СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени след съгласуване на
проект на Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешение за извършване на
промени в тях.

Ведомство

Българска
асоциация за
развлекателн
и и хазартни
игри
(БАРХИ)

Предложение

Приема/не
приема/
предложението

1. Издаваните от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) лицензи 1. Не приема
са индивидуални административни актове и производството по предложението.
издаването е подчинено на общите правила, установени в
Административно-процесуалния кодекс (АПК). Основен
принцип, установен чрез нормата на чл.9 от АПК е принципа на
служебното начало, като чл.36 и ал.2 от АПК задължават
административния орган служебно да събира всички
доказателства в административното производство.
Чл.5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) постановяват, че
административният орган не може да изисква предоставяне на
информация или документи, които са налични при него или при
друг орган, а е задължен да ги осигурява служебно за нуждите на
съответното производство.
Чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление пък забранява
на административните органи да изискват от гражданите и
организациите представянето или доказването на вече събрани
или създадени данни и ги задължава длъжни да ги съберат
служебно от първичния администратор на данните.

Мотиви

1. В представеното становище са изложени
общи бележки за несъобразяване на целия
текст на проекта на наредба с АПК,
ЗОАРАКСД, ЗЕУ, ЗТР и ЗКИР. При
изработването на проекта на наредба са
взети предвид цитираните в становището
разпоредби от изброените закони.
Предложеното сформиране на работна
група единствено би забавило процедурата
по приемане на наредба в срока по §4, ал. 2
от ПЗР на Закона за хазарта.
Единствената конкретна бележка е относно
изискването за представяне на официално
заверени копия на документи за
собственост (нотариални актове, договори
за делба и т.н.). Същата е приета и отразена
в разпоредбата на чл. 3 от проекта.
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Предвид изложеното, считаме че предложеният проект на
Наредба влиза в пряко противоречие с принципите на
служебното начало и задълженията на ДКХ, произтичащи от
разпоредбите на чл.5 от ЗОАРАКСД и чл.2 от Закона за
електронното управление.
Изискват се документи, които Комисията или се счита като
държавен орган уведомена служебно или е задължена да осигури
служебно, тъй като са издадени от или се намират в друг
държавен орган. Установеното изискване в Проекта на Наредба
за предоставяне на официално заверени копия на документи за
собственост пък влиза в пряко противоречие с разпоредбите на
Закона за кадастъра и имотния регистър и безспорно надвишава
търсените от Закона за хазарта цели.
Съгласно разпоредбите на Закона за нотариусите и
нотариалната дейност и Закона за кадастъра и имотния регистър
официалните преписи на документ за собственост имат силата на
оригинал и като такива са годен официален документ за
изповядване на сделка с вещно правен ефект.
Законът за хазарта не предоставя нито пряко, нито косвено
правомощия на Комисията, свързани по какъвто и да е начин с
водене, съхраняване или дори регистриране на имотни регистри
или вещно-правни взаимоотношения.
По отношение на собствеността на помещенията, използвани за
организиране и провеждане на хазартни игри, Комисията е
длъжна да изясни фактите и обстоятелствата служебно, на
основание чл.5 ал.2 от ЗОАРАКСД, чл.2 от Закона за
електронното управление и чл.8 от Закона за кадастъра и
имотния регистър.
Изготвеният проект на Наредба влиза и в пряко противоречие с
нормата на чл.23, ал.4 от Закона за търговския регистър, тъй като
изисква доказването на актове, обявени в търговския регистър.
Посочените противоречия създават правна несигурност, тъй като
приемането на Проекта в предложения вид ще създаде
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унищожаем поднормативен акт, който би могъл да бъде
обезсилен от Върховния административен съд при сезирането му
от който и да е гражданин на Република България.
Предложение:
Изготвеният Проект следва да бъде изцяло преработен и
приведен в съответствие с действащото законодателство на
Република България.
За целта предлагаме да бъде сформирана работна група, в
която да бъдат включени експертни представители на
всички заинтересовани страни.
Еврофутбол
Лимитид

1. В чл.5, ал.7, б „а” е предвидено представяне на одитиран 1. Не приема
годишен финансов отчет за предходната година. Законите, предложението.
регламентиращи счетоводната дейност на някой държави
предвижда изготвянето и приключването на одитиран годишен
финансов отчет в по-дълъг срок от този в Република България.
Предложение:
Да бъде предвидено представяне на одитиран годишен
финансов отчет за последната счетоводно приключена
година, съгласно националното законодателство на
държавата, по регистрация на дружеството искател.

1. За целите на процедурата по лицензиране
е необходима максимално актуална
информация за финансовото състояние на
искателя, проверена от одитор. С оглед
постигането на целите на закона е
оправдано изискването за изготвяне и
проверка на годишен финансов отчет към
момента на подаване на искане за издаване
на лиценз.

2. В чл.5, ал.9 е предвидено да бъдат представени Задължителни 2. Не приема
технически и функционални изисквания към игралния софтуер и предложението
комуникационното оборудване за организиране на хазартни игри
от разстояние.
В случаите, когато искателят притежава валиден лиценз за
извършване на хазартна дейност, издаден от компетентен орган
на друга държава – членка на ЕС, на друга държава – страна по
Споразумението за Европейско икономическо пространство или
в
Конфедерация
Швейцария,
игралния
софтуер
и
комуникационното оборудване за организиране на хазартни игри
от разстояние вече е разработен, закупен и функционира,

2. Разпоредбата на чл. 33, ал. 7 от ЗХ е
неотносима към разпоредбата на чл. 5, ал. 1,
т. 9 от проекта на наредба. Приложими към
дейността на организатора са общите
технически и функционални изисквания
към игралния софтуер, приети съгласно чл.
22, ал. 1, т. 7 от ЗХ, като организатор трябва
да ги съобрази при изготвянето на
технически и функционални изисквания,
чието представяне се изисква по чл. 5, ал.1,
т.9 от проекта. Същите не могат да бъдат
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съгласно изискванията на компетентния орган издал лиценза.
Въвеждането на нови технически и функционални изисквания би
довело до несъответствие с изискванията на органа, издал
лиценза и респективно до неговото отнемане.
Предложение:
Към текста на чл.5, ал.9 да бъде добавено „ В случаите на
чл.33, ал.7 от ЗХ искателя представя технически и
функционални изисквания към игралния софтуер и
комуникационното оборудване за организиране на хазартни
игри от разстояние, издадени от компетентния орган на
съответната държава издал лиценза”.

заместени от такива изисквания, издадени
от компетентен орган на друга държава, в
която искателя вече притежава лиценз.

3. В чл.14, т.2 е предвидено да бъдат представени документ за 3. Приема
собственост и документ, удостоверяващ правното основание за предложението.
сградата и помещенията, в които се намира контролния локален
сървър на организатора за организиране на хазартни игри от
разстояние. За разполагането на комуникационно оборудване за
организиране на хазартни игри от разстояние се използват
специализирани помещения, отговарящи на специфичните
изисквания за този вид дейност.
Предложение:
Да бъде допуснато колокиране (разполагане) на контролни
локални сървъри в такива хостинг центрове, като се
предоставя договор за колокация.
4. Приема
4. От текста на чл.14, т.3 не става ясно, в случаите по чл.33, ал.7 бележката
от ЗХ, за кой от сървърите на организатора трябва да се
представят документите за комуникационното оборудване – за
централния или за контролния локален сървър, както и дали
следва да се представят документи за всички елементи на
комуникационното оборудване, включени в легалната
дефиниция на понятието - §1. т.9 от ДР на Закона за хазарта и
текста на чл.80, ал.1 от закона.

