
                                                                                                                                        проект 

НАРЕДБА                                                    

 

за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 04.09.2012 г. за воденето, 

поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните 

регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставянето на електронни 

услуги (Обн. ДВ, бр.70 от 2012г.) 

§ 1. Член 16, 17 и 18 се изменят така: 

 

„Чл. 16. Комисията предоставя като електронни услуги административните 

услуги, които са вписани в Регистъра на регистрите и данните, Регистъра на 

информационните обекти и Регистъра на електронните административни услуги, 

съгласно Закона за електронното управление, и които са обявени за електронно 

предоставяни услуги на официалната интернет страница на комисията и на Единния 

портал за достъп до електронните административни услуги.  

 Чл. 17. (1) Искането за предоставяне на електронна административна услуга се 

подава чрез попълване на електронна форма по образец, вписана в съответните 

регистри, съгласно Закона за електронно управление, и подписана с квалифициран 

електронен подпис.  

 (2) Към искането по ал. 1 за издаване на лиценз или разрешение се прилагат 

сканирани документите, определени в Наредбата за документите, необходими за 

издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешение за извършване на 

промени в тях (обн.ДВ, бр. 85 от 2012 г). 

(3) В случаите по ал.2, лицето подало искането прилага към него декларация, с 

която удостоверява идентичността на приложените сканирани документи с хартиените 

оригинали. 

 

  Чл. 18. (1) По всяко време в хода на производството по предоставяне на 

електронна административна услуга по чл.17, ал.2, Комисията може да изиска 

предоставянето на хартиените оригинали на документите, трансформирани в 

електронни чрез сканиране и приложени към електронното искане. В случай, че  

оригиналните документите не бъдат представени или не отговарят на изискванията на 

Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и 

за даване на разрешение за извършване на промени в тях, се прилага чл.24, ал.2 от ЗХ. 

  (2) По всяко време в срока на действие на издадения лиценз, Комисията може да 

изиска хартиените оригинали на документите, приложени сканирани по чл.17, ал.2. 

 

Заключителна разпоредба 

 

 

§ 2. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в Държавен вестник. 

 

 

 


