
                                                                                                                                         ПРОЕКТ! 

 

                                                                                             ДО  

                                                                                             МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

                                                                                             НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

от 

ПЕТЪР ЧОБАНОВ  - МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ и 

ИВАН ДАНОВ – МИНИСТЪР НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

 

              Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване 

на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, приета с Постановление № 241 на 

Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 77 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, внасяме за разглеждане проект на Постановление 

на Министерския съвет за изменение на Наредбата за правилата, начините, 

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

хазарта, приета с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 77 от 

2012 г.). 

    Във връзка с постъпили сигнали за противоречива практика по отношение на 

измерване на отстоянията, контролируемост и непрозрачност на действията на 

правоспособните лица и възможността за недобросъвестна конкуренция между лицата, 

които прилагат Наредбата за правилата, начините, техническите способи и 

изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, и на основание 



чл. 44, ал. 2 от Закона за хазарта предлагаме да се направят изменения в наредбата. Те 

са свързани с прецизиране на текстове от наредбата, отнасящи се за идентифициране 

на главния вход на обектите за хазарт и на входовете на намиращи се в близост 

училища и домове за деца, лишени от родителски грижи, и тяхното обвързване с 

разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и подзаконовата 

нормативна уредба за неговото прилагане, както и с прецизиране на използваните в 

наредбата термини. 

Мотиви: 

Действащите в момента текстове на наредбата противоречат на ЗКИР и на 

подзаконовата нормативна уредба за неговото прилагане, което може да доведе до 

противоречия в практиката по измерване на отстоянията от правоспособните лица, до 

неконтролируемост и непрозрачност на техните действия. Правоспособните лица може 

да ползват за измерване на изискуемите по наредбата отстояния данни, които са 

нанесени върху одобрената кадастрална карта и записани в одобрените кадастрални 

регистри. Организаторите на дейността по хазарта могат да бъдат изправени пред 

проблеми, свързани с отваряне на временни входове или места за преминаване през 

оградите на училищата, които не са регламентирани и не са посочени в кадастралните 

данни и в строителните книжа на сградата. Това може да доведе до отнемане на 

лиценза, пораждане на несигурност на инвестициите и средствата, вложени в 

дейността и развитието на бизнеса, както и до възможност за недобросъвестна 

конкуренция между отделните организатори. 

С прецизирането на термина „главен вход", използван в наредбата, ще се 

създадат ясни и еднозначни критерии и изисквания за измерване на отстоянията и ще 

се избегнат противоречивата практика и възможността за недобросъвестна 

конкуренция. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по 

приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. ‘’б’’ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 



По проекта на постановление не е изготвена справка за съответствие с 

европейското право, тъй като не се предлага хармонизация на регламентираната 

материя с актове на Европейския съюз. 

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 – 34 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища заедно 

със справка за тях са приложени към настоящия доклад. 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

            На основание чл. 8, ал. 2 Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, предлагаме Министерският съвет да разгледа и приеме 

приложения проект на Постановление за изменение на Наредбата за правилата, 

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

Закона за хазарта, приета с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2012 г. 

(ДВ, бр. 77 от 2012 г.). 

             

 

             МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

                                                     ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

 

 

             МИНИСТЪР НА  

             ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ: 

                                                       ИВАН ДАНОВ 

 

 

 

 

 