3. Разполагането на контролния локален
сървър в специализирано помещение
(хостинг център) не се изключва от
разпоредбата на чл.14, т. 2 от проекта.
Цитираната разпоредба единствено изисква
представяне на документ за собственост
или документ за правното основание за
ползване на сградата или помещенията, от
който да е видно, че те са на територията на
Република България.

4. Разпоредбата на чл. 14, т. 3 от проекта е
редактирана, като е конкретизирано, че
документи се представят за контролния
локален сървър и игралния софтуер на
комуникационното оборудване.
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5. Приема
5. От текста на чл.15, т.1 не става ясно в какъв вид да бъде бележката.
представен подробния проект на сайта, чрез който ще се
извършва участието в хазартни игри от разстояние.
Има възможност да бъде представен автоматично генериран Site
Map, съдържащ функционалния код на сайта, който предвид
факта, че сайтовете за хазартни игри от разстояние са динамични
е актуален само и единствено към момента на неговото
генериране.
6. Приема
6. Изискването на чл.15, т.3 за предоставяне на списък на частично
виртуалното хазартно оборудване, включващ най-малкото бележката.
следните данни: наименование, тип, идентификационен номер и
максимален брой едновременни игрални сесии, съответстващ на
съответния брой игрални места – при хазартни игри в игрално
казино е практически неизпълнимо.
За игралните автомати може да бъде предоставена подробна
информация за наименованието на играта и идентификатор на
играта (game ID), който се присвоява от разработчика или
доставчика на софтуера. Понятието тип на виртуалното хазартно
оборудване следва да бъде дефинирано, тъй като подобно
понятие при провеждане на хазартни игри с виртуалното
хазартно оборудване не съществува.
По отношение на игралните маси ( рулетки, Black Jack, Poker и
др.) не може да бъде предоставен подобен списък, тъй като
техният брой е динамичен и се определя от броя на клиентите,
които в момента са включени в сайта и желаят да играят на
определената игра. При необходимост веднага се „отваря” нова
игрална маса, като системата й присвоява нов динамичен номер.
След приключване на играта на масата и в случай, че няма
клиенти, които да играят на нея масата автоматично се
„затваря”. Практически броят на масите е неограничен.
Идентификационните данни, които е технически възможно да

5. Разпоредбата на чл. 15, т. 1 от проекта е
редактирана, като е уточнено, че се изисква
документация за функционалните и
технически характеристики на сайта, а не
site map.6. Не приема бележката относно
невъзможността за предоставяне на списък
на игралните маси. Техният брой не може
да е неограничен, като се отварят и затварят
маси по преценка на организатора, тъй като
това е в противоречие със Закона за
хазарта. Броят на едновременните игрални
сесии при хазартни игри от разстояние не
може да бъде неограничен, като този брой
се записва в удостоверението за издаден
лиценз, съгласно чл. 34, ал. 2, т. 6 от ЗХ.
Разпоредбите на чл. 15, т.2 и т. 3 от проекта
са редактирани, като е отпаднало
изискването за посочване на „тип” от т. 2 и
3 на чл. 15 и то е заменено с „версия на
игралния софтуер”. Съответни промени са
направени и в чл. 20, ал. 2 от проекта.
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бъдат предоставени са: - наименованието и вида на играта; максималния брой клиенти, които могат да играят на една маса.
Броят на едновременните игрални сесии при организиране на
хазартни игри в игрално казино от разстояние е неограничен. От
друга страна при използването на виртуалното игрално
оборудване което не е собственост на организатора, а е
определено само право на ползване на даден пакет с хазартни
игри, подобно ограничение на игралните сесии е невъзможно.
7. Приема
7. Тъй като Законът за хазарта позволява организиране на предложението
залагания на резултати от спортни състезания от разстояния,
считаме че би било полезно в чл.15 да бъде заложено изискване
за предоставяне на информация за наименованието и версията на
платформата (софтуера) на системата за организиране на
спортните залози (Sport Betting).
Предложение: съгласно текста.

Българска
камара на
хазартния
бизнес

1. Относно предложената в Наредбата редакция на чл. 12, т.5 и
чл.13, т.5:
Предложеният в Наредбата текст гласи:
Чл.12. За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала, освен документите по чл.5,
ал.1 се подават и следните документи:
т.5 документи на компетентните органи, удостоверяващи
изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания за игралната
зала.
Чл.13. За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в
игрално казино, освен документите по чл.5, ал.1 се подават и
следните документи:
т.5 документи на компетентните органи, удостоверяващи
изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания за игралното
казино.

1. Приема
предложението.

Забележка: съответни промени са
направени и в чл. 20, ал. 3 от проекта,
където т. 4 е заличена.
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Предлагаме текстовете на чл. 12, т.5 и чл.13, т.5 да отпаднат.
Мотиви:
Няма яснота кои са тези компетенти органи и какъв конкретен
документ се изисква да се подаде от организаторите.
Съществуват Общи задължителни изисквания за игрални зали с
хазартни автомати по отношение вида на помещенията,
минималната площ и разпределението на помещенията, на които
отговарят игралните зали.
Освен това задължително се представя и разрешение за ползване
или удостоверение за въвеждане в експлоатация, които също
удостоверяват, че обекта отговаря на всички условия за
ползването му по предназначение.
В чл.12 като документ би трябвало да се включат Общите
задължителни изисквания за игралните зали по отношение вида
на помещенията, минималната площ и разпределението на
помещенията.

2. Относно предложената в Наредбата редакция на чл. 17, ал. 1,
т.11 и т.12:
Чл.17.(1) За издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз или внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване, се подава искане, към което се прилагат
следните документи:
т.11. списък на сервизните техници на сервизите на
производителя или вносителя, съдържащ най-малко следните
данни: трите имена и ЕГН на сервизните техници, специалност,
№ и дата на договора за възлагане извършването на сервизна
дейност с производителя или вносителя, координати за контакт;
Предлагаме следната редакция на текста:

2. Не приема
предложението.

