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ЗАКОН за Националната агенция по хазарта 

 

Глава първа  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предмет 

Чл. 1. Този закон урежда създаването, статута, устройството и дейността на 

Националната агенцията по хазарта, както и правомощията на нейните органи.  

 

Статут 

Чл. 2. (1) Създава се Национална агенция по хазарта, наричана по-нататък 

„Агенцията“, като специализиран държавен орган към министъра на финансите, който 

изпълнