СПРАВКА
за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на Министерството на
финансите и на Портала за обществени консултации на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2021 г. за
подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и
предоставяните електронни услуги

Подател

Българска
гейминг
асоциация

Предложение

Приема/
не приема/
предложението

Представяме бележки и предложения по качения на 23.11.2021 г. на Портала
за обществени консултации Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и
поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни
услуги.
I.

В § 1, с който в чл. 18, ал. 2 от Наредбата се създава изречение второ,

текстът да придобие следната редакция:
„Искане може да подаде и лице, което е подало искане за издаване на лиценз
за организиране на хазартни игри онлайн или лиценз за организиране на тото, лото,
бинго, кено, моментни лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета или игри със залагания върху
случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти.“
II.

В § 2, т. 1, с която се изменя чл. 22, ал. 1, т. 6 на Наредбата, текстът да

придобие следната редакция:
„6. номер на лиценз на производител, вносител, организатор на онлайн
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Приема се

Мотиви

залагания или номер на искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри онлайн или лиценз за организиране на тото, лото, бинго, кено, моментни
лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета или игри със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти.“
Аргументи: В предложената в проекта редакция са изпуснати видове хазартни
игри, за които Законът за хазарта също предвижда, че трябва да са осигурени с
вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2 от закона централни компютърни системи. А
именно: тото, лото и кено игри (чл.54, ал. 4); бинго ( чл. 57, ал. 5); моментна лотария
(чл. 59, ал. 5); игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета или игри със залог върху случайни събития и със
залагания (чл. 60, ал. 5); или игри със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти (чл. 63, ал. 3),
Посочените видове игри също влизат в приложното поле на чл. 22, ал. 1, като
са изрично посочени в основния текст на ал. 1. Респективно следва да бъдат включени
и в ал. 1,
т. 6.
Съгласно чл. 7 от Наредба за условията и реда за регистрация и
идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн
залагания на територията на Република България и за подаване на информация за
хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите, Централната
компютърна система на организатор на онлайн залагания, ЦКС на организатор на
игри чрез други електронни съобщителни средства и ЦКС на организатор на игри по
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чл. 55, 57, 59, 60 и 62 от ЗХ трябва да осигурява автоматизирано подаване към сървър
на НАП на информацията, посочена в чл. 8 и 9.
В чл. 20, ал. 1 от същата наредба е регламентирано, че за одобряване на
системите за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП
организаторите подават искане до изпълнителния директор на НАП, което
задължително съдържа данни за идентификация на искателя и данни за контакт.
Съгласно ал. 2 искането по ал. 1 се подава заедно с искането за издаване на лиценз,
като към него се прилага документация, доказваща, че ЦКС и контролният локален
сървър отговарят на изискванията на тази наредба.
Следователно искателите за издаване на лиценз за тези видове игри също не
биха имали възможност да впишат оборудването си в регистъра по чл. 20, ал. 2 от ЗХ,
воден от Българския институт по метрология (както е посочено в мотивите към
проекта за лицата подали искане за организиране на онлайн залагания), тъй като в чл.
22, ал. 2 от Наредба за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за
водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните
електронни услуги, е предвидено, че вписването на централната компютърна система
се извършва след решение на изпълнителния директор на НАП по чл. 17, ал. 1, т. 7 от
ЗХ, което е предоставено по служебен път на БИМ. Искателят, който е подал искане
за издаване на лиценз и за одобряване на системите по чл. 20, ал. 1 от Наредба за
условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на
данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и
за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция
за приходите, няма да има правно основание да подаде искане за вписване на ЦКС в
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регистъра. Поради горепосоченото от такава възможност е лишен и производителят,
респективно вносителят на ЦКС, тъй за тях не е предвидена възможност за подаване
на искане за одобряване на системи за автоматизирано подаване и на практика в тази
хипотеза липсва лице, което да подаде съответното искане за вписване на ЦКС.
Приемането на Наредбата в този вид би довело до несъответствие с
разпоредбите на Закона за хазарта, празнота в подзаконовия нормативен акт и
неравноправно третиране на организаторите на хазартни игри организирани наземно
спрямо организаторите на онлайн залагания.
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