице следните условия:
1. в срока на действие на лиценза за дейността на организатор, получил лиценз за
организиране на хазартни игри по чл. 50, 52, 54, 59, 60, 62 или по чл. 57, 64, 71 за
съответния обект, няма влезли в сила наказателни постановления за нарушения по
този закон; съответно - в срока на действие на лиценза за дейност по чл. 1, т.2
организаторът няма влезли в сила наказателни постановления за нарушения по този
закон;
2. не са налагани принудителни административни мерки по този закон;
3. е представена нотариално заверена декларация, че до датата на подаване на
искането за продължаване на срока не са настъпили обстоятелства, представляващи
пречка за развиване на хазартната дейност.
(2) За продължаване на срока на издадения лиценз организаторът заплаща само
таксата за издаване на лиценз.
(3) Организатор, който не спази срока за подаване на искането по ал. 1, или за
когото не са налице условията по ал. 1 2, може да подаде писмено искане за нов
лиценз, като заплаща държавните такси в пълен размер. Към искането се
прилагат само тези документи по наредба по чл. 17, ал. 1, по отношение на които е
налице промяна или изменение в обстоятелствата.
Аргументите ни за направените предложения са следните:
Направеното допълнение в скоби относно разрешението цели еднозначно да
се посочи, че действащите разрешения могат да бъдат продължавани по този ред.
Относно останалите изменения, последните са продиктувани от идеята, ако
организаторът не отговаря на условията да ползва облекчен режим относно
заплащането на таксите, лицензът му да бъде продължен, като заплати всички
изискуеми такси. Няма причина да се издава нов лиценз, като липсва промяна в
обстоятелствата, подлежащи на контрол от Комисията.

www.btagi.org

8

34 Alabin Str, Sofia, Bulgaria
tel. +359 2 8129 478, fax: +359 2 8129 479
e-mail: legal@btagi.org

§15. Чл.41. (2) Правилата за организиране на хазартните игри се утвърждават
по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11. Организаторът на хазартни игри отговаря за
цялостната организация на дейността и функционирането на счетоводната
отчетност, която да гарантира точното отчитане на всички операции, свързани с
игрите при спазване на действащото законодателство и утвърдените му правила по
предходното изречение.
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Текстът е твърде общ и неясен. Организаторът има утвърдени правила,
които ако не спазва, може да бъде наказан. Формулировката „точното отчитане
на всички операции” е неопределена и излишна, предвид ясно заложените в проекта
гаранционни механизми за законосъобразното водене на дневните и месечните
отчети, т.е. за спазването на утвърдените на организатора правила.
§16. Чл. 42 (1) Хазартните игри се организират с утвърдено от Комисията
игрално оборудване, произведено от местно или чуждестранно лице –
производител или внесено от лице, което има издадено разрешение по този закон.
(3) Не се допуска разпространение и експлоатация в страната на игрално оборудване
за хазартни игри от тип и модификация, който не е утвърден от Комисията.
Аргументите ни за направените предложения са следните:
Предложението цели да осигури равнопоставеност на българските и
чуждестранните стопански субекти, осъществяващи дейности по производство на
игрално оборудване, тъй като в предложения законопроект не е предвидена
разпоредба за задължително лицензиране на чуждестранните производители,
което
поставя
българските
