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 Постановление на Министерския съвет
приемане на Наредба за общите изисквания към игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на
залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол
Подател

Предложение

Приема/
не приема/
предложение
то

Мотиви

ДП „БСТ“ Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ подкрепя внесения
проект, като прави следните предложения за допълнения и изменения:
1.
Текстът на чл. 21 да се измени като придобие следното съдържание:
Чл. 21. Задължителните изисквания към централния пункт и пунктовете за Приема се
залози, обхващат вида на помещенията, както и необходимото оборудване в
тях.
Мотиви за предложеното: в раздела, в съответствие с ЗХ, са посочени
изисквания както към централния пункт на организатора, така и към
пунктовете за залози, които са различни поради естеството на дейността,
осъществявана във всеки от тях, поради което и текстът на разпоредбата
следва да насочва към всеки от тях, по отделно
2.
Текстът на чл. 22 да се измени като придобие следното съдържание:
Чл. 22. Пункт за залози е мястото, на което се разпространяват чрез Не се приема
физическо лице залози за участие в хазартна игра, продават се
удостоверителни знаци за участие в хазартна игра и могат да се изплащат
печалби от хазартна игра в определен от организатора размер, което трябва
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Предложението
не
съответства на определението
по § 1, т. 21 и т. 26 от ДР на
Закона за хазарта

да отговаря на следните изисквания:
1.
да бъде обозначено като пункт за залози за съответната игра и да има
поставено съобщение, съдържащо информацията по чл. 106 от ЗХ;
2.
да съхранява копие от удостоверение по чл. 34 от ЗХ на организатора,
удостоверяващо, че организаторът има право да разпространява хазартна
дейност в този пункт ичи да има информация за точния адрес на интернет
страницата на организатора, на която е оповестено такова;
3.
да има информация за точния адрес на интернет страницата на
организатора, където са публикувани в пълнота утвърдените по чл. 17, ал. 1,
т. 4 от ЗХ правила на организатора;
да има информация за идентификационните данни на организатора (ЕИК,
седалище и адрес на управление), адрес за кореспонденция, телефон за
контакт, адрес на интернет страницата на организатора, електронна поща;
5.
да бъде осигурено с каса/място за съхранение на парични ценности с
контрол на достъп или със система за сигурност или физическа охрана, както
и да отговаря на нормативно установените санитарно-хигиенни изисквания и
изисквания за противопожарна безопасност.
6.
да бъде оборудвано с компютър, периферни устройства, системен и
приложен софтуер - за въвеждането на залозите в централната компютърна
система (ЦКС) на организатора, при приемането им в пункта.
Мотиви за предложеното: С посоченото определение на пункт за залог се
подчертава, че същият е място за организиране на играта по наземен път /в
съответствие с дефиницията на §1, т. 21 ДР ЗХ/ и в което е възможно да се
изплащат печалби в размер, посочен от организатора, а не всички печалби
/същото е понякога недопустимо по силата на законова норма - забрана за
изплащане на парични печалби над 5 000 лв. в брой съгласно чл. 47, ал. 2 ЗХ
или по силата на утвърдените на организатора правила по чл. 17, ал. 1, т. 4
ЗХ - напр. в правилата на числовите лотарийни игри на ДП БСТ не се
допуска изплащане в брой, в пункт, на печалби над 200 лв./. Възможността
организатора сам да определи размера на печалбите, които ще се изплащат в
брой, в пункт, е мярка против прането на пари, осигурява сигурност както на
участника /не се налага да пренася големи суми в брой/, така и на самия
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Приема се
Приема се

