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проект на Наредба за реда и начина за идентификация и регистрация на
участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от
разстояние на територията на Република България, и за подаване на информация
за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите

Проектът на Наредба за реда и начина за идентификация и регистрация на
участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние
на територията на Република България, и за подаване на информация за хазартните
игри към сървър на Националната агенция за приходите („наредба(та)”) е изготвен в
изпълнение на изискването на чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта (ЗХ).
Със Закона за хазарта, в сила от 01.07.2012 г., за първи път се регламентира нов
способ за предоставяне на хазартни игри на територията на Република България – от
разстояние, чрез Интернет или чрез други електронни съобщителни средства. Този
специфичен начин на предоставяне на хазартната услуга налага и регламентирането на
нови средства и мерки за осъществяване на контрол от страна на държавните органи
(Държавна комисия по хазарта /ДКХ/, Национална агенция по приходите /НАП/ и
Министерство на вътрешните работи/МВР/), различни от досега прилаганите по
отношение на хазартните игри, предлагани чрез традиционния способ – наземно.
В обхвата на наредбата са включени реда и начина за автоматизирано подаване
на информация към НАП за определени видове хазартни игри, организирани наземно –
тото и лото игри, игрите бинго и кено, игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания със случайни събития и
игри със залагания, свързани с познаване на факти. Включването на такава
регламентация в наредбата се основава на новите изисквания, предвидени в ЗХ, целящи
завишен контрол на подаваната от организаторите информация за целите на данъчното
облагане на резултатите от тази дейност.
В глава втора от наредбата са определени изискванията към системата за
регистрация и идентификация на участниците в хазартните игри от разстояние като
част от Централната компютърна система на организатора. Тези изисквания са
насочени към осигуряване на данни за всички участници, регистрирани от територията

на Република България. За целта е поставено изискване системата да допуска
регистрация на база географско локализиране на IP адреса, от който участникът се
регистрира. В наредбата са предвидени и минимално изискуеми данни за лицата,
желаещи да се регистрират като участници, които изисквания също са насочени към
идентифицирането на участниците като пълнолетни лица от територията на България.
Предвидено е изискване за воденето от организатора на регистър за участниците в
игрите, чиято цел е не само да идентифицира лицата, регистрирани като участници, но
и да улесни последващия контрол върху предлаганите на такива лица хазартни услуги.
В глава трета от наредбата са определени вида данни, които организаторите на
хазартни игри от разстояние и организаторите на изброените по-горе видове хазартни
игри, предоставяни наземно, са задължени да изпращат към сървър на НАП, както и
кога се подават тези данни. Регламентиран е начинът, по който се извършва
автоматизираното подаване на информацията - чрез наети линии, осигуряващи
непрекъсната свързаност между организатора и НАП. Форматът и структурата на
подаваната информация са детайлизирани в приложения към наредбата.
В наредбата са определени изискванията за съхраняване от организаторите на
хазартни игри от разстояние на всички данни, свързани с предлагането на хазартни
услуги на територията на Република България. Детайлизирана е информацията, която
трябва да бъде съхранявана на контролния локален сървър на организатора, както и
срокът за съхранението й.
С оглед осигуряване на възможността за извършване на контрол от НАП, ДКХ и
МВР е предвидено задължение за организатора на хазартни игри да осигури
непрекъснат дистанционен достъп до данните на контролния локален сървър на тези
контролни органи, както и възможност за генериране на извадка от базата данни при
поискване от тяхна страна. Определена е максималния период от време, в който е
допустимо да бъде прекъснат достъпа на контролните органи до данните на контролния
локален сървър при възникване на хардуерни или софтуерни дефекти.
С цел осигуряване ефективното осъществяване на правомощието на ДКХ по чл.
22, ал. 1, т. 10 от ЗХ за одобряване на системите за автоматизирано подаване на
информация към сървър на НАП, в наредбата е предвидено задължение за организатора
на хазартни игри да предостави на ДКХ документацията за централната компютърна
система. Документацията трябва да съдържа описание на функциите на тази система и
процедурите за поддръжката й, както и да бъде актуализирана при промени в
системата.
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