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НАРЕДБА 

 

за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2012 г. за воденето, поддържането 

и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на 

Държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги (обн., ДВ, 

бр.70 от 2012г.; изм., бр. 77 от 2013 г. ) 

 

 

§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения: 

1. В т. 14  думите „хазартните игри от разстояние“ се заменят с „онлайн 

залагания“. 

2. В т. 15 думите „хазартни игри от разстояние“ се заменят с „онлайн залагания“. 

 

§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 

1.Досегашният текст  става алинея 1. 

2.Създават се ал. 2 - 4:  

 „(2) За да ползва електронни административни услуги, изискващи наличие на 

квалифициран електронен подпис, заявителят следва да се регистрира в портала на 

електронните административни услуги на интернет страницата на комисията. 

Регистрацията става чрез попълване на електронно заявление за ползване на 

електронни услуги, което може да бъде попълнено лично или чрез изрично 

упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. 

 

(3) Образецът на заявлението, както и указания за попълването му и ползването на 

дадена електронна административна услуга, са публикувани на интернет страницата на 

комисията. 

 

(4) След приемане на електронно заявление от комисията заявителят получава 

системно електронно съобщение за успешна регистрация, съответно за отказ от 

регистрация, на посочената от него електронна поща. При успешна регистрация 

заявителят получава достъп до електронните административни услуги на комисията, 

изискващи наличие на квалифициран електронен подпис.“ 

       

§ 3. Създават се чл. 19 и 20: 

 „Чл.19.(1) При ползване на електронни административни услуги, свързани с 

издаване на удостоверение за издаден лиценз, комисията може да изпрати на заявителя 

по електронен път сканирано изображение на хартиения оригинал на удостоверението, 

подписано с квалифициран електронен подпис. Изпращане по електронен път се 

допуска само ако заявителят изрично е поискал това и се извършва на посочената от 

него електронна поща. 

  (2) Изпращането по електронен път на подписаното с квалифициран електронен 

подпис сканирано изображение на удостоверението се счита за предоставяне на 

удостоверението по смисъла на чл. 34, ал. 1  ЗХ. 

 

        



       Чл. 20. При предоставяне на удостоверение по чл. 19, ал. 2, в случай на промени в 

обстоятелствата по издаден лиценз, изискващи издаване на ново удостоверение, 

организаторът на хазартната игра следва да върне полученият хартиен оригинал на 

удостоверението. Ако хартиеният оригинал е останал на съхранение в комисията, 

удостоверението се счита за предадено без допълнителни действия на организатора.“ 

 

 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

        § 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в „Държавен вестник”. 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

 

                                                                                                   ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ  

 

                                              

                                                 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКХ:  

 

        ОГНЕМИР МИТЕВ 

 

 

 

 


