ПРОЕКТ!

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от
ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Наредба за условията и реда за регистриране на лабораториите по чл. 20, ал. 1,
т. 4 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване
на проверки на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и
комуникационното оборудване

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за регистриране на
лабораториите по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване
и реда за извършване на проверки на игралното оборудване, джакпот системите,
игралния софтуер и комуникационното оборудване.
Проектът е разработен на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за хазарта (изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г.).
Проектът има за цел да определи условията и реда за вписване в регистъра по чл.
20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) на лабораториите, които могат да извършват
изпитвания на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите,
игралния софтуер и комуникационното оборудване (игрални съоръжения), да заложи
изисквания за изпитване, както и да дефинира реда за извършване на проверки за
съответствие на игралните съоръжения, предназначени за използване на територията на
Република България. Проектът цели да отстрани пропуски и неясноти в действащата до
момента подзаконова нормативна база в тази област.

Проектът на акт е съобразен с приетите законови промени по отношение на
органите за контрол в областта на хазарта, като правомощията по регистрация на
лабораториите са възложени на изпълнителния директор на Националната агенция по
приходите (НАП).
С проекта се предвижда следното:


Определят се условията, на които трябва да отговарят лабораториите за вписване
в регистъра;



Прецизиран e редът по вписване на лабораториите в регистъра, като с цел
ускоряване на процедурата са допълнени документите, които следва да бъдат
представени за вземане на решение относно вписването;



Посочени са сроковете за произнасяне с решение на изпълнителния директор на
НАП във връзка с постъпило искане за вписване на лаборатория в регистъра;



Уредени са и случаите, при които кандидатстваща лаборатория не съответства на
условията за вписване в регистъра;



Въвежда се процедура на уведомление от регистрирана лаборатория в случай на
промени в обстоятелствата, при които тя е била регистрирана, както и условия за
заличаване на лаборатории, когато те престанат да съответстват на изискванията
за регистрацията им;



Посочени са изискванията за изпитване на игралните съоръжения, изискванията
по отношение на съдържанието на техническата документация, която заявителят
следва да представи на лабораторията.



Въведени са задължения на лабораторията, свързани с коректното провеждане на
изпитванията, и деклариране на съответствието/несъответствието на изпитвания
продукт с изискванията към него в издавания от лабораторията протокол.
Предложението цели да гарантира, че в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗХ на
типовете и модификациите на игралните съоръжения ще бъдат вписвани само
игрални съоръжения, отговарящи на изискванията към тях.



С цел да не се възпрепятства техническия прогрес в областта на проектирането,
разработването и пускането на пазара и/или в действие на продукт, за който са
приложени

нови

технологии

или

иновативни

решения,

извън

обхвата

на

наредбата по чл. 17, ал. 3, т. 4 от ЗХ, е предвидена възможност за изпитване след
консултация с НАП.


Уреждат се начинът, условията и сроковете на извършване на проверки за
съответствие

на

игрални

съоръжения

с

вписаните

в

регистъра

типове

и

модификации.
Предложеният проект на постановление не оказва въздействие върху държавния
бюджет,

за

неговото

прилагане

не

са

необходими

допълнителни

разходи/трансфери/други плащания от държавния бюджет и на това основание е
приложена финансова обосновка Приложение № 2.2. към чл. 35, ал. 1, т.4, б.”б” от
УПМСНА.

Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, поради което
не се налага справка за съответствието с европейското право.
Проектът на акт е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и е
изготвена справка за отразяването на получените становища.
За проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието
по чл. 30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, която е приложена към проекта, заедно със становището на дирекция
„Модернизация на администрацията” на Министерския съвет.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове,

проектът на

Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за
регистриране на лабораториите по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване,
джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване, на доклада към
него и частичната предварителна оценка на въздействието бяха публикувани на
интернет страницата на Министерството на икономиката и на Портала за обществени
консултации на Министерски съвет.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното предлагам на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация Министерският съвет да
приеме Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и
реда за регистриране на лабораториите по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване,
джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Финансова обосновка;
3. Частична предварителна оценка на въздействието;
4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията", МС;
5. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване;
6. Справки за отразяване на постъпилите становища от съгласувателната
процедура и предложенията от общественото обсъждане.
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