2. По повод направеното предложение са
разгледани подробно изискваните данни в
списъка. В резултат на това е заличено
изискването за представяне на
информация за договор за възлагане
извършването на сервизна дейност с
производителя или вносителя. Целта на
списъка е да се предостави информация за
лицата, които извършват различни
манипулации на оборудване.
Представянето на договор не е необходимо
за постигане на целта на разпоредбата.
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Чл.17.(1) За издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз или внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване, се подава искане, към което се
прилагат следните документи:
т.11. списък на сервизните техници на сервизите на
производителя или вносителя, съдържащ най-малко
следните данни: трите имена и ЕГН на сервизните техници, 3. Приема
специалност, № и дата на договора за възлагане на предложението.
сервизния техник извършването на сервизна дейност с
производителя или вносителя, координати за контакт;
Мотиви:
Да бъде постигната по-голяма яснота на текста.
3. „Чл.17.(1) За издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз или внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване, се подава искане, към което се прилагат
следните документи:
т.12. договор с производител за модификация на игрално
оборудване от сервизи на вносители – представя се само към
искане за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз”;
Предлагаме следната редакция на текста:
Чл.17.(1) За издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз или внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване, се подава искане, към което се
прилагат следните документи:
т.12 документ от производител, който дава право за
модификация на игрално оборудване от сервизи на
вносители – представя се само към искане за издаване на
лиценз за внос, разпространение и сервиз;
Мотиви:
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Отношенията между производителя и сервизите на вносителя
могат да бъдат уредени и с друг документ, даващ право за
модификация, различен от договор. Това кореспондира и с т.8 от
чл.17 от Наредбата.
Адвокатска
кантора
„Велчев,
Йорданов и
Ко”

1. Както от Закона за хазарта, така и от чл.15 от Наредбата е 1. Приема
видно, че игрите бинго и кено могат да бъдат организирани от бележката.
разстояние (он-лайн). В същото време Законът за хазарта е
регламентирал, че талоните за играта бинго са ценни книги,
издавани от Министерство на финансите. Предвид това,
възниква въпросът как е уредено издаването на ценни книги в
електронен вариант за целите на он-лайн бинго. Дали това ще
става например със запазване на определен обхват от номера на
ценни документи, които ще бъдат закупувани от организаторите
на игрите и те от своя страна ще издават талони на база
предоставените им серии от номера, или е предвиден друг
механизъм.
Бихте ли дали за това пояснения?
Считате ли че е необходимо този механизъм да бъде уреден в
нормативен акт? В тази връзка считате ли за удачно Наредбата
да препраща към издаване на съответна инструкция или правила
на компетентния орган?

2. В чл.16 са изброени документите, които в допълнение към
чл.14 се прилагат към заявлението за издаване на лиценз за
организиране на хазартни игри от разстояние чрез електронни
съобщителни средства. Сред тях са документите по т.1 и т.4,
съответно копия от разрешение за телекомуникационен оператор
и удостоверение за телевизионен оператор. При всички случаи
заявителят няма да бъде такъв оператор, поради ограниченията
по чл.9, ал.8 от Закона за хазарта.

2. Приема
предложението.

1. Във връзка с поисканите пояснения
относно механизма за издаване на ценни
книжа в електронен вариант за целите на
играта „бинго”, организирана от
разстояние, чл. 14, ал. 1 от проекта е
допълнен с нова т. 7, предвиждаща
представянето в процедурата по
лицензиране на образци на
удостоверителни знаци за хазартните игри,
за които такива се изискват. Предвидено е
изключване на тези удостоверителни знаци
от приложението на Наредбата за
условията и реда за отпечатване и контрол
върху ценни книжа, , когато те се
използват при хазартни игри,
организирани от разстояние.
2. Предложението е прието предвид
обстоятелството, че издадените
разрешения, лицензи и регистрации от
КРС и СЕМ следва да са отразени в
публични регистри, водени от тези
институции.
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Като се вземе предвид наред с това, че Закона за електронното
управление изисква служебна обмяна на данни съхраняващи се в
администрация и като се отчете, че са налице публични регистри
за издадените разрешения, лицензи и регистрации, както в
Комисията за регулиране на съобщенията, така и в Съвета за
електронни медии,
Предложение:
Т.1 и т.4 да отпаднат от проекта, а справката да се прави
служебно.
3. В чл.17 от Наредбата са изброени документите, които са
необходими за издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз или внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване. От изискуемите документи и от
дефинициите за „игрално оборудване”, и „виртуално игрално
оборудване” по Закона за хазарта се налага следния извод:
Не изглежда необходимо да се лицензира за извършване на
дейността по чл.17 производител/доставчик на софтуер за
организиране на хазартни игри от разстояние(например он-лайн
казино), който предоставя правата върху софтуера на
организатори на хазартни игри за осъществяване на дейността
им като такива. Доколкото такъв производител/доставчик няма
директен контакт с играчите и не се разпорежда с техни
финансови средства, то не би следвало лиценз за дейността по
чл.17 да се изисква от него. Разбира се в тази хипотеза за
гарантиране на приложимите индустриални стандарти и
изисквания към дейностите в областта на хазарта по
подразбиране приемаме, че софтуерът на този
производител/доставчик е сертифициран от независима
лаборатория от списъка по чл.22, т.8 от Закона за хазарта и е
одобрен от ДКХ тип, когато ще бъде ползван от организатори на
хазартни игри, лицензирани в България. Може ли да бъде
потвърдено и в какви хипотези, че в описания случай не е

3. Не приема
бележката

3. Т. 8 от проекта е заличена, но по други
съображения. Законът за хазарта
предвижда лицензиране на производители
на игрално оборудване, което се
експлоатира на територията на страната.
Предоставянето на пълни или частични
авторски права между лицензирани
производители за модифициране на
игрално оборудване е предмет на
търговските им взаимоотношения,
регулирани от друга област на правото. За
нуждите на осъществявания контрол е
необходимо предоставяне на документ,
удостоверяващ правото да се извърши
модификация от сервиз на лицензиран
вносител на игрално оборудване.
Представянето на такъв документ е
предвидено в чл. 17, т. 11 от проекта.
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«Палмс
Меркюр
казино» АД

необходим лиценз за игрално оборудване?
В противен случай разпоредбите от типа на т.8 би следвало да
отпаднат от чл.17 на Наредбата.
В случай, че се изисква лиценз за производство на игрален
софтуер за хазартните игри от разстояние, то чл. 17, т. 8 да
отпадне.
1. Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от проекта на Наредба, за издаване 1. Приема
на лиценз за организиране на хазартни игри се подава искане, частично
към което се прилага документ за идентификация на бележката
собствениците, съдружниците или акционерите на искателя.
Предложение:
Разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 2 да се измени като се посочи,
че подобен документ се изисква за лица, които не са вписани
в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
Мотиви:
По отношение на български юридически лица не е необходимо
да се прилагат подобен тип документи, тъй като същите са
налични и достъпни в Търговския регистър и не е необходимо
повторно да бъдат прилагани към искането.
В контекста на изложеното не следва да се забравя и
разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър,
която предвижда, че ако е посочен ЕИК, съдът, държавните
органи, органите на местното самоуправление и местната
администрация и лицата, на които е възложено упражняването
на публична функция, организации, предоставящи обществени
услуги, включително банките нямат право да изискват
доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и
представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Съдружниците, включително акционерите в едно дружество са
видни от посоченото в Търговския регистър и в този смисъл
според нас не е необходимо представянето на отделен документ
(напр. извлечение от книга на акционерите, при положение, че
такава вече е обявена в Търговския регистър.