фирми-производители
в
неравностойна
и
неконкурентна
позиция
спрямо
чуждестанните
фирми-производители.
Разпоредбата на ал.3 има за цел да защити българските потребители на
хазартни услуги, която цел се постига със забраната за експлоатация на
неутвърдено игрално оборудване. Допълнителна забрана за разпространение
единствено би създало затруднения за търговския стокооборот.
§17. Чл. 44.(1) Игралните зали и игралните казина не могат да отстоят на помалко от 150 метра -за населени места и селищни образувания с население до 50 000
души, и на по-малко от 300 метра -за населени места и селищни образувания с
население над 50 000 души, от училища по смисъла на Глава четвърта от Закона за
народната просвета, както и от домове за деца, лишени от родителски грижи, освен
ако игралните зали и казина се намират в хотелски комплекси или хотели,
категоризирани с категория четири или пет звезди.
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Има обособени хотелски комплекси, в които, освен хотелската част, има и
самостоятелни обекти, като фитнес центрове, басейни, заведения за хранене и
развлечения. Предложеното допълнение предоставя възможност игрална зала или
казино да бъде в такъв обект в хотелския комплекс. Предвид високите размери на
изискуемите инвестиции, организаторите следва да имат гаранции, че няма да им
бъде отнет лиценза по независещи от тях фактори. В тази насока, предлагаме да
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се създаде нова ал. 4 със следното съдържание:
(4) Разпоредбата на ал.1 не се прилага при промяна в обстоятелствата,
възникнали след получаване на лиценз за организиране на дейността.
§18. Чл. 47 (4) За печалба на стойност над 1000 лева организаторът е
длъжен да издаде документ, удостоверяващ изплащането на паричната печалба
или предаването на предметната печалба. Документът трябва да съдържа
данни за: размера на паричната печалба; вида на предметната печалба; датата
на изплащане, съответно предаване; идентификацията на лицето, получило
печалбата.
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Липсва легална дефиниция на терминът „печалба”. Ако клиент заложи 2000
лева, изиграе 200 и пожелае да изтегли останалите 1800, това печалба ли е? Ако
да, законът ще задължи организатора да „съдейства” на недобросъвестни лица,
нарушаващи Закона за мерките срещу изпирането на пари.
§19. Чл. 68. (1) Съобразно броя на жителите в дадено населено място, по
официални данни на Националния статистически институт, игралните места в
игрална зала не могат да бъдат по-малко от:
1. петдесет броя в населени места с над 500 000 жители;
2. тридесет броя в населени места с над 50 000 до 500 000 жители;
3. петнадесет броя в населени места до 50 000 жители, както и в
селищни образувания.
4. десет броя в населени места до 10 000 жители.
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Предложението за допълнително демографско деление при изискванията за
минимален брой игрални места е продиктувано от наличието на много селищни
райони с под 10 000 жители. Икономически целесъобразно би било да се даде
възможност на малкия и средния бизнес в тези селищни райони да продължат да
работят.
§20. Нов Чл. 85а (1) За преустановяване на административните
нарушения, както и за отстраняване на последиците от тях, Комисията
може да налага принудителни административни мерки.
(2) Принудителните административни мерки се
отстраняване на причините, довели до тяхното налагане.

