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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

    ПРОЕКТ! 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДОКЛАД 

от  

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по 

чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално 

оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки. 

 

 

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, внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за 

включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за 

изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за 

извършване на проверки. 

С оглед на необходимостта от прецизиране на някои от разпоредбите на 

Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1,            

т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален 

софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата) са предвидени следните  

допълнения: 

 С предложените с проекта на постановление на Министерския съвет промени в 

наредбата се въвежда изискване към лабораториите, които подават заявление за 

включване в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за представя пред 

регулаторния орган – Държавна комисия по хазарта (ДКХ) на приложенията към 

сертификатите за акредитация. По този начин акредитираните лаборатории безспорно 

ще доказват своята компетентност по отношение на изпитването на игралното 

оборудване и игралния софтуер на комуникационно оборудване.  

В проекта е предвидено в документа, за изпитването на игралното оборудване и 

игралния софтуер от акредитираните лаборатории, който се прилага към подаденото 

заявление до ДКХ, да се съдържа заключение, от коeто да е видно, че игралното 



оборудване и игрален софтуер са преминали изпитването и изпълняват техническите 

изисквания приети от ДКХ на основание чл. 22,  ал. 1, т. 7 от ЗХ. Предложените 

промени целят да се гарантира, че ще бъдат утвърждавани за експлоатация игрално 

оборудване и игрален софтуер, отговарящ на техническите изисквания приети от ДКХ.  

По проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по 

чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта са проведени обществени консултации, като 

проектът на акт, докладът към него и частичната предварителна оценка на 

въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерството на 

финансите и на Портала за обществени консултации. На заинтересованите лица е 

предоставен 30-дневен срок за становища, предложения и възражения, с цел да бъде 

спазен законоустановения срок за приемане на наредбата от Министерския съвет.                 

В съответствие с разпоредбата на чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации е публикувано 

и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския 

съвет по частичната предварителна оценка на въздействието по проекта на наредба. 

Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от 

администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е 

свързан, съгласно чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, като становищата им са отразени съгласно приложената 

към доклада справка. 

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да окаже 

пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е 

приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, 

буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. Промените няма да окажат финансово въздействие и по отношение на 

икономическите оператори, адресати на наредбата.  

 Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския 

съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет 

да разгледа и приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и  

допълнение на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по 

чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта - за изискванията за изпитване на игрално 

оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки. 

 

            Приложения: 

1.  Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, 

т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален 

софтуер и за реда за извършване на проверки; 

2. Частична предварителна оценка на въздействието; 

3. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в 

Министерския съвет; 

4. Финансова обосновка;  



5. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6. Справка за отразяване на становищата по чл. 32 от УПМСНА; 

7. Документите по т. 1-6 на  електронен носител. 

 

 

                       МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

                                                                                

                                                                                    ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


