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ДОКЛАД 

ОТ 

ПЕТЪР ЧОБАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за 

допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по 

Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях, 

приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 85 от  

2012 г.) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация /УПМСНА/ внасям за разглеждане проект на 

Постановление за допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на 

лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в 

тях.  

Предлаганите промени са свързани с осигуряване възможността гражданите и 

организациите да заявяват и получават предвидените в Закона за хазарта (ЗХ) и в 

подзаконовите актове по прилагането му административни услуги, като електронни 

услуги. Допълненията в наредбата целят основно да бъде постигнато съответствие 

между особените изисквания на Закона за електронното управление /ЗЕУ/, 

подзаконовите актове по неговото прилагане и основните принципи на електронно 

управление от една страна, и съществуващият ред за предоставяне на административна 

услуга, предвиден в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по 

Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях, който ред 
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към настоящия момент е базиран само на правилата за работа с документи на хартиен 

носител, от друга страна.  

В наредбата са направени и промени свързани с намаляване на регулаторната 

тежест върху организаторите на хазартни игри и дейности. Предложено е в 

производството по издаване и промяна на лиценз да отпадне изискването за 

предоставяне на документи, които нямат съществено значение при формиране волята на 

лицензионния орган, но предоставянето им затруднява или създава немотивирани 

финансови разходи за лицата, които искат да извършват дейност по ЗХ. 

Отпада задължението за предоставяне на свидетелство за регистрация на марка 

на производител или вносител от Патентното ведомство на Република България или от 

Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар. Регистрирането на марка се 

извършва с оглед получаване на изключително право върху нея на територията на 

Република България или защитата й на територията на ЕС (в случаите на марка на 

Общността) за определен срок и превръщането на това право в задължително изискване  

не произтича нито от международните актове в областта на закрила на индустриалната 

собственост, нито от националното законодателство в това число и разпоредбите на ЗХ. 

С отпадането на това изискване, на лицата кандидатстващи за лиценз по ЗХ, които 

регистрират марка само за целите на лицензионното производство, се спестяват време и 

разходи. 

Отпада изискването план – схемата за разположението на игралното оборудване 

в съответствие с изискванията на ЗХ, да бъде изготвена от лице с проектантска 

правоспособност.  

В производството по промяна на собственик, съдружник или акционер с 

квалифицирано участие, документи ненужни за провеждането на това производство, 

като договор за придобиване на акции и баланс на организатора към последния 

календарен месец преди датата на подаване на искането, се заменят с декларация за 

наличието или липсата на собственик, съдружник или акционер, регистрирани в 

офшорна зона предвид изричната забрана в ЗХ. 

Редуцирани са документите, които се представят в производството пред 

Държавната комисия по хазарта при преобразуване на организатор. Предвид 

разпоредбите на ЗХ, съгласно които лицензът остава в преобразуващото се дружество, 

преминава в приемащото само ако то е организатор по ЗХ и преминава в 

новоучреденото дружество, само при промяна на правната форма и сливане, 
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представянето на много от документите в това производство, съгласно изискванията на 

наредбата е немотивирано.  

В наредбата са направени и редакции на текста с уточняващ характер, и с които 

се преодоляват констатирани в практиката по прилагане на наредбата неточности. 

Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

Европейския съюз, поради което не е приложена Справка за съответствие с 

европейското право съгласно чл. 35, ал. 1, т. 3 от УПМСНА. 

Предложеният проект няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет, поради което към него не е приложена финансова обосновка, 

съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от УПМСНА.  

Проектът на постановление и докладът към него са публикувани на интернет 

страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации в 

съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от УПМСНА.  

Проектът на Пoстановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата 

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

разрешения за извършване на промени в тях е съгласуван в съответствие с 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

За направените бележки и предложения и отразяването им в проекта е изготвена 

и приложена справка. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление за 

допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона 

за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях. 

 

 

 Приложение: 

 

1. Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за документите, 

необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на 
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разрешения за извършване на промени в тях; 

2. Становища, получени при съгласуване на проекта; 

3. Справка за получените становища; 

4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

5. Електронен носител с материалите по т. 1-4. 

 

 

МИНИСТЪР: 

 

ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


