
Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  

 

 

ПРОЕКТ! 

  

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  

 

    от ………………..2018 година 

 

 ЗА изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на 

лицензи по Закона за хазарта, приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 

2012 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г., изм. и доп., бр. 105 от 2013 г., бр. 58 от  2016 г. и бр. 

79 от 2017 г.) 

 

 

 

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И  Я  Т   С  Ъ  В  Е  Т  

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И :  

 

 

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2, изречение първо думите „Закона за електронния документ и електронния 

подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги“. 

2. В ал. 3, изречение трето думите „Наредбата за електронните административни 

услуги, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 

2008 г.)“ се заменят с „Наредбата за общите изисквания към информационните системи, 

регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на 

Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2017 г., изм. и доп., бр. 66 от 2018 г.)“. 

 

§ 2. В чл. 4а, ал. 2 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се 

заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“. 

 

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 1 се създава нова буква „а“: 

 „а) документ за актуална търговска регистрация и актуален учредителен акт, 

съответно устав, заверен от законния представител на искателя – когато не е възможно 

да се набавят по служебен път от ДКХ, или“ 

б) точка 3 се изменя така: 



„3. документ  за  установяване  на  обстоятелствата относно съдимостта на лицата по  

чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗХ и представляващи лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 4 и 5 и по чл. 14 ЗХ, 

както и съдружниците и акционерите с квалифицирано участие на искателя, както следва: 

а) за български граждани, родени в страната - копие от личната карта или декларация 

относно данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата 

относно съдимостта чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по 

реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на 

бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 и 15 от 2013 г., бр. 58 

от 2014 г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г.); 

б) за български граждани, за които не е възможно издаване на електронно служебно 

свидетелство за съдимост, включително за български граждани, родени в чужбина-

декларация относно данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 2008 г. за 

функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, за служебно 

установяване на обстоятелствата относно съдимостта им или по желание на лицето -

свидетелство за съдимост; 

в) за чуждите граждани-свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба № 8 

от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, а когато 

нямат личен номер на чужденец – свидетелство за съдимост или друг официален 

документ за удостоверяване на липсата на предходно осъждане, издаден съгласно 

националното им законодателство не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му, 

или декларация за липса на осъждане, когато съгласно националното им законодателство 

не се издава такъв документ.“ 

в) в т. 7: 

 аа) създава се нова буква „а“: 

 „а) одитиран годишен финансов отчет за предходната година – когато не е възможно 

да се набави по служебен път от ДКХ;“ 

 бб) създава се нова буква „в“: 

 „в) годишна данъчна декларация на искателя за предходната година – когато не е 

възможно да се набави по служебен път от ДКХ; 

2. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Декларациите по ал. 1, т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „д“, „е“ и „ж“ се подават от: 

1. собствениците, съдружниците и акционерите с квалифицирано участие на 

искателя; 

      2. управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи 

на дружеството или на юридическо лице с нестопанска цел.“  

3. Създава се ал. 3: 

„(3) Декларациите по ал. 1, т. 4, букви „а“, „в“ и „д“ се подават и от управителите, 

прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на юридическите 

лица, съответно от физическите лица-търговци, които са собственици, съдружници или 

акционери с квалифицирано участие на искателя.“ 

4. Досегашната ал. 2 става ал. 4. 

 

§ 4. В чл. 7 се създава нова т. 2: 

„2. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за 

ползване на сградите и помещенията, в които се намират системите за подаване на 

информация за формирането и разпределянето на печалбите – когато не е възможно да се 

набавят по служебен път от ДКХ;“ 



 

§ 5. В чл. 8 се създава нова т. 3: 

„3. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за 

ползване на сградите и помещенията, в които се намират системите за подаване на 

информация за формирането и разпределянето на печалбите, и за пунктовете – когато не 

е възможно да се набавят по служебен път от ДКХ;“ 

 

§ 6. В чл. 9 се правят следните допълнения: 

1. В т. 2 и 3 накрая се добавя „–когато не е възможно да се набавят по служебен път 

от ДКХ;“ 

2. В т. 5 накрая се добавя „–когато не е възможно да се набавят по служебен път от 

ДКХ;“ 

3. Създава се нова т. 12: 

„12. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за 

ползване на игралната зала, сградите и помещенията, в които се намират системите за 

подаване на информация за формирането и разпределянето на печалбите – когато не е 

възможно да се набавят по служебен път от ДКХ;“ 

 

§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В основния текст думите „и провеждане“ се заличават. 

2. Създава се нова т. 3: 

„3. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за 

ползване на сградите и помещенията, в които се намират системите за подаване на 

информация за формирането и разпределянето на печалбите, и за пунктовете – когато не 

е възможно да се набавят по служебен път от ДКХ;“ 

 

§ 8. В чл. 11 се създава нова т. 3: 

 „3. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за 

ползване на сградите и помещенията, в които се намират системите за подаване на 

информация за формирането и разпределянето на печалбите, и за пунктовете – когато не 

е възможно да се набавят по служебен път от ДКХ;“ 

 

§ 9. В чл. 12 се правят следните допълнения: 

1. Създава се нова т. 1: 

„1. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за 

ползване на сградите и помещенията, в които се намира игралната зала – когато не е 

възможно да се набавят по служебен път от ДКХ;“ 

2. В т. 2 и 3 накрая се добавя „–когато не е възможно да се набавят по служебен път 

от ДКХ;“ 

3. В т. 6 накрая се добавя „–когато не е възможно да се набавят по служебен път от 

ДКХ;“ 

 

§ 10. В чл. 13 се правят следните допълнения: 

1. Създава се нова т. 1: 

„1. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за 

ползване на сградите и помещенията, в които се намира игралното казино – когато не е 

възможно да се набавят по служебен път от ДКХ;“ 



2. В т. 2 и 3 накрая се добавя „–когато не е възможно да се набавят по служебен път 

от ДКХ;“ 

3. В т. 5 накрая се добавя „–когато не е възможно да се набавят по служебен път от 

ДКХ;“ 

 

§ 11. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова т. 2: 

„2. документ за собственост и/или документ, удостоверяващ правното основание за 

ползване на сградата и помещенията, в които се намира централната компютърна 

система или контролният локален сървър на организатора за организиране на онлайн 

залагания – когато не е възможно да се набавят по служебен път от ДКХ;“ 

2. Точка 4 се изменя така: 

„4. документацията на системите по чл. 6, ал. 1, т. 4 ЗХ с описание на техните 

функции, процедури за поддръжка, описание на съобщенията за грешки, описание на 

процеса на идентификация и регистрация на участниците, включително функциите на 

централната компютърна система или на контролния локален сървър при прекъсване 

подаването на информация до ДКХ и Националната агенция за приходите, описание на 

установените от организатора правила и времеви график на действията и съобщенията до 

ДКХ за настъпилото прекъсване, които се задължава да предприеме в случай на 

прекъсване на подаването на данни.“ 

 

§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 1 се създава нова буква „а“: 

„а) документ за актуална търговска регистрация и актуален учредителен акт, 

съответно устав, заверен от законния представител на искателя – когато не е възможно да 

се набавят по служебен път от ДКХ, или“ 

б) точка 3 се изменя така: 

„3. документ за установяване на обстоятелствата относно съдимостта на лицата по 

чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗХ и представляващи лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 4 и 5 и по чл. 14 ЗХ, 

както и съдружниците и акционерите с квалифицирано участие на искателя, както следва: 

а) за български граждани, родени в страната - копие от личната карта или декларация 

относно данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата 

относно съдимостта чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по 

реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на 

бюрата за съдимост; 

б) за български граждани, за които не е възможно издаване на електронно служебно 

свидетелство за съдимост, включително за български граждани, родени в чужбина-

декларация относно данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 2008 г. за 

функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, за служебно 

установяване на обстоятелствата относно съдимостта им или по желание на лицето -

свидетелство за съдимост; 

в) за чуждите граждани-свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба № 8 

от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, а когато 

нямат личен номер на чужденец – свидетелство за съдимост или друг официален 

документ за удостоверяване на липсата на предходно осъждане, издаден съгласно 

националното им законодателство не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му, 



или декларация за липса на осъждане, когато съгласно националното им законодателство 

не се издава такъв документ.“ 

в) в т. 6: 

аа) създава се нова буква „а“: 

„а) одитиран годишен финансов отчет за предходната година – когато не е възможно 

да се набави по служебен път от ДКХ;“ 

бб) създава се нова буква „в“:   

„в) годишна данъчна декларация на искателя за предходната година – когато не е 

възможно да се набави по служебен път от ДКХ; 

2. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Декларациите по ал. 1, т. 4, букви „а“ – „д“ се подават от: 

1. собствениците, съдружниците и акционерите с квалифицирано участие на 

искателя; 

2. управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи 

на дружеството.“ 

3. Създава се ал. 3: 

„(3) Декларациите по ал. 1, т. 4, букви „а“, „в“ и „г“ се подават и от управителите, 

прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на юридическите 

лица, съответно от физическите лица-търговци, които са собственици, съдружници или 

акционери с квалифицирано участие на искателя.“ 

4. Досегашната ал. 2 става ал. 4. 

 

§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „по ал. 2, 3 или 4“ се заменят с „по ал. 2, 3, 4 или 5”. 

2. В ал. 3 се създава нова т. 2: 

„2. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване 

на сградите и помещенията, в които е разположена централната компютърна система или 

контролният локален сървър – когато не е възможно да се набавят по служебен път от 

ДКХ;“ 

3. Създава се нова ал. 5: 

 „(5) Към искане за даване на разрешение за вписване на промяна на интернет 

страницата, чрез която се организират игрите, вписана в удостоверението за издаден лиценз 

за организиране на онлайн залагания, се прилагат следните документи: 

 1. подробна документация за новата страница, съдържаща пълно описание на нейните 

технически и функционални характеристики – на хартиен носител; 

 2. документ за платена такса за разглеждане на документи.“ 

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 

 

 § 14. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В ал. 1 се създават точки 6, 7, 8 и 9: 

 „6. свидетелство за съдимост на български граждани; 

 7. копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато няма 

влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри) за територията, на която се намира 

обектът, с нанесени данни за отстоянието съгласно Наредбата за правилата, начините, 

техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за 

хазарта; 

apis://NORM|86328|0||/
apis://NORM|86328|0||/
apis://NORM|41009|8|44|/
apis://NORM|41009|8|44|/


 8. удостоверение за измереното отстояние, издадено от правоспособно лице, което може 

да извършва дейности по кадастър, геодезия и картография; 

 9. одобрен от главния архитект на съответната община (район) технически проект - част 

архитектура, на игралната зала/игралното казино и прилежащите й/му помещения с 

включени разпределения на помещенията и тяхната площ, както и документ за въвеждане в 

експлоатация (удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за 

ползване) на обекта, в който е разположена/о игралната зала/игралното казино.“ 

 2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Алинея 1 се прилага само по отношение на информацията, която ДКХ може да 

набави по служебен път от административни органи в Република България. В останалите 

случаи, както и при липса на технологична възможност, съответните документи се изискват 

и следва да бъдат представени от искателя. Ако изисканите документи не се представят в 

определения по чл. 33, ал. 5 ЗХ срок, се прилагат чл. 24, ал. 2 и чл. 33, ал. 6 ЗХ.” 
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