1. Прецизирана е чл.5, ал.1, т. 2, б. „Б” от
проекта, съответно – и чл. 17, ал.1, т. 2, б.
„б” от проекта, за преодоляване на
неяснотата в текста.
Не приема бележката, че не е необходимо
да се изисква извлечение от книгата на
акционерите, тъй като те са видни от
посоченото в Търговския регистър.
Акционерите не подлежат на вписване в
Търговския регистър – аргумент от чл. 174,
ал. 2 от Търговския закон.
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2. По отношение на чл. 5, ал. 1, т. 3 от проекта на Наредба, 2. Не приема
където е предвидено, че собствениците, съдружниците или предложението
акционерите с квалифицирано участие следва да представят
свидетелство за съдимост, считаме също, че предложението
следва да бъде прецизирано. Не можем да не споменем, че
Търговския закон допуска съществуването на юридически лица
– акционерни дружества, които издават акции на приносител. В
тази връзка следва да обмисли доколко е приложимо и
допустимо изискването на свидетелство за съдимост от
собствениците или акционерите – физически лица, които
притежават акции на приносител.
Предложение:
Чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а” от проекта на Наредба да отпадне.
3. Съгласно чл. 12, т. 5 от проекта на Наредба, искателят следва
да представи документи от компетентни органи, удостоверяващи
изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания за игралната
зала. В тази връзка следва да отбележим, че проекта на Наредба
се издава именно за да регламентира кои са необходимите
документи за издаване на лицензи и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях, а не за да създава неяснота. Ето
защо според нас в този нормативен акт е мястото да се разпише
конкретно и ясно кой е изискуемият документ и от кой орган се
издава. Подобно подробно и ясно изписване ще даде възможност
на Комисията да прилага закона по прозрачен и равнопоставен
по отношение на всички искатели начин, а от друга страна ще
намали възможните интерпретации и заобикаляне на закона.
В допълнение следва да се отчита, че в българското
законодателство не съществува нормативен акт, който да
определя конкретни санитарно-хигиенни изисквания за итрални
зали. В този смисъл, ако текста на чл. 12, т. 5 остане в
преложения от Комисията вариант, това би довело различните

3. Приема
предложението
да отпадне чл.
12, т. 5

2. Този документ е необходим съгласно чл.
8, ал. 5 във връзка с ал.1, т.1 от ЗХ.
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администрации (Агенцията по безопастност на храните или
поделенията на Министерство на здравеопазването) до
невъзможност самостоятелно да преценят кой е компетентния
орган за издаване на подобен документ. Подобна ситуация от
своя страна може да затрудни излишно и да създаде проблем на
искателите, които се подали документ за издаване на лиценз.
Предложение:
Чл. 12, т. 5 да отпадне или да се прехвърли в чл.6 от проекта
на наредбата и да се видоизмени както следва:
Чл. 6. За издаване на решение за потвърждаване
извършването на инвестициите и спазването на санитарно –
хигиенните изисквания при първоначален лиценз се подава
искане по образец, към което се прилагат следните
документи:
Предлагаме добавянето на т.2:
2. документи доказващи спазването на санитарно –
хигиенните изисквания като такива документи могат да
бъдат:
4. Не приема
бележката
4. Считаме, че чл. 19, ал. 1 от проекта на Наредба следва да се
редактира смислово и граматически. Посочената разпоредба
предвижда правомощие на Комисията да издава решение за
одобряване на вписана промяна в търговската регистрация на
организатор на хазартни игри. В тази връзка следва да
отбележим, че Комисията не разполага с правомощия да
одобрява или не промени в търговската регистрация на едно
юридическо лице. С подобни правомощия разполагат Агенцията
по вписвания и съдът. Към датата на подаване на искането по чл.
37 от Закона за хазарта (ЗХ) промяната по партидата на
организатор на хазартни игри е вече факт и Комисията може
единствено да издаде решение, с което да постанови вписване в
удостоверението по чл. 34 от ЗХ на вписаните от Агенцията по

4. Използвана е терминологията на чл. 37,
ал. 3 от Закона за хазарта.
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вписванията промени. Именно в тази посока според нес следва
да се редактира посочената норма
Българска
търговска
асоциация на
производите
лите и
организатори
те от
игралната
индустрия
(БТАПОИИ)

1. Разпоредбата на чл.3, ал.3 от проекта гласи:
1. Не приема
„Чл. 3.(3) Всички документи, за които в наредбата не е посочено бележката.
изрично, че се представят в оригинал, могат да се представят и
като официално заверени преписи.”
Предложение:
„Чл.3.(3) Освен в случаите, в които изрично е предвидено
предоставянето на документи в оригинал или друга посочена
форма, всички документи по настоящата наредба се подават
в обикновени копия, заверени от искателя.”
Аргументи:
Редакцията се прилага от съображения за улесняване и
ускоряване на процедурата по подаване и разглеждане на
документи за издаване на лицензи по Закона за хазарта като
същата се освободи от ненужна тромавост и оскъпяване.
2. Разпоредбата на чл.3, ал.4 от проекта гласи:
2. Не приема
„Чл.3.(4) Документите, които се издават с определен срок на бележката
валидност , следва да са актуални към датата на подаване на
искането и през целия срок на проверката и проучването,
предвиден в чл.33 от ЗХ”
3.Приема
Предложение за редакция на текста:
предложението
„Чл.3.(4) Документите, които се издават с определен срок на
валидност, следва да са актуални към датата на подаване на
искането.”
Аргументи
Редакцията се предлага по същите съображения като в чл.3.(3) с
оглед избягване на ситуации, създаващи предпоставки за

1. Разпоредбата на чл. 3 вече е редактирана
съобразно бележка, направена в т. 1 от
становището на БАРХИ. Представяните
документи по проекта на наредба в
преобладаващата си част са такива,
представени изключително за целите на
процедурата по лицензиране, като част от
тях са и със срок на валидност. Поради
това те се представят в оригинал или
официално заверен препис, а по
изключение – в заверено от искателя
копие.

2. Аргументите за предложената редакция
са неоснователни. ЗХ предвижда в чл. 33
определен срок за извършване на
проверката и проучването по подадено
искане за издаване на лиценз. Подаваните
документи трябва да са годно
доказателствено средство за
удостоверяване на изискванията за
издаване на лиценз, които те
удостоверяват, до приключването на
процедурата, а не само към датата на
нейното образуване.
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излишно затормозяване и дублиране на документи.

3. Разпоредбата на чл.3, ал.5 от проекта гласи:
„Чл.3.(5) Когато искане по тази наредба се подписва и се подава
от пълномощник, към него се прилага и нотариално заверено
изрично пълномощно в оригинал. За исканията по глава четвърта
е достатъчно представянето на нотариално заверено
пълномощно към първото искане за промяна.”
Предложение за следната редакция:
„Чл.3.(5) Когато искане по тази наредба се подписва от
пълномощник, към него се прилага и нотариално заверено
изрично пълномощно в оригинал. За исканията по гл.4 е
достатъчно представянето на нотариално заверено
пълномощно към първото искане за промяна.”
4. Не приема
предложението
Аргументи:
Редакцията се прилага с оглед преодоляване неяснотата в
разбирането на текста. Неоправдано би било въвеждането на
изискване упълномощеното да подпише искането лице да трябва
и лично физически да представи документи в Комисията. Няма
легална пречка подписаните от надлежно упълномощен
представител документи да бъдат предадени от куриер в
деловодството на Комисията и да получат входящ номер.

