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СТАНОВИЩЕ 
 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 
 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на 
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за 
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта  

 
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 
постъпилата с Ваш изх. № 03-00-745 от 25.07.2017 г. частична предварителна оценка на 
въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 
допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за 
хазарта със следните препоръки: 
 

1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“  
Посочената информация представя действията, които се предлага да се предприемат 

със съответните нормативни промени. В този раздел е необходимо да се дефинира 
проблемът, който налага предприемането на посочените действия, като се посочи конкретна 
липса, недостиг или друга негативна тенденция. Проблемът би могъл да бъде формулиран 
като наличие на административна тежест при процедурите, свързани с издаването на 
лицензи по Закона за хазарта. В подраздел 1.1. следва дефинираните проблеми да бъдат 
представени по-подробно. Тук следва да се посочи, че в процедурите, свързани с издаването 
на лицензи, се изискват документи, които биха могли да бъдат набавени по служебен път, 
като по-точно това са:  

- удостоверение за липса или наличие на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 
- справка за актуално състояние на искателя; 
- одитиран годишен финансов отчет за предходната година на искателя; 
- справка за документите за собственост за ползване на сградите и помещенията, в 

които се намира обекта на организиране на хазартни игри; 
- справка за валидност на лиценза за извършване на частна охранителна дейност.  
  В подраздел 1.2. следва да се допълни информация относно проблемите в 

прилагането на действащата нормативна рамка и по-точно наличието на изискване за 
предоставяне на посочените документи, които могат да бъдат набавени по служебен път при 
издаване на лицензи по Закона за хазарта.  
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2. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“ 
По възможност, следва се посочи броят на заявителите на административни услуги – 

организатори на хазартни игри, за да може да се придобие ясна представа за директните 
засегнати страни и мащаба на предложените изменения.  

 
3. Относно раздел 4 „Варианти на действия“ 
В описанието на вариант 2 „Приемане на проекта на постановление“ следва да се 

посочат конкретните действия, които се предлага да бъдат предприети при евентуалното 
реализиране на този вариант и по-точно да се опише в какво се изразяват предлаганите 
изменения и допълнения на наредбата и за кои процедури по издаване на лицензи се отнасят. 

 
4. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни 

въздействия“ 
Информацията в тези раздели следва да се допълни, като се посочат съответните 

негативни и положителни въздействия за всеки един от разглежданите варианти на действие.   
 
5. Относно раздел 10 „Как въздейства актът върху микро-,малките и средите 

предприятия (МСП)?“ 
Посочено е, че актът засяга пряко МСП. Следва да се допълни кратка информация по 

какъв начин промените ще се отразят на МСП.  

 Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 
въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна 
оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от 
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде 
съобразена с препоръките от становището. 

На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с 
преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, 
провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. 

 
 
 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ /П/ 
 

 
/КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

 

 

  


