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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

 

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 документите, необходими за издаване на 

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

съвет 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, внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите, 

необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. 

С оглед на необходимостта от прецизиране на някои от разпоредбите на 

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

(Наредбата) се предлагат следните изменения и допълнения: 

С промените на Наредбата, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 79 от 2017 г., 

е предложено Държавната комисия по хазарта (ДКХ) по служебен път да набавя 

информация, необходима за издаване на лицензи по Закона за хазарта (ЗХ). Създаден е 

нов раздел в Наредбата, в който са описани документите, които се набавят по служебен 

път от ДКХ. В тази връзка със същите изменения са отменени редица разпоредби в 

отделните раздели на Наредбата. 

Към момента в тези глави на мястото на гореспоменатите разпоредби е отразено, 

че са отменени, което води до неправилно разбиране от страна на лицата по чл. 4, ал. 1, 

т. 1, 2, 3 и 4, и чл. 14 от ЗХ, че тези документи не e необходимо да бъдат представяни в 



производствата по издаването на лицензи. В резултат на неправилното разбиране на 

Наредбата относно това кои документи са необходими и задължителни за издаване на 

лицензи по ЗХ процедурата по разглеждане на документи и издаване на лицензи се 

забавя и утежнява. С предложените с проекта на Постановление на Министерския съвет 

промени в наредбата се предвижда документите, набавяни по служебен път, да бъдат 

описани и в разделите, за които се отнасят като изрично е регламентирано кои от 

документите се набавят от ДКХ по служебен път. 

В проекта е предвидено ДКХ да набавя по служебен път още три изискуеми в 

производството по издаване на лицензи документи, когато това е възможно, а именно - 

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; удостоверение за измереното отстояние, издадено от правоспособно 

лице, което може да извършва дейности по кадастър, геодезия и картография; 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. Набавянето на тези документи по служебен път ще се осъществява като 

вътрешноадминистративна услуга, предоставяна съответно от Дирекцията за 

национален строителен контрол, общинските администрации и Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър. Предложената промяна ще доведе до намаляване на 

административната тежест. 

С оглед разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от ЗХ, съгласно която не се изисква 

представянето на свидетелство за съдимост от български граждани и във връзка с 

въведения принцип за служебно набавяне на определен кръг информация е предвидено 

изменение на текстовете на Наредбата, касаещи представяне на свидетелство за 

съдимост. Предложените промени са изцяло съобразени с Наредба № 8 за функциите и 

организацията на дейността на бюрата за съдимост. 

За по-голяма яснота и установяването на непротиворечива практика по 

прилагането на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата е конкретизирано кои 

лица подават нотариално заверени декларации за обстоятелствата предвидени в ЗХ. Не 

е променен кръгът на задължените субекти, а същите са изрично и изчерпателно 

изброени. 

В чл. 14, ал. 1, т. 4 е предвидено да се добави текст относно описанието на 

функциите на централната компютърна система/контролния локален сървър при 

прекъсване подаването на информацията до ДКХ и Националната агенция за приходите 

(НАП), както и съобщаването за настъпилото прекъсване. Организаторите се 

задължават да предоставят на ДКХ документация, описваща функциите на Централната 

компютърна система/Контролният локален сървър в случаи на прекъсване подаването 

на информацията до ДКХ и НАП. 

Предвидена е промяна и в чл. 20, като се добавя нова алинея, касаеща случаи 

при промяна на интернет страницата, вписана в удостоверението за издаден лиценз за 

организиране на хазартни игри онлайн. Към писменото искане, искателят следва да 

представя подробна документация за интернет страницата, съдържаща пълно описание 

на нейните технически и функционални характеристики, аналогично на 

документацията, която се изисква при подаване на искане за първоначално издаване на 

лиценз за онлайн залагания. 



          С нормативната промяна се цели по-детайлно регламентиране на изискуемите 

документи по производствата пред ДКХ; оптимизиране и ускоряване на процедурите 

по подаването и разглеждането на документи за издаване на лицензи по ЗХ; въвеждане 

на детайлизирани понятия и описания, което ще доведе до повишаване на 

отговорността на организаторите към изискванията за подаване на данни към 

сървърите на НАП и ДКХ и ще подобри процесите по осъществяване на контрол и 

регулация на дейността на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, и чл. 14 от ЗХ; 

повишаване ефективността, качеството и бързината на административното обслужване 

от страна на ДКХ. 

По проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

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

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 администрацията на Министерския съвет по частичната 

предварителна оценка на въздействието по проекта на акт. В съответствие с чл. 26, ал. 5 

от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Министерството на 

финансите и на Портала за обществени консултации е публикувана справка за 

постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. 

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените 

бележки и предложения са обсъдени и отразени в приложената справка. 

Проектът на постановление на Министерския съвет няма да доведе до пряко 

и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта на акт 

е приложена финансова обосновка по приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква 

„б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

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

не е свързан с въвеждане или приемане на мерки по изпълнение на правото на 

Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с правото на 

Европейския съюз.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид 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 проекта на Постановление на Министерския 

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

на лицензи по Закона за хазарта. 

 

            Приложения: 

 



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

на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта; 

2. Частична предварителна оценка на въздействието; 

3. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в 

Министерския съвет по частичната предварителна оценка на въздействието на проекта; 

4. Финансова обосновка без пряко и/или косвено въздействие върху държавния 

бюджет – приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и неговата администрация;  

5. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6. Постъпилите бележки и предложения и справка за отразяване на 

становищата, получени при съгласуването по чл. 32 от УПМСНА, както и на 

постъпилите в резултат на обществените консултации становища, предложения и 

възражения; 

 

 

                       МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

                                                                                

                                                                                    ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


