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Относно: Проект на Наредба за условията и реда за
регистриране на лабораториите по чл. 20, ал. 1, т. 4 ЗХ, за
изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки
на игралното оборудване, джакпот системите, игралния
софтуер и комуникационното оборудване

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В Портала за обществени консултации е публикуван Проект на Наредба за условията и
реда за регистриране на лабораториите по чл. 20, ал. 1, т. 4 ЗХ, за изискванията за
изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване, джакпот
системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване („Наредбата“).
Сдружението подкрепя направеното предложение и моли да бъде обсъдено следното:
1. Чл. 8, ал. 4 предвижда, че „техническата документация по ал. 3 се състои наймалко от инструкция за експлоатация, копие от декларациите за съответствие,
съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите („ЗТИП“) и подзаконовите
актове по прилагането му и техническо описание съдържащо: …“ (следва изчерпателно
изброяване).
Предвидените в настоящата Наредба и в ЗТИП правила предполагат дублиране на
дейностите по отношение на извършването на проверки за съответствие. Така например,
лабораториите, които се вписват в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта
(„ЗХ“) следва да притежават сертификат ISO/IEC 17025, докато лицата, които извършват
проверките по ЗТИП следва да са получили разрешение за извършване на оценяване на
съответствието от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор ако имат собствени лаборатории или сключени договори с лаборатории, които да
притежават сертификат ISO/IEC 17025, така както подзаконовите актове свързани с
приложението на ЗТИП регламентират.

Тъй като въведеното изискване по чл. 8, ал. 4 има предвид освен физическо оборудване,
но и системи и софтуер, по отношение на които ЗТИП и подзаконовите актове към него не
предвиждат правила за извършване на съответствие, а и като допълнителен аргумент
посочваме липсата на хармонизирани стандарти в областта на хазарта в рамките на ЕС,
предлагаме редакция на разпоредбата, така че да отпадне изискването да се представя
декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите
по отношение на системи и софтуер, за които не съществуват хармонизирани стандарти. С
оглед на това предложение, чл. 8, ал. 4 да добие следното съдържание:
„Техническата документация по ал. 3 се състои най-малко от инструкция за
експлоатация, копие от декларациите за съответствие на игралното оборудване, съгласно
Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите актове по
прилагането му, и техническо описание, съдържащо:“
Допълнителен мотив за това е действието на Директива (EU) 2015/1535, която задължава
България да извърши обявяване на технически спецификации, които към настоящия
момент не се съдържат в ЗТИП и подзаконовите актове по прилагането му по отношение
на игралния софтуер и в допълнение - както е посочено по-горе - липсват хармонизирани
стандарти.
Сдружението разбира волята на вносителя да осигури по-скорошното прилагането на ЗХ в
неговата цялост, поради което считаме, че влизането в сила на настоящата Наредба не
следва да се отлага поради създаване на необходимост за дефиниране и обявяване на
технически спецификации.
2. Чл. 9, ал. 3 предвижда, че:
„При прилагане на нови технологии или иновативни решения, за които изискванията на
наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 2 и/или т. 4 от ЗХ са недостатъчни, неприложими или
неуместни, лабораторията е длъжна да поиска становище от Националната агенция по
приходите, преди да започне изпитванията“, като не е предвидена конкретна процедура
и срок за отговор от страна на НАП.
В тази връзка, предлагаме създаването на нови ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:
(4) В искането си по ал. 3 лабораторията посочва конкретните изисквания посочени в
наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 2 и/или т. 4 от ЗХ, които счита за недостатъчни,
неприложими или неуместни, придружени с обяснение за извършването на такава
преценка и предложение за извършване на изпитванията;
(5) Срокът за изготвяне на становище по ал. 3, с което се разрешава или отказва
изпитването е 30 (тридесет) дни от получаването на искането за това.
3)
§3 от ПЗР – Предлагаме извършването на редакция на текста, така че да бъде
избегнато провеждането на повторна процедура по вписване на лабораториите;
подаването на документи, за които не са възникнали несъответствия и да се направи
възможно по-скорошното влизане в сила на ЗХ в неговата цялост:
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„Лабораториите, включени в списъка по отменения чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта,
се вписват служебно в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4. на Закона за хазарта. За отстраняване
на несъответствия с изискванията на чл. 6, ал. 1 на тази наредба, ако има такива,
лабораториите се задължават да предприемат необходимите действия в 6-месечен срок от
влизането й в сила“.

С уважение:
Миглена Димитрова – член на УС на БАХД
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