4. Разпоредбата на чл.5, ал.1, т. 2 от проекта гласи:
„Чл.5.(1), т.2 документи за индентификация на собствениците,
съдружниците или акционерите на искателя:
А) извлечение от книгата на акционерите на искателя, заверена
от законния му представител;

4. Направена е редакция на разпоредбата
на чл. 5, ал. 1, т.2, буква „б” от проекта,
която внася яснота.
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Б) извлечение от съдебен регистър, еквивалентен документ на
съдебен или административен орган по т.1, б.”б” или друг
документ на искателя, който удостоверява данни за лицата по
т.2;
В) в случай, че лицето по т.2 притежава квалифицирано участие
в капитала на искателя и е юридическо лице, което не е
регистрирано в Република България, се представя документ по
т.1, б.”б”, от който да са видни законните представители на
лицето;”
Предложение за редакция на текста:
„Чл.5.(3), т.2 документи за индентификация на собственици,
съдружници или акционери на искателя, в случаите, когато
не могат да бъдат идентифицирани от вписаните в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията на
Република България обстоятелства:
a) извлечение от книгата на акционерите на искателя,
заверена от законния му представител:
б) извлечение от съдебен регистър, еквивалентен документ
на съдебен или административен орган по т.1,б.”б” или друг
документ на искателя, който удостоверява данни за лицата 5. Приема
по т.2;
предложението.
в) в случай че лицето по т.2 притежава квалифицирано
участие в капитала на искателя и е юридическо лице, което
не е регистрирано в Република България, се представя
документ по т.1 б.”б”, от който да са видни законните
представители на лицето;”
Аргументи
Данните за съдружниците и акционерите в едно търговско 6. Не приема
дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по предложението.
вписванията на Р.България, са публични и е безпредметно да се
събира и предоставя тази информация на хартиен носител.
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5. Разпоредбата на чл.5, ал.1, т.3, б.”а” от проекта гласи:
„Чл.5.(1) т.3, б.”а” собствениците, съдружниците и акционерите
с квалифицирано участие на дружеството – искател –оригинал;”
Предложение за редакция на текста:
Чл.5.(1) т.3, б.”а” собствениците, съдружниците и
акционерите с квалифицирано участие на искателя –
оригинал;
6. Разпоредбата на чл.5, ал.1, т.4 от проекта гласи:
„Чл.5.(1),т.4 нотариално заверени декларации по образец:
а) за обстоятелствата по чл.8, ал.1 и 4 от ЗХ – оригинал;
б) по чл.8 ал.2 от ЗХ за произхода на средствата за организиране
на игрите и за извършване на инвестициите по чл.5, ал.2,
съответно по чл.26, ал.4 от ЗХ – оригинал;
в) по чл.8 ал.2 от ЗХ за наличието или липсата на собственици
или съдружници/акционери, които са непрофесионални
дружества или дружества, регистрирани в офшорна зона –
оригинал;
г) за обстоятелствата по чл.8 ал.2 от ЗХ – подава се от законния
представител на искателя – оригинал;
д) за имотно и финансово състояние по по чл.8 ал.5 от ЗХ –
оригинал;
е) за обстоятелствата по чл.9, ал.1 от ЗХ – оригинал;
ж) за обстоятелствата по чл.7, ал.1 от ЗХ – оригинал;
з) за обстоятелствата по чл.9, ал.8 от ЗХ – оригинал;
Предложение за редакция на текста:
„Чл.5.(1),т.4 нотариално заверени декларации по образец:
а) за обстоятелствата по чл.8, ал.1 и 4 от ЗХ – оригинал;
б) за имотно и финансово състояние по чл.8, ал.5 от ЗХ –

6. Представянето на декларации по чл. 5,
ал.1, т. 4 от проекта е предвидено с цел
доказване на изискванията на Закона за
хазарта по отношение на конкретния
искател. Предвид разпоредбата на чл. 5, ал.
3 от ЗОАРАКСД като документ за
доказването на тези изисквания е
предвидена декларацията.
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оригинал;”
Аргументи:
Чл.8, ал.5 от ЗХ изрично определя лицата, които следва да
подават декларации. Считаме, че разпоредбата изрично определя
и предметния обхват на декларираните обстоятелства, както и
необходимите декларации и липсва нормативно основание е ЗХ,
което да изисква декларирането на посочените обстоятелства в
буквите, чието заличаване се иска.По този начин се излиза извън
нормативната делегация на ЗХ относно предметния обхват на
материята, подлежаща на регулация с подзаконовия нормативен
акт в частта на обстоятелствата подлежащи на доказване с
декларации. Заличаването на тези текстове не води до празнина в
уредбата, тъй като в Наредбата са предвидени документи, с
които се доказват същите обстоятелства. Например произходът
на средствата се доказва с документите по т.7 и декларацията за
по чл.5, ал.1, т.4, б.”б” не само извън нормативната декларация 7. Не приема
на закона, но е и безпредметна. Чл.8, ал.5 от ЗХ изрично посочва, предложението
че в наредбата могат да бъдат предвидени и други официални
документи, необходими за получаване на лиценз. Това е
законосъобразният начин за въвеждане изискването на
допълнителни документи за доказване на предвидени в ЗХ
обстоятелства, а не чрез въвеждането на неограничен брой
декларации, които по своята правна същност са частни
документи. Наредбата може да предвиди изискване за
представяне на удостоверения и други официални документи,
издадени от държавни и местни органи, доколкото законът е
предвидил неограничена делегация за това, но по отношение на
частните документи /декларациите/ изброяването относно
лицата и обстоятелствата, които са декларират, е изчерпателно
посочено в закона и няма основание да се разширява с
подзаконов акт.

7. Мотивите са като по т. 1 към
становището на „Еврофутбол Лимитид”.
Относно аргумента, че с наредбата се
установява задължение за определени лица
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7. Разпоредбите на чл.5, ал.1, т.7, б.”а” и б.”б” от проекта гласят:
„Чл.5, ал.1, т.7, б.”а” и б.”б :
Документи, доказващи произхода на средствата за инвестиции и
за организиране на хазартни игри:
а) одитиран годишен финансов отчет за предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода, посочен в
декларациите по т.4, букви „б” и „д”;”
Предложение за редакция на текста:
Чл.5, ал.1, т.7, б.”а” и б.”б :
„Документи, доказващи произхода на средствата за
инвестиции и за организиране на хазартни игри:
а) последният одитиран годишен финансов отчет на
искателя, ако отговаря на условията на чл.38 от Закона за
счетоводството;
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода от
последния одитиран годишен финансов отчет до края на
тримесечието, предхождащо тримесечието на подаване
искането за издаване на лиценз;”
8. Приема
предложението
Аргументи:
Промяната на б. „а” от разпоредбата се налага за предоставяне
празнотата, която би могла да се породи от факта, че е напълно
възможно един искател да подаде искане за издаване на лиценз в
период, в който все още не е заверен от одитор годишният му
финансов отчет за предходната година /например 01.01. и 31.03./.
Промяната на б.”б” от разпоредбата се налага за въвеждане на
яснотата в разбирането на посочения период. В закона за
счетоводството лимитативно са изброени лицата подлежащи на
независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато
в закон е предвидено друго. В случая ЗХ не установява подобно
изискване към искателите и въвеждането му в нормативен акт от

за одитиране на годишните им финансови
отчети в нарушение на Закона за
счетоводството следва да се подчертае, че
представянето на одитиран финансов отчет
се изисква еднократно, в рамките и за
нуждите на процедурата по проучване и
проверка на постъпило искане за издаване
на лиценз. Представянето на този
документ е необходимо за удостоверяване
на обстоятелства относно произхода на
средствата по чл. 5, ал. 3 от ЗХ и имотното
и финансово състояние на искателя.
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по-ниска степен противоречи на закона за нормативните актове
и залегналият в чл.5 от АПК принцип за прилагане на
нормативния акт по-висока степен.

