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1. Дефиниране на проблема:
С изменението и допълнението на Закона за хазарта (изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г.)
Министерският съвет, по предложение на министъра на икономиката, следва да определи с
наредба условията и редът за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от
ЗХ, изискванията за изпитване на игралното оборудване и игралния софтуер, както и редът за
извършване на проверки на оборудването и софтуера (чл. 42, ал. 2, ЗХ).
Преходните и заключителни разпоредби към ЗХ допускат издадените подзаконови
нормативни актове до влизането в сила на ЗИД на ЗХ да се прилагат до изменението,
съответно издаването на новите актове, доколкото не му противоречат (§ 100, ПЗР, ЗХ.).
Проблемът е, че действащата Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в
списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално
оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки е в противоречие с
приетия ЗИД на ЗХ:









органите за контрол в областта на хазарта са променени, като правомощията
регистрация на лабораториите са възложени на изпълнителния директор
Националната агенция по приходите (НАП),
въвеждане на регистър на лабораториите,
терминология, която не съответства на ЗИД на ЗХ,
пропуски и неясноти по отношение на условията за кандидатстване,
липса на прецизен ред за вписване на лаборатории в регистъра,
липса на ред за случаите, при които кандидатстваща лаборатория не съответства
условията за вписване в регистъра,
липса на процедура на уведомление от регистрирана лаборатория в случай
промени в обстоятелствата, при които са били регистрирани, както и условия
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заличаване на лаборатории, когато те престанат да съответстват на изискванията за
регистрацията им,
 недостатъчна прецизност по отношение на съдържанието на техническата
документация, която заявителят следва да подготви и представи на лабораторията,
 липса на механизъм за действия при проектиране, разработване и пускане 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, с което се препятства
техническия прогрес,
 необходимост от прецизиране на начина, условията и сроковете на извършване на
проверки за съответствие на игрални съоръжения с вписаните в регистъра типове и
модификации, във връзка с разпоредбите на ЗИД на ЗХ.
Изложеното по-горе налага приемане на нов подзаконов нормативен акт и отмяната на
действащия, тъй като последният не позволява разрешаването на проблема в рамките на
съществуващото законодателство.

2. Цели:
Привеждане на подзаконовия нормативен акт към разпоредбите на изменения и допълнен
Закон за хазарта с цел:











да се уредят правомощията на органите за контрол в областта на хазарта по
дейностите за регистрация на лаборатории за изпитване, възложена на
изпълнителния директор на Националната агенция по приходите (НАП);
да се уредят условията за вписване на лабораториите, в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4
от ЗХ, изискванията за изпитване на игралното оборудване и игралния софтуер, както
и редът за извършване на проверки на оборудването и софтуера;
да се приведе терминологията към тази, използвана ЗИД на ЗХ, да се елиминират
някои пропуски и неясноти по отношение на условията за кандидатстване и
регистрация (липса на ред за случаите, при които кандидатстваща лаборатория не
съответства на условията за вписване в регистъра, липса на процедура на
уведомление от регистрирана лаборатория в случай на промени в обстоятелствата,
при които са били регистрирани, както и условия за заличаване на лаборатории,
когато те престанат да съответстват на изискванията за регистрацията им),
да се прецизира съдържанието на техническата документация, която заявителят
следва да подготви и представи на лабораторията,
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;
да се прецизира начинът, условията и сроковете на извършване на проверки за
съответствие на игрални съоръжения с вписаните в регистъра типове и модификации,
във връзка с разпоредбите на ЗИД на ЗХ.

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за
тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

3. Идентифициране на заинтересованите страни:





Национална агенция по приходите,
Лаборатории за изпитване на игралното оборудване и игралния софтуер (9 бр.),
Производители, вносители и организатори на хазартни игри (65 бр.),
Български институт по метрология.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено
въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители,
държавни органи, др.).
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4. Варианти на действие:
Вариант 0: „Без действие“
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки е приета през 2013 г. (Обн. ДВ. бр.72 от 16 август 2013г.) с
цел да се регламентира извършването на изпитванията на игралното оборудване и игралния
софтуер за България от компетентни лаборатории с произход от България или други държави
членки на ЕС, държави – страни по споразумението за ЕИП или Конфедерация Швейцария. За
да бъдат включени в този списък към лабораториите са заложени изисквания, на които
следва да отговаря всяка лаборатория - да имат компетентност и възможност да извършват
изпитвания на хардуерни и софтуерни модули и на съвкупността от тях в игрално и
комуникационно оборудване, да удостоверяват извършените изпитвания и измервания и да
притежават сертификат по ISO/IEC 17025:2006 или по-нова версия.
През годините Наредбата е претърпяла частични изменения и допълнения (последно изм. и
доп. ДВ. бр.2 от 4 януари 2019 г.), но въпреки това в нея се забелязват пропуски и неясноти по
отношение на реда за кандидатстване на лабораториите и начина на разглеждане на
исканията им - липса на ред за случаите, при които кандидатстваща лаборатория не
съответства на условията за вписване в регистъра, липса на процедура на уведомление от
регистрирана лаборатория в случай на промени в обстоятелствата, при които са били
регистрирани, както и условия за заличаване на лаборатории, когато те престанат да
съответстват на изискванията за регистрацията им, липса на изисквания към съдържанието на
техническата документация, която заявителят следва да подготви и представи на
лабораторията и др., които настоящият проект на акт цели да допълни.
С изменението и допълнението на Закона за хазарта (изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г.)
се въведоха и изменения по отношение на органите за контрол в областта на хазарта – закри
се ДКХ, правомощията й се прехвърлиха на Националната агенция по приходите и частично
на БИМ.
Със закриването на Държавната комисия по хазарта, ако при изтичането на предвидените в
ПЗР на ЗИД на Закона за хазарта, (обн. ДВ, бр. 69 от 2020 г.) правила, липсва актуална
подзаконова нормативна уредба ще се създаде правен вакуум и несигурност за лицата,
поради установени сериозни противоречия в нормативната уредба.
Ако не бъде приет 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, няма да
бъдат изпълнени заложените цели, предмет на законодателните промени в Закона за
хазарта. В тази връзка може да се достигне до извода, че това не е най-препоръчителния
вариант за действие.

Вариант 1: „Приемане на проекта на подзаконовия нормативен акт“
Предложеният проект на акт има за цел да се изпълнят изискванията на чл. 42, ал. 2. ЗХ, така
че да съществува ясна подзаконова нормативна уредба, която да урежда обществените
отношения в тази област, като определя условия и ред за вписване на лабораториите в
регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗХ, изисквания за изпитване на игралното оборудване и
игралния софтуер, както и ред за извършване на проверки на оборудването и софтуера.
Проектът на акт е съобразен с настъпилите промени по отношение на органите за контрол в
областта на хазарта, като правомощията по регистрация на лабораториите са заложени на
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изпълнителния директор на Националната агенция по приходите (НАП).
Заложени са условия, на които трябва да отговарят лабораториите при кандидатстването им
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 са били регистрирани, както и условия за заличаване на
лаборатории, когато те престанат да съответстват на изискванията за регистрацията им.
- Ясно са посочени изискванията за изпитване на игралните съоръжения, като особено
внимание е обърнато на съдържанието на техническата документация, която заявителят
следва да подготви и 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 се
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 предвиден механизъм за консултация на лабораторията с НАП, преди да започне
изпитванията.
Уреждат се начинът, условията и сроковете на извършване на проверки за съответствие на
игрални съоръжения с вписаните в регистъра типове и модификации съгласно изискванията
на чл. 89, ал. 4 от ЗХ.
Предвид факта, че от 2021 г. проверките за съответствието на игрално оборудване с
регистрираните типове и модификации по искане на НАП, ще станат регулярни – те ще
изискват и регулярни разходи, а липсата на осигурено финансиране ще води до некачествено
изпълнение.
Приемането на проекта е препоръчителният вариант, доколкото с него ще бъдат разрешени
дефинираните в т. 1 проблеми. По този начин ще се създаде правна сигурност за държавните
институции, лабораториите и икономическите оператори в областта на хазарта, ще се
предотврати възникването на празноти в нормативната уредба и др.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата,
включително варианта „Без действие“.

5. Негативни въздействия:
Вариант 0: “Без действие”
При този вариант ще бъде в сила подзаконов нормативен акт, който е в противоречие със
Закона за хазарта. Това ще доведе до опорочаване или невъзможност за прилагането на
закона от страна на държавните институции, лабораториите и бизнеса, неяснота в тази
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правна област и ,де факто, липса на регламентация по отношение на условията и реда за
вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗХ, изискванията за изпитване
на игралното оборудване и игралния софтуер, както и редa за извършване на проверки на
оборудването и софтуера.