налагат

до

§21. Временно отнемане на лиценза
Чл. 86. (1) Комисията може, след писмено предупреждение с определен
срок за преустановяване на нарушението, да приложи принудителна
административна мярка - отнеме за срок от един три до шест месеца издадения
лиценз за организиране на хазартни игри или за дейност по чл. 1, т.2 от този закон,
в следните случаи:
13.при непредставяне на документите в срока по чл. 5, ал. 2 и/или в
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случай, че представените документи не доказват извършването на
инвестициите и притежаването на средствата в пълните размери,
посочени в чл. 5, ал. 1 и/или не доказват произхода на средствата за
направени инвестиции и за организиране на игрите и дейностите по този
закон;
(2) С решението предупреждението за отнемане по ал.1 Комисията може да
разпоредижда предприемането на действия за преустановяване на допуснатите
нарушения и за отстраняване на вредните последици от тях, като определи и срок
за извършването им. При непредприемането на разпоредените действия в
определения срок, се прилага ал.1.
Аргументите ни за направените предложения са следните:
Както нееднократно сме информирали, считаме, че разпоредбите,
регламентиращи основанията, процедурата и последиците от отнемането на
разрешения следва да бъдат цялостно ревизирани, за да съответстват на целите
на административната принуда в една правова държава, сред които не е
самоцелното ограничаване на права. Принудителните административни мерки са
превантивни, преустановителни и възстановителни. Съответно тяхната цел е да
действат предварително преди извършването на правонарушението, да
преустановят вече започнало, но незавършило правонарушение или да
възстановят
възникналите
щети
от
довършено
или
преустановено
правонарушение. В разпоредбите, заложени в проекта, не се обезпечава нито една
от тези възможни цели. Повечето от предвидените хипотези на временно
отнемане не са с висока степен на обществена опасност, лесно са отстраними и е
добре да се даде възможност за преустановяване на нарушението преди да се
пристъпи към отнемане на лиценза. Текстът на т.13 е прехвърлен от
окончателното отнемане, тъй като може да има отстраними несъотвествия в
представените документи само по отношение на някои имвестиции и в този
смисъл прилагането на окончателно отнемане е крайно несправедлива мярка.
§22. Окончателно отнемане на лиценза
Чл. 87. (1) Комисията може да приложи принудителна административна
мярка - окончателно отнеме издадения лиценз за организиране на хазартни игри
или за дейност по чл. 1, т.2 в следните случаи:
1.при непредставяне на документите в срока по чл. 5, ал. 2 и/или в случай, че
представените документи не доказват извършването на инвестициите и
притежаването на средствата в пълните размери, посочени в чл. 5, ал. 1 и/или не
доказват произхода на средствата за направени инвестиции и за организиране
на игрите и дейностите по този закон;
2. при неотстранима промяна в обстоятелствата, водеща до неизпълнение на
условията по чл. 7, ал.1 и по чл. 8;
3. при прекратяване на юридическото лице или при смърт на физическото лице –
едноличен търговец, както и при преобразуване на организатор, без да са
спазени условията на чл. 39;
7. при неотстраняване в срока, за който временно е отнет лиценза, определен в
решението по чл. 86, ал. 2, на обстоятелство, което е било основание за временно
отнемане на разрешението.
10. когато производител или вносител продаде или отдаде под наем на организатор
на хазартни игри, получил разрешение по този закон, игрално оборудване,
предназначено за разпространение и експлоатация в страната, което не е
утвърдено от Комисията по реда на чл. 22, ал. 1, т. 8. престане да отговаря на
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условията, при които е издаден лиценза му;
(2) Лицето, на което разрешението е отнето окончателно, е длъжно в 7-дневен
срок от получаване на съобщението за решението на Комисията, да преустанови
дейността си и да върне на Комисията издаденото разрешение, за което се съставя
протокол.
(3) С решението за окончателно отнемане на лиценза Комисията може
да определи срок, в който лицето не може да иска издаване на нов лиценз за
същата дейност. Този срок не може да бъде по-дълъг от една година.
Аргументите ни за направените предложения са следните:
Всички предложения следват идеята, че окончателното отнемане е оправдано,
само в хипотези, които водят до неотстранимо положение, което е пречка за
издаване на лиценз. Ако тази идея бъде възприета, „може да” не следва да се
добавя. Ако не – предвид това, че хипотезите ще обхващат както отстраними,
така и неотстраними недостатъци, следва да се предостави възможност за
преценка на органа за всеки конкретен случай. В случай, че законодателят не
възприеме идеята отнемането на лиценз да не е пречка за издаване на лиценз,
предлагаме нова ал. 3, чието съдържание е една възможност за съвременна
промяна на уредбата, която към момента безпрецедентно свързва отнемането на
лиценз със забрана за осъществяване на дейност завинаги.
(4) Принудителните административни мерки се налагат независимо от санкциите
по Глава пета.
§23. Отнемане и изоставяне в полза на държавата
Чл. 94. (1) Игрално оборудване и комуникационно оборудване, което се
използва за организиране или осъществяване на хазартна игра без лиценз, се отнема
в полза на държавата, независимо чия когато е собственост е на лицето,
организирало играта.
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Република
България „Частната собственост е неприкосновена.”.
§24. Чл. 118. Който не спази сроковете за изпълнение на задълженията си или
извърши или допусне извършването на друго нарушение на разпоредбите на този
закон или на подзаконовите актове по прилагането му, извън случаите по чл. 97 – чл.
117, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв. или имуществена санкция в
