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 ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация  

 

 

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 от Министерския съвет проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на 

Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация.  

Предлаганите промени произтичат от характера на контролната дейност и сложния 

характер на административно-наказателното производство във всички етапи, през които то 

преминава,  необходимостта от осъществяване на редица дейности преди и след съставяне на 

акт за установяване на административно нарушение, изготвяне на проекти на наказателни 

постановления, засилената контролна дейност и увеличения брой на административно-

наказателните дела пред компетентните съдилища и с оглед запазване нивото на контролната 

дейност и ефективно планиране на процесуалното представителство на Държавната комисия 

по хазарта. Измененията в Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на 

нейната администрация ще обезпечат по-ефективното и бързо оперативно планиране на 

съвместната контролна дейност с други държавни органи - Националната агенция за 

приходите, Министерството на вътрешните работи, ГДБОП, Българския институт по 

метрология, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Изпълнителната агенция 

„Главна инспекция по труда“, участващи в проверките.  
Предложените промени ще доведат до увеличаване на числеността на персонала на 

Държавната комисия по хазарта с 3 щатни бройки, което в съответствие с изискванията на § 

16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 96 от 

2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., и бр. 80 от 2018 г.) е компенсирано със 

съответно намаляване на числения състав на Министерството на финансите, а средствата за 

тяхната реализация ще бъдат в рамките на утвърдения на комисията бюджет.  

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта 

на акт са проведени обществени консултации, като проектът на постановление на 



Министерския съвет, докладът към него, частичната предварителна оценка на въздействието 

и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на 

Министерския съвет от съгласуването на извършената частична предварителна оценка на 

въздействието са публикувани на Интернет страницата на Министерството на финансите и 

на Портала за обществени консултации. По проекта, при публикуването му по реда на чл. 26, 

ал. 3 от Закона за нормативните актове, не са постъпили предложения, становища и 

възражения. 

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 

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. Необходимия финансов 

ресурс за допълнителните щатни бройки ще бъде осигурен в рамките на утвърдения бюджет 

на Държавната комисия по хазарта. 

 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,  
 

С оглед на 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 приложения проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната 

администрация.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения 

правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация; 

2. Съгласувателни становища и справка за отразяването им; 

3. Частична предварителна оценка на въздействието; 

4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“; 

5. Финансова обосновка; 

6. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:  

                         ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ   
  
 

 

 
 

 

 