8. Разпоредбата на чл.12, т.5 от проекта гласи:
„Чл.12,т.5 документи на компетентните органи, удостоверяващи
изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания за игралната 9. Не приема
зала;”
предложението
Предложение:
Разпоредбата на чл.12, т.5 да отпадне.
Аргументи:
Прилагането на подобни документи на тази фаза не е логически
и хронологично оправдано. Една от предпоставките за издаване
на лиценз на организатор е игралната зала да притежава
съответния статут, за да може да бъде експлоатирана
законосъобразно. Условието за въвеждането й в екслоатация
като игрална зала е да са спазене всички законоустановени
изисквания и процедури, в т.ч. да е удостоверено спазването на
санитарно-хигиенните изисквания. Излишно е повторното
удостоверяване на този факт и затормозяването на процедурата с
допълнителни документи. Изискването по т.5 логично не е било
предвидено в предходната наредба.

9.Разпоредбата на чл.12, т.6 от проекта гласи:
„Чл.12, т.6: одобрен от главния архитект на съответната община
(район) технически проект – част архитектура, на игралната зала
и прилежащите й помещения с включени разпределения на
помещенията и тяхната площ, както и документите за въвеждане
в експлоатация (удостоверение за въвеждане в експлоатация,

9. Разпоредбата на чл. 12, т. 6 от проекта е
приложима към за искане за издаване на
първоначален лиценз, поради което
изложените аргументи са неоснователни.
При продължаване срока на издаден
лиценз чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗХ изисква
представянето само на декларация от
искателя. При издаването на нов лиценз по
чл. 36, ал. 3 от ЗХ документът по чл. 12, т.
6 от проекта ще се приложи само ако е
налице промяна в обстоятелствата, за
които той се отнася.
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съответно разрешение за ползване) на обекта, в който е
разположена игралната зала;”
Предложение за редакция на текста:
„Чл.12, т.6: одобрен от главния архитект на съответната
община (район) технически проект – част архитектура, на 10. Приема
игралната зала и прилежащите й помещения, както и предложението
документите за въвеждане в експлоатация (удостоверение за
въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за
ползване) на обекта, в който е разположена игралната зала;”
Аргументи:
Заличаване частта за разпределенията на помещенията и тяхната
площ се налага поради факта, че в случаите на издаване на
разрешения на действащи зали, тези архитектурни планове вече
са приложени в Комисията, съгласно действащите изисквания
при издаване на първоначално разрешение. При продължаване
срока на лиценза или издаване на нов лиценз в същия обект,
организаторът прилага вече утвърдени от общината документи
със съответното удостоверение за въвеждане в експлоатация. 11. Приема
Този лиценз е свързан с конкретното разрешение за строеж, с предложенията.
което обектът е преустроен като игрална зала. Строителните
книжа, включително и архитектурните планове, на могат да
бъдат преиздадени, така че включват обстоятелства, които не са
били отразени в тях към датата на издаването им.
10.Разпоредбата на чл.14 от проекта гласи:
„Чл.14. За издаване на разрешение за организиране на хазартни
игри от разстояние, освен документите по чл.5, ал.1 се изискват
и следните документи;”
Предложение за редакция на текста:
„Чл.14. За издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри от разстояние, освен документите по чл.5, ал.1 се
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изискват и следните документи;”
Аргументи:
Корекцията се въвежда за целите на терминологичната
прецизност.

11. Разпоредба на чл.14, т.1 от проекта гласи:
Чл. 14. За издаване на разрешение за организиране на
хазартни игри от разстояние, освен документите по чл. 5, ал.1 се
изискват и следните документи:
1.
нотариално заверени декларации за:
- обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗХ;
- обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗХ;
- съгласие за предоставяне на информация за постъпили,
изплатени и налични суми по банковата сметка чл. 6, ал. 1, т. 3
от ЗХ;
- обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗХ.
Предложение за редакция на текста:
Чл. 14. За издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри от разстояние, освен документите по чл. 5,
ал.1 се изискват и следните документи:
нотариално заверени декларации за:
- обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗХ;
- съгласие за предоставяне на информация на НАП и МВР
за постъпили, изплатени и налични суми по банковата
сметка чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗХ;
12.Приема
Аргументи:
частично
Промяната на термина разрешение с лиценз се въвежда за целите предложенията.
на терминологичната прецизност.
В подаването на декларация за обстоятелствата по чл.6, ал.1, т.3
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от ЗХ няма смисъл, доколкото същата не носи информацията,
която изисква законът.
Нещо повече, чл.14, т.6 от проекта предвижда след
задължителните документи за получаване на лиценз „договор за
открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби
с банка по чл.6, ал.1, т.3 ЗХ”. С предоставянето на този договор
едновременно ще се удостоверят два факта – откриването на
изискуемата сметка и нейните пълни данни.
Допълнението „на НАП и МВР” се предлага с оглед
конкретизация на оправомощените да получават подобна
информация лица.
Считаме, че прилагането на последната декларация за
обстоятелствата по чл.6, ал.1, т.5 от ЗХ не е необходимо,
доколкото посочените в цитираната разпоредба от ЗХ
обстоятелства, а именно че игралният софтуер и всяка негова
версия са утвърдени от ДКХ, са известни на Комисията и не се
нуждаят от доказване.
12.Разпоредбата на чл.15, т.1 от проекта гласи:
Чл. 15. За издаване на разрешение за организиране на 13. Приема
хазартни игри от разстояние чрез Интернет, освен документите предложението
по чл. 14 се изискват и следните документи:
подробен проект на сайта, чрез който ще се извършва
участието в хазартни игри от разстояние, съдържащ неговите
технически и функционални характеристики;
Предложение за редакция на текста:
Чл. 15. За издаване лиценз за организиране на
хазартни игри от разстояние чрез Интернет, освен
документите по чл. 14 се изискват и следните документи:
1. подробен проект на сайта, чрез който ще се
извършва участието в хазартни игри от разстояние,
съдържащ
неговите
технически
и
функционални