размер от 1000 до 5000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Текстът не само е твърде общ за административнонаказателна разпоредба,
но и крайно неприемлив при заложените в проекта възможности за създаване на
множество и често променящи се подзаконови нормативни актове.
§25. т.19. от Допълнителната разпоредба „Инвестиции” са направените от
лицата по чл.4, от техни собственици, съдружници или акционери
инвестиции в материални и нематериални активи, както и финансови разходи,
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свързани с организирането на дейности по чл. 1, т.1 и 2. Активите Инвестициите
следва да са свързани със създаването или придобиването и/или чрез финансов
лизинг на следните активи:
а) игрално оборудване;
б) джакпот системи (хардуер и софтуер);
в) комуникационно оборудване;
в) оборудване и системи (хардуер и софтуер) за организиране на дейности по
този закон;
г) помещения за организиране на дейности по този закон;
д) инвестиции за придобиване на активи по договори за финансов лизинг, за
преустройство, наемане и оборудване на помещения, в които се организират
дейности по този закон, както и за техническа инфраструктура;
е) придобиване на права за ползване на индустриална собственост обекти на авторското право и сродните му права, търговски марки,
патенти и др., свързани с дейности по този закон;
ж) разработване, внедряване и сертифициране на технологии и
продукти, свързани с дейности по този закон.
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Специалната дефиниция за „инвестиции” в пълна степен следва да отрази
спецификата на дейностите, регулирани от закона. Необходимо е да бъдат
отчетени и разходите със значителна стойност, които неизбежно са свързани с
получаване на лиценз за организиране на дейностите по закона, като наем на
помещения, разработване на иновации от производителите в сферата на
индустриалната собственост, търговски марки и т.н. Също така, практиката
показва, че голяма част от инвестициите се правят от собствениците,
съдружниците, респ.
акционерите преди да регистрират лице, което в
последствие получава разрешение за организиране на определени дейности.
Икономически оправдано би било тези инвестиции да бъдат взети предвид.
§26. т. 23. от Допълнителната разпоредба „Реклама на хазартни игри" е всяка
форма на пряко търговско послание, което цели да насърчи участието в
хазартни игри. разпространяванае на във всякаква информация форма с
всякакви средства информация, която цели да предизвика или поддържа интерес
към такива игри и/или да насърчи участието в тях. За реклама на хазартни игри се
считат и всякакви мероприятия, които:
- информират обществеността за провеждането на хазартна игра на
определено място и приканват гражданите да участват в играта с обещания за
големи печалби;
- включват промоции на хазартни игри, като създават впечатление, че
участието в играта потребителите ще могат да разрешат лични или финансови
проблеми или ще постигнат финансово благополучие;
- включват участие на известни в обществото личности, които пряко
или непряко рекламират хазартна игра или дават възможност на потребителя да
си създаде впечатление, че тяхното благополучие е свързано с участие в хазартна
игра;
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- по какъвто и да е начин предоставят информация за хазартна игра,
специално насочена към малолетни и непълнолетни лица;
- включват изпращане на непотърсени електронни съобщения до неограничен
брой лица, в които се съдържа информация реклама за хазартна игра и се
насърчава участието в нея, освен когато това е предвидено в одобрените от
Комисията правила за организирането на хазартна игра.
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Въведената забрана за предоставяне на „всякаква информация с всякакви
средства” в дефиницията за реклама не е практически приложима ще препятства
правилното информиране на общественосттта за дейността на лицензираните
организатори и популяризирането на игралния туризъм. В този смисъл дори уеб
сайтовете на производителите например, в които те дават информация за
продуктите си, биха се считали за реклама. Затова смятаме, че текстът за
рекламата трябва да претърпи промени и да се прецизира, като се преработи
дефиницията за реклама.
§27. § 7. (1) Издадените по реда на отменения Закон за хазарта разрешения
запазват действието си., за срока за който са издадени.
(2) Заварените организатори на хазартни игри и на други дейности, получили
разрешения по отменения Закон за хазарта, са длъжни да приведат организацията
и дейността си в съответствие с този закон, с изключение на изискванията на
чл. 5, в десетмесечен срок от влизането му в сила.
(3) В срока по ал. 2 заварените организатори представят в Комисията
всички необходими документи, съгласно наредбата по чл. 17, ал. 1, по
отношение
на
които
е
налице
промяна
в
обстоятелствата,
удостверяването на които се изисква изисквани за издаване на съответното
разрешение по този закон.
Аргументите ни за направеното предложение са следните:
Организаторите следва да ползват придобитите от тях права по
издадените разрешения до изтичане на срока на действието им. С последния са
съобразени вложените от тях средства и бизнес планове за възвръщаемост на
направените инвестиции при условията на действащия режим. Същото се отнася
и за предвидените изисквания за инвестиции, на което вече беше обърнато
внимание,че практически неизпълнимо би било да се доказват инвестициите, вече
вложени в обекти, за които има издадено разрешение, както и да се изискват
такива да бъдат направени повторно. Това логично налага инвестиции да бъдат
доказвани само за нови обекти, за които не е имало издадено разрешение преди
влизане на новия закон в сила.
Изискването на представяне на всички документи за нов лиценз би създало
множество затруднения по набавянето им, както и е свързано със значителни
разходи.
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