Приема се
Приема се
Не се приема

Разпоредбата е включена в чл.
23

Не се приема

Разпоредбата е включена в чл.
23

касиер, осъществяващ операциите /съхраняват се по-малко суми в брой/.
Посочените изисквания обобщават разписаните в текстовете на чл. 22 и чл.
23 изисквания към пункт и ги прецизират. На преценката на организатора,
следва да бъде оставено, начина на поднасяне към участниците на
задължителната по ЗХ информация - т.е. не е от значение дали ще е
разположена на табло или на плакат, или дори на електронен екран и т.н., а
да е налична за участник/контролен орган. В някои случаи организаторът
може да ограничен от мястото/от спецификите му за поставяне на табела и
трябва да може да бъде гъвкав. Съхраняването на мястото за
разпространение на пълните текстове на правилата за всички видове игри,
предлагани там, както и на актуално удостоверение по чл. 34 ЗХ, е на
практика неприложимо и ненужно - в повечето случаи в даден пункт се
предлагат между 20 и 30 вида различни игри и разновидности, чиито правила
са стотици страници - същите нито е възможно да се поддържат актуални
постоянно, във всеки един пункт /напр. ДП БСТ има над 1000 пункта, 3 броя
правила за разновидности на числови лотарийни игри, 3 броя правила за
разновидности на игри със залагания върху резултатите от спортни
състезания, правила за над 50 разновидности на моментни лотарийни игри/,
нито е възможно на практика да бъдат прочетени от участник. Актуални
правила на игрите се поддържат постоянно на интернет страницата на
организатора и са достъпни по всяко време от всякакво мобилно устройство по този начин участник може да достъпне точно тези, с които иска да се
запознае, а така също и много по-бързо да открие нужната му информация.
Отделно от това - за т.нар. „бързи игри“ - моментните лотарии, изискване на
закона е на гърба на удостоверителния знак да се посочат кратки правила за
участието им в тях, така че всеки един потребител, който има внезапно
желание за участие в такъв тип игра бързо и лесно може да се запознае с
правилата й.
По отношение на удостоверението по чл. 34 ЗХ следва да се има предвид, че
отново по-практично е съхранението и достъпа до същото в дигитален вид,
на интернет страницата на организатора - законът предвижда на организатор
да се издава всеки път ново удостоверение по чл. 34 ЗХ, когато прави
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промяна в издадения му лиценз, а такова при организаторите на лотарийни
игри и игри със залагания върху резултатите от спортни състезания, се
случва изключително често, най-вече поради промяна в броя на пунктовете
/така напр. би се получило, че ако организатор прави искане за допълване на
лиценза му с по 10 нови точки за 1 м. и ако за същото му бъдат издадени
всеки път нови допълнени удостоверения, то той за 1 година ще смени 12
броя удостоверения по чл. 34 ЗХ, които всеки път ще трябва да заменя във
всеки един пункт, в т.ч. и в предходно включените. Това не е нито
рентабилно, нито целесъобразно./
На преценката на организатора следва да бъде оставен начинът на
обезпечаване сигурността на пункт - дали той ще е осигурен само с каса или
ще има СОТ. Доколкото законът не приравня пункта на помещение, т.е. той
може да е отделна сграда, помещение в нея или част от помещение, в което
се осъществяват и други дейности, дори от различни търговци /напр. MOЛ,
бензиностанция, супермаркет, т.н./ и която сграда/помещение е осигурено
със СОТ или пък се охранява със жива сила, то за самият пункт /ако е само
обособено място/ би било излишно да разполага със собствен СОТ. В случай,
че в пункт не се изплащат печалби, то не е и необходимо наличието на каса
за съхранение на парични ценности.
3.
Текстът на член 23 да се заличи
Приема
Мотиви: част от текстовете систематично са преместени в чл. 22, а друга част частично
са неприложими и следва да отпаднат, а именно т. 3, уреждаща поставянето
на информационно табло със задължителни информационни материали.
Както бе посочено по-горе, не е от значение на какъв носител да се разполага
изискуемата се за директен достъп информация от участник; в рамките на
маркетинговата стратегия на организатора е да преценява каква информация,
съобщения и инструкции за игрите си ще поставя; наличието на множество
табели/текстове, по-скоро биха довели до объркване у участник, а не до
свеждане на необходима му информация - каквато в пълнота би получил от
онлайн страницата на организатора; не на последно място - от организатора
може да бъдат изисквани за заплащане допълнителни такси за наем на
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се Правилата на чл. 23, т. 1 и 2 се
запазват, а т. 3 се редактира
съгласно предложението

рекламни/информационни площи за разполагане на такива данни, което би
намалило средствата му за реализиране на игри, за предоставяне на печалби,
а в случая на ДП БСТ - и средствата, предоставяни от него за спорт и
култура.
4.
Текстът на чл. 24 да се измени като придобие следното съдържание:
Приема се
Чл. 23, Организаторът на хазартни игри е длъжен да има поене един
централен пункт (ЦП), в който е разположена ЦКС за приемане и обработка
на информацията за постъпилите залози и изплатени печазби.
Мотиви за предложеното: Организатор може да има повече от едно
помещение- централен пункт, с цел осигуряване на сигурност на ЦКС.
5.
Текстът на чл. 25 да се измени като придобие следното съдържание:
Чл. 24. Централният пункт трябва да отговаря на следните изисквания:
Приема се
1. Да не е разположен в сграда и прилежащата й площ - публична държавна и
общинска собственост, в обект на Министерството на отбраната,
Министерството на вътрешните работи, Националната служба за охрана, в
сграда, в която е разположена структура на държавната администрация,
независимо от вида на собствеността им, в учебно, лечебно и здравно
заведение, както и в съсобствен обекти без нотариално заверено писмено
съгласие на всички съсобственици и в жилищна сграда в режим на етажна
собственост без решение на общото събрание на собствениците, взето по
реда на Закона за управление на етажната собственост;
2.
да бъде указан с табела, съдържаща фирмата на организатора на
игрите и работното време;
3.
да се съхранява в него копие от актуалното удостоверение по чл. 34
от ЗХ на организатора, удостоверяващо, че организаторът има право да
организира хазартна дейност в този пункт;
4.
да се съхранява в него копие на правилата, утвърдени по чл. 17, ал. 1,
т. 4 от ЗХ;
5.
да бъде осигурен с видеоохранителна система за защита и сигурност,
както и да отговаря на нормативно установените санитарно-хигиенни
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изисквания и изисквания за противопожарна безопасност за подобен вид
помещения.
Мотиви за предложеното: Централният пункт и пунктовете за приемане на
залози следва да се разграничават не само по характера на осъществяваната в
тях дейност, но и по изискванията към тях. Логично е централният пункт на
организатор да отговаря и да изпълнява по-тежките изисквания на ЗХ,
доколкото същият е основно помещение на организатор, което следва да
бъде избрано съответно и което по принцип не подлежи на честа промяна.
Пунктовете за залози са само такива места, в които се извършва дейност по
разпространение на игри и поради чисто търговската си функция, следва да
могат да се откриват и закриват по-лесно и да отговарят на по-леки условия.
6.
Текстът на чл. 26 да се измени като придобие следното съдържание:
Не се приема
Чл, 25, Организаторът на хазартни игри е длъжен да има поене един
централен пункт (ЦП), който да разполага най-малко със следните
помещения:
1.
за съхранение на паричните средства, постъпили в брой в ЦП;
2.
за изплащане на печалби, задължително изолирано чрез защитно
(бронирано) стъкло или решетка или осигурено с жива охрана, в случай че се
съхраняват суми над 100 000 лева;
3.
за съхраняване на документите за направените залози и изплатените
печалби - до изтичане на срока за изплащане на печалби и правене на
рекламации от участниците, в което задължително се инсталира
видеоохранителна система.
Мотиви за предложеното: в съответствие с посочените по т. 3 и т. 4 по-горе;
7.
В текстът на чл. 27, ал. 1, който да стане чл. 26, изразът „управителят Приема
на дружеството“, да се замени с „ изпълнителен член на организатора “
частично
Мотиви за предложеното: по този начин се прецизира текста за случаите, в
които организаторът няма управител или не е дружество /напр. ДП БСТ е
държавно предприятие по чл. 62, ал. 2 ТЗ, което не е дружество и се
представлява от изпълнителен директор/
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Практически
разликата
с
настоящата редакция е само
по отношение на изискването
за жива охрана по т. 2.
подобно
изискване
няма
въведено в ЗХ и е въпрос на
решение на организатора.

се Предложен
термин

е

неутрален

8.
В текстът на чл. 28, който да стане чл. 27. след думата „игрите.“, да се Приема се
добави текст .. разположено в Централния пункт по чл. 23
Мотиви за предложеното: техническия контрол при провеждането на игрите,
които се разпространяват в пунктове, не се осъществява на място, а само и
единствено в Централния пункт по чл. 23, поради което изискванията за това
оборудване са на практика относими само към него.
9.
В текстът на § 2 от ПЗР на Наредбата, накрая се поставя запетая и да Не се приема
се добави текст ..за което не се дължи такса съгласно ТТЗХ“.
Мотиви за предложеното: Организаторите на хазартни игри ще се съобразят
с ново въведените изисквания като ще преработят правилата си и съответно
ще променят начина си на работа. Доколкото с Наредбата се въвеждат нови
изисквания, част от които изискват извършването на инвестиции от страна на
организаторите, то не считаме за редно и заплащането на такси за промени в
правилата, наложени от промяна на нормативната уредба.
Считаме, че направените предложения за допълнение в проекта на Наредбата
за общите изисквания към игралните зали, казината, централния пункт и
пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, ще спомогнат за
прецизиране на текстовете, с цел недвусмисленото им и точно прилагане, ще
допринесат за изясняване и улесняване спазването на изискванията в
областта от организаторите, доведат, както до оптимизиране разходите на
организаторите, така и до улесняване процеса на обслужване на участниците
в тези игри, като тези обстоятелства неминуемо ще повлияят върху таксите,
събирани в полза на бюджета, а при ДП БСТ - върху сумата на отчисления за
спорт и култура.
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Дължимата по тарифата такса
за промени в правилата по чл.
17, ал. 1, т. 4 не разграничава
промени, които се извършват
по преценка на организатора
от такива, извършвани на
основание
на
законово
правило. Също така не може
да се отменя държавна такса с
подзаконов нормативен акт.