12. Приема промяната на термина
„разрешение” с „лиценз”. По отношение на
препращането към наредба, която да
определи
минимално
изискуемите
технически
и
функционални
характеристики на сайта на организатора,
липсва законово основание за това. Чл. 22,
ал. 1, т. 7 от ЗХ предвижда, че общите
технически и функционални изисквания
към
игралния
софтуер
и
комуникационното
оборудване
за
хазартните игри от разстояние се приемат
от ДКХ.
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характеристики по начин, определен в наредба;
Аргументи:
Промяната на термина разрешение с лиценз се въвежда за целите
на терминологичната прецизност.
Настоящата уредба не дава яснота относно минимално
изискуемите технически и функционални характеристики.
14. Приема
предложението
13.Разпоредбата на чл.17, т.8 от проекта гласи:
документ от чуждестранен или български производител носител на авторски или патентни права, който дава право за
ограничено или неограничено модифициране на защитени чрез
авторско или патентно право хардуер и/или софтуер;
Предложение за редакция на текста
чл.17, т.8
документ от чуждестранен или български производител носител на авторски или патентни права, който дава право
за ограничено или неограничено модифициране на защитени
чрез авторско или патентно право хардуер и/или софтуер; - в
случаите, когато вносител/производител ще модифицира 15. Приема
продукт.*
предложението
Аргументи:
Уредбата следва да се прецизира, доколкото не всеки вносител
модифицира игралното оборудване и притежава отстъпено
такова право от производителя на игралната техника.

14.Разпоредбата на чл.17, т.10 от проекта гласи:
графични образци на маркировка, съдържаща данните по чл. 66
от Закона за хазарта;”

13. Т. 8 е заличена във връзка с бележка,
направена от друго лице. Предложената от
БТАПОИИ бележка е възприета в чл. 17, т.
11 от проекта.
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Предложение за редакция на текста:
графични образци на маркировка, съдържаща данните по
чл. 66 от Закона за хазарта – при искане за издаване на
лиценз за производство, разпространение и сервиз;
16. Приема
предложението
Аргументи:
Не е възможно на етап искане за издаване на първоначален
лиценз за внос да се представи оригинал на графични образци на
маркировката по чл.66 ЗХ преди реалния внос на игралните
автомати, за което е необходим исканият лиценз.

15. Във връзка с други бележки относно
дублиране на текстовете на т.12 и т. 8 от
чл. 17 от проекта е възприето решението
да отпадне т. 8.

15.Разпоредбата на чл.17, т.12 от проекта гласи:
договор с производител за модификация на игрално оборудване
от сервизи на вносители – представя се само към искане за
издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз
Предложение:
Разпоредбата на чл.17, т.12 от проекта да отпадне.
Аргументи:
При искане за издаване на лиценз за внос тази точка дублира т.8
от чл.17 на проекта. Производителя обикновено сам прави
модификация на произведеното от него игрално оборудване или
в изолирани случаи дава право на вносителя на еднократна
модификация на вече внесеното такова.

16.Разпоредбата на чл.24 от проекта гласи:
„За прекратяване действието на лиценза преди изтичане на срока
му се подава искане, към което се прилага решение на Общото
събрание на съдружниците, съответно акционерите на

17. Не приема
предложението

16. Във връзка с предложението и с оглед
постигане на по-голяма сигурност относно
обстоятелството, че искането за
прекратяване на дейността е направено от
законния представител на искателя, в чл.
24 от проекта е добавено изискването за
нотариално удостоверяване на подписа на
това лице.
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дружеството-искател.”
Предложение:
Разпоредбата на чл.24 да отпадне
Аргументи:
Предвиденото решение не е в изключителната компетентност на
Общото събрание на съдружниците/акционерите на искателя по
смисъла на Търговския закон и е по-скоро въпрос, свързан с
неговото
управление,
респективно
по-удачен
остава
съществуващият към момента вариант.
17.Заключителната разпоредба на проекта гласи:
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 5 от Закона за
хазарта.
Предложение :
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 5 от Закона
за хазарта.
§ 4. При привеждане на организацията и дейността си в
съответствие с ЗХ по смисъла на § 7, ал.2 и сл. от ПЗР на
закона, лицата, получили разрешения по отменения ЗХ, не
следва да представят документи, доказващи притежаването
на средства за извършване на инвестиции и организиране на
дейността.”
Аргументи:
Предложената промяна почива на съображението, че лицата,
получили разрешения по отменения ЗХ, вече са направили
съответните инвестиции и е безпредметно да се доказва

17. Относно притежаването на средствата
за извършването на инвестициите не е
необходимо изрично да се посочва, че не
следва да се представят документи за
доказването им. Касае се за заварени
организатори,
които
ще
доказват
извършването на инвестиции и няма как да
се изисква от тях да доказват притежаване
на средствата за тези инвестиции, защото
тези средства по презумпция вече са
вложени в направените инвестиции.
Относно притежаването на средства за
организиране на дейността искането е
неоснователно. Приемането му ще доведе
до неизпълнение на ЗХ и по-конкретно на
изискването на чл. 5, ал. 1 от закона.
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наличието на средства за това. Същите видимо са били налични
и са инвестирани в един минал период, към който тези лица не са
били длъжни да съхраняват необходимата по новия закон
информация и възстановяването й ще създаде ненужни
затруднения за доказване на явни факти.
„Мерикан
2000” ЕООД

Бележки и предложения:
1. Липсва яснота относно „заварените организатори на хазартни 1. Не приема
игри и заварените организатори на дейности по производство,
бележката
разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване”. В срока от § 7, ал. 2 от ЗХ, са длъжни да
приведат организацията и дейността си в съответствие с този
закон и да представят в ДКХ необходимите документи за това.
Никъде в проекта на наредба за документите, необходими за
издаване на разрешения за извършване на промени в тях, няма
посочени точно и конкретно какви.

2. Точна формулировка на понятието „първоначален лиценз”.
Какви права придобива дружеството с неговото получаване и
отпада ли задължението за предоставяне на същите документи за
всеки следващ обект?

2. Не приема
бележката

1. Не е възможно еднозначно да бъдат
определени документите, удостоверяващи
привеждането в съответствие с
разпоредбите на ЗХ на заварените
организатори. Предвид спецификата и
многообразието на случаите всеки
организатор трябва да прецени кои от
документите, определени в наредбата, са
му необходими за удостоверяване
наличието по отношение на неговата
организация и дейност на изискванията на
ЗХ. При необходимост ДКХ ще уведоми
искателя за необходимостта от
представяне на допълнителни документи
по реда на чл. 33, ал. 5 от ЗХ.

2. Първоначален лиценз се дава за
организиране на определен вид хазартна
игра в определен в лиценза обект. При
подаване на искане за същия вид игра в
друг обект, както е при игралните зали, се
подава отделно искане, като наличието на
изискванията на закона за издаването на
лиценз за новия обект трябва да бъде
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отново доказано на самостоятелно
основание.
3. В проекта на Наредба – чл.23, т. 1 изисква нотариално
заверена декларация за липса на промяна или изменение в
обстоятелствата, които се доказват с документите по наредбата –
с кои документи се доказва липсата на промяна?

