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М О Т И В И 

към 

проект на 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 предоставяните  

електронни услуги (обн., ДВ, бр.70 от 2012г.; изм., бр. 77 от 2013 г.) 

 

  

Направените с предложения проект на наредба промени имат за цел 

въвеждането на нови електронни административни процедури с оглед постигане на по-

голяма оптимизация на административните производства.  

С измененията в Закона за хазарта /ЗХ/ от 2014 г., „хазартните игри от 

разстояние“ се замениха с „онлайн залагания“. По този начин се постига унифициране 

на използваната терминология, установена от законодателя в закона и подзаконовите 

нормативни актове.  

 С измененията се предвижда ред за ползването на предоставяните от 

Държавната комисия по хазарта /ДКХ/ административни услуги по електронен път, 

подписани с квалифициран електронен подпис, при спазване на реда и изискванията на 

Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния 

подпис /ЗЕДЕП/. Електронните услуги, предоставяни от ДКХ, се обявяват на 

официалната електронна страница на комисията.  

 Уредена е и процедурата по представяне на удостоверение за издаден лиценз 

когато административната услуга се извършва по електронен път, като се отчитат 

характерът и особеностите на услугата. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗЕДЕП писмената 

форма се счита за спазена ако е съставен електронен документ, а съгласно чл. 13, ал. 4 

квалифицираният електронен подпис има значението на саморъчен подпис. Поради 

тази причина електронно подписано сканирано копие следва да се приравни на препис 

от удостоверението, който е с еднаква сила и значение на хартиения оригинал. С 

предвидената разпоредба на чл. 19, ал. 2 от проекта на наредба това положение изрично 

се урежда. 

С измененията и допълненията на наредбата се урежда и въпросът за връщане на 

удостоверението когато то е представено само като сканирано изображение. В този 

случай е възможно организаторът да не получи хартиеният оригинал. При това 

положение хартиеният оригинал на удостоверението е останал на съхранение в ДКХ и 

не се налагат допълнителни действия по неговото връщане.  

Предложеният проект на акт няма да даведе до пряко и/или косвено въздействие 

върху Държавния бюджет. 
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