Вариант 1: „Приемане на проекта на подзаконовия нормативен акт“
Приемането на акта няма да се отрази негативно на лабораториите и икономическите
оператори в тази област. Причините за последното са, че подобен режим е съществуал и в
досегадействащото законодателство (виж т. 8.2.).
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични
и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните
заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква
да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

6. Положителни въздействия:
Вариант 0: “Без действие”
Не са идентифицирани.

Вариант 1: „Приемане на проекта на подзаконовия нормативен акт“
Приемането на акта ще доведе до въвеждането на ясни правила, условия и ред за вписване
на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗХ, изискванията за изпитване на
игралното оборудване и игралния софтуер, както и редът за извършване на проверки на
оборудването и софтуера – законосъобразни органи за контрол в областта на хазарта,
терминология в съответствие с действащото законодателство, прозрачни условия за
кандидатстване и ред за вписване в регистъра, непрепятстване на техническия прогрес,
прецизирани начин, условия и срокове на извършване на проверки за съответствие на
игрални съоръжения с вписаните в регистъра типове и модификации, във връзка с
разпоредбите на ЗИД на ЗХ.
С приемането на акта ще създаде възможност на лабораториите в обхвата му да работят в
почтена среда, с ясни правила и ред за вписване, а на производителите, вносителите и
организаторите на хазартни игри – да разполагат с възможността за изпитване на своите
продуктите от доказана, компетентна и в съответствие с действащото законодателство
лаборатория.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични
и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

7. Потенциални рискове:
Липсата на финансово и кадрово обезпечение за Българския институт по метрология за
осъществяване на разпоредбите на проекта на акт при извършване на проверки за
съответствие на игрални съоръжения с вписаните в регистъра типове и модификации, във
връзка с разпоредбите на ЗИД на ЗХ, би довело до проблеми, дори невъзможност за
прилагането му.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
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Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими. В разпоредбите на Закона за хазарта преди
неговото изменение и допълнение и в подзаконовата нормативна база към него (Наредба за
реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за
извършване на проверки) съществува изискване лабораториите, които извършват изпитване
да притежават и докажат своята компетентност за извършване на изпитвания на игрални
съоръжения, за да бъдат включени в списък по чл. 22, ал. 1, т. 8 от отменения закон. Със ЗИД
на ЗХ (изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г.) списъкът е заменен с регистър, който да се
води от Националната агенция по приходите.

9. Създават ли се нови регистри?
Създава се регистър по чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗХ на лабораториите, които могат да извършват
изпитване на игрални съоръжения. Според изискванията на чл. 20, ал. 3 от ЗХ регистърът ще
бъде публичен, ще се води в електронен вид и ще се публикува на интернет страницата на
Националната агенция по приходите. Подлежащите на вписване обстоятелства, условията и
редът за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните
електронни услуги ще бъдат определени с наредба на министъра на финансите съгласно чл.
20, ал. 4 от ЗХ. Съгласно публикувания проект на тази наредба не се предвижда събиране на
различна информация или данни от изискваните до момента.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
Актът засяга пряко МСП
Немалка част от адресатите на проекта на акт спадат към МСП – лаборатории за изпитване,
производители, вносители и организатори на хазартни игри. Осигуряването на ясен,
предвидим и устойчив нормативен акт е предпоставка за повишаване на неговата
разбираемост и приложимост от страна на задължените по него лица. Предложеният акт
обаче не предвижда промяна по отношение на допълнителни нормативно заложени,
икономически или други тежести спрямо действащото до момента законодателство.

☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
Не
12. Обществени консултации: ……………………………………………………………..
За проекта на акт ще бъдат направени обществени консултации с гражданите и юридическите
лица, като същият, заедно с доклада и предварителната оценка на въздействието, ще бъдат
публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката и на Портала за
обществени консултации. Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за
обществени консултации, ще бъде 30 дни. След приключването на обществената консултация
и преди приемането му, Министерството на икономиката ще публикува на интернет
страницата си и на
Портала за обществени консултации справка за постъпилите
предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за
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обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното
провеждане и видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
Не
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена
оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Златко Халваджиев, главен секретар на БИМ
Дата:
Подпис:22.01.2021 г.