3. Не приема
бележката

4. Приема
бележката

4. Кои документи доказват притежание на средства, изискуеми в
чл. 5 ал. 1, т. 6

„Проксима3” ООД

1. Разпоредбата на чл.5, ал.1, т.6 от проекта гласи:

1. Приема
предложението

„Чл.5.(1),т.6 документи, доказващи притежаване на средствата
за извършване на инвестиции и за организирането на хазартни
игри, в размерите, определени в чл.5, ал.1, съответно в чл.26, ал.
4 от ЗХ.
Предложение за редакция на текста:
Да се посочат видовете документи и да се уточни какво
се разбира под „притежаване на средствата”
2. Разпоредбата на чл.12, т.5 от проекта гласи:
„Чл.12, т.5 документи на компетентните органи, удостоверяващи
изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания за игралната
зала;“
Предложение:
Да отпадне, тъй като в т. 6 се изисква „разрешение за
ползване” / „удостоверение за въвеждане в експлоатация”
или ако остане да се уточни точно какъв документ и от кой
компетентен орган

3. Касае се за неразбиране на текста липсата на промяна в обстоятелствата не
се доказва, а се декларира.

2. Приема
предложението

4. Допълнена е т. 6 на чл. 5, ал. 1 от
проекта, съответно – и чл. 17, ал. 1, т. 5 от
проекта, с примерно изброяване на
необходими документи.
1. Допълнена е т. 6 на чл. 5, ал. 1 от
проекта с примерно изброяване на
необходими документи.

29

3. Разпоредбата на чл.12, т.6 от проекта гласи:

3. Не приема
бележката

„Чл.12,т.6: одобрен от главния архитект на съответната
община (район) технически проект - част архитектура, на
игралната зала и прилежащите й помещения с включени
разпределения на помещенията и тяхната площ, както и
документ за въвеждане в експлоатация (удостоверение за
въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване)
на обекта, в който е разположена игралната зала;“

3. Не е необходимо извършването на
исканото уточнение. Съгласно чл. 22, ал. 1,
т. 1 от ЗХ лицензи се издават за
организиране на хазартна дейност в
отделни обекти. В тази връзка изискваният
с чл. 12, т. 6 от проекта документ се отнася
за отделния обект, в който е разположена
игралната зала, а не за цялата сграда, в
която е разположен обекта.

Предложение:
Да се уточни „разрешение за ползване” / „удостоверение за
въвеждане в експлоатация” за какво се изисква – за
игралната зала или за обекта /сградата/
4. Приема
бележката
4. Разпоредбата на чл.20, ал.2, т.4 от проекта гласи:
„план-схема за предназначението и площа на помещенията
в игралната зала, за броя и разположението на игралното
оборудване в съответствие с изискванията на Закона за
хазарта – заверена от искателя и правоспособното лице
изготвило план-схемата – оригинал”
Предложение:
План-схема да се изисква само при увеличение на
игралните места, но не и при намаление или подмяна
5. Не приема
бележката
5. Разпоредбата на чл.21, ал.3, т.1 и т.2 от проекта гласи:

5. Използвана е терминологията на
Търговския закон. При преобразуване чрез
отделяне, при което издаденият лиценз
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Т.1. „При преобразувани чрез промяна на правната форма,
новоучреденото дружество подава искане за издаване на решение
по чл.39, ал.5 от ЗХ и удостоверение в което да се отрази новия
титуляр на лицеза. Към искането се прилагат документите по чл.
5, ал.1,т.3,б. „б”, т.4 б. „а” и удостоверение по чл. 87, ал.6 от
ДОПК за всяко от лицата, които представляват организатора или
са членове на негов управителен или контролен орган. Такива
документи не се представят ако са били представени за
съответното лице при издаване на лиценза на преобразувалия се
организатор”
Т.2 „ При преобразуване чрез вливане или сливане, приемащото,
съответно новоучреденото дружество, подава искане за издаване
на решение по чл. 39, ал. 5 от ЗХ и удостоверение, в което да се
отрази новия титуляр на лиценза. Към искането се прилагат и
следните документи:
1. Декларация за обстоятелствата по чл.9,ал.8 от ЗХ;
2. Документите по чл.5,ал.1,т.2 за приемащото и/или
новоучреденото дружество;
3. Документите по чл.17,ал.1,т.2 за новоизбраните лица,
представляващи приемащото, съответно новоучреденото
дружество;
4. Ако в резултат на преобразуването е настъпила промяна в
съдружниците или акционерите, притежаващи квалифицирано
участие, за тях се представят документи по чл.17,ал.1,т.2;
5. Документ за платена такса за разглеждане на документи.
Предложение:
Формулировката е неясна поради което е необходимо да се

остава на преобразуващото се дружество,
не се подава искане по чл. 39, ал. 5 от ЗХ,
тъй като няма нов титуляр на лиценза.
Единствената хипотеза на промяна на
титуляра на лиценза в следствие на
разделяне или отделяне, възможна
съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗХ, е при
преминаването му върху приемащо
дружество, което е съществуващо
дружество – организатор на дейност по ЗХ.
Чл. 21, ал. 3 от проекта подробно изброява
необходимите документи в тази
хипотеза.По повод на бележката в чл. 21,
ал. 2 , т. 3 и т. 4 са коригирани грешки
препратки към чл. 17, като вярната
препратка е към чл. 19.
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разгледат отделно двата начина на преобразуване 6. Не приема
/разделяне,отделяне/, като се конкретизира за всяко от предложението
дружествата : организатор,приемащо и т.н. какви документи
се изискват.
6. Предложения :
Да се създаде нова „Глава 6” която да регламентира точно и
ясно необходимите документи, срокове и т.н. за
продължаване на разрешенията издадени по реда на стария
„Закон за хазарта”.
1. Да се прилагат само различните документи изисквани
по новия „Закон за хазарта”, както и документите при
които има промяна в обстоятелствата.
2. Да отпадне изискването за доказване на инвестиции и
средства за организиране на играта, тъй като това вече
един път е направено от организатора при получаване
на действащото му към момента разрешение за
организиране на хазартни игри . В случай че остане
такова изискване, да се конкретизира, че до изтичане
на шест месечният срок за доказване на инвестициите
обекта продължава да работи.

7. Не приема
предложението

7. Да се регламентира режима за „утвърждаване” на

6. Не е необходимо регламентирането на
срокове за представянето на документи от
заварени организатори по §7 от ПЗР на ЗХ.
Такива документи се представят в срока по
§7, ал. 2, когато срокът на издадения
лиценз по отменения закон изтича след
срока по §7, ал. 2.
ЗХ не регламентира документи, които да
се представят, а изисквания, които трябва
да са изпълнени, за да се издаде лиценз.
Документите, предвидени в проекта на
наредба, удостоверяват наличието на тези
изисквания. Изискването на §7, ал. 3 от
ПЗР на ЗХ кореспондира с направената
бележка по т. 6.1.
По отношение на предложението в т.6.2 –
не може да отпадне необходимостта за
доказване на инвестиции и средства за
организиране на дейността от заварени
организатори, тъй като такова изискване
по отменения Закон за хазарта не е
съществувало. 6- месечния срок по чл. 5,
ал. 2 от ЗХ важи само и единствено за
първоначални лицензи, но не и за заварени
организатори, за които е приложим срока
по §7, ал. 2 от ПЗР на ЗХ.
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„игрално оборудване и софтуер на комуникационно
оборудване”.

7. Тази материя е предмет на
регламентация в наредбата по чл. 24, ал. 2
от ЗХ.

