ПРОЕКТ!

МОТИВИ
към проект на Наредба за подлежащите на вписване обстоятелства, условията
и редът за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и
предоставяните електронни услуги
Предложеният проект на Наредба за подлежащите на вписване обстоятелства,
условията и редът за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта (ЗХ), както и
предоставяните електронни услуги е разработен във връзка с приети промени в ЗХ (обн.,
ДВ, бр. 69 от 2020 г.)
С посочените промени в ЗХ са направени множество изменения в нормативната
уредба по отношение на практическото приложение на закона, хазартното регулиране,
както и контрола осъществяван по закона. В тази връзка следва да се отбележи, че с
приетите промени в ЗХ е променено и правното основание за издаването, съответно
приемането на редица подзаконови нормативни актове по прилагането на закона,
включително и правното основание за издаване на наредбата за подлежащите на вписване
обстоятелства, условията и редът за водене и поддържане на регистрите по ЗХ.
Доколкото с приетите промени в Закона за хазарта е предвидено функциите на
регулатор на хазартните и свързаните с тях дейности да се осъществяват от Националната
агенция за приходите (НАП), както и воденето и поддържането на регистрите по Закона за
хазарта да се извършва от НАП и Българския институт по метрология (БИМ), възниква
необходимост да бъде издадена нова наредба от министъра на финансите, а действащата
до момента Наредба № Н-3 от 2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на
вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за
предоставяните електронни услуги, да бъде отменена.
В тази връзка следва да се отбележи, че предложеният проект на Наредба за
подлежащите на вписване обстоятелства, условията и редът за водене и поддържане на
регистрите по ЗХ, както и предоставяните електронни услуги е разработен на основание
чл. 20, ал. 4 от ЗХ, с който се предвижда да бъдат определени:
 подлежащите на вписване обстоятелства в публичните електронни регистри,
водени в НАП по ЗХ;
 подлежащите на вписване обстоятелства в публичните електронни регистри,
водени в БИМ по ЗХ;
 условията и редът за воденето и поддържането на регистрите от НАП и БИМ;
 електронните услуги, предоставяни от НАП по ЗХ.
С предложеният проект на наредба се определят регистрите, които ще се водят и
поддържат от страна на НАП, а именно за: организаторите на хазартни игри;
организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване; издадените лицензи, включително
отказаните, прекратените, отнетите, променените лицензи за организиране на хазартните
игри и за извършване на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване; лабораториите, които да извършват

изпитвания на игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно
оборудване, предназначени за използване на територията на страната; решенията на
изпълнителния директор на НАП по ЗХ.
С предложеният проект на наредба се уреждат и регистрите, които ще се водят и
поддържат от страна на БИМ за типовете и модификациите на игралното оборудване;
джакпот системите; комуникационното оборудване, централната компютърна система,
системите за онлайн залагания и игралния софтуер; устройствата на самообслужване за
организиране на лотарийни игри.
Предвидено е на вписване в регистрите да подлежат само данните относно
определените в ЗХ и в наредбата обстоятелства и промените в тях. Изрично се забранява в
регистрите да не се вписва информация, която представлява лични данни по смисъла на
Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се
изисква да бъде обявена. Също така изрично е регламентирано, че всички вписвания и
заличавания в регистрите се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на
изпълнителния директор на НАП, съответно със заповед на председателя на БИМ.
С предложения проект на наредба подробно са регламентирани и подлежащите на
вписване данни и обстоятелства в регистрите на НАП и БИМ.
С проекта на наредба се предвижда НАП да предоставя като електронни услуги
административните услуги, които са вписани в регистъра на регистрите и данните,
регистъра на информационните обекти и регистъра на електронните административни
услуги съгласно Закона за електронното управление и които са обявени за електронно
предоставяни услуги на официалната интернет страница на НАП и на единния портал за
достъп до електронните административни услуги. Предвижда се искането за предоставяне
на електронна административна услугада да се подава чрез попълване на електронна
форма по образец, вписана в съответните регистри съгласно Закона за електронното
управление и подписана с квалифициран електронен подпис. Към искането за издаване на
лиценз или разрешение се предвижда да се прилагат сканирани документите, определени в
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях.
С предложения проект на наредба се предвижда БИМ също да предоставя като
електронни услуги административните услуги, които са вписани в регистъра на регистрите
и данните, регистъра на информационните обекти и регистъра на електронните
административни услуги съгласно Закона за електронното управление и които са обявени
за електронно предоставяни услуги на официалната интернет страница на БИМ и на
единния портал за достъп до електронните административни услуги. Предвижда се
искането за предоставяне на електронна административна услуга да се подава чрез
попълване на електронна форма по образец, вписана в съответните регистри съгласно
Закона за електронното управление и подписана с квалифициран електронен подпис. Към
искането за вписване в регистрите на БИМ се предвижда да се прилагат сканирани
документи, определени в настоящия проект на наредба.
С предложения проект на наредба се цели да се приведе подзаконовата нормативна
уредба в съответствие с последните промени в ЗХ, както и да се създаде правна сигурност
за лицата като не се допуска наличието на празноти в нормативната уреба регламентираща
този вид обществени отношения.
С предложения проект на наредба не се очаква увеличение на административната
тежест или допълнителни финансови разходи за лицата.
Предложеният проект на наредба не води до необходимост и от допълнителни

разходи за сметка на държавния бюджет, в т.ч. по бюджета на Министерството на
финансите.
С проекта на наредба не се въвеждат норми и изисквания на правото на Европейския
съюз.
На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и
мотивите към него ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет
страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации за
срок от 30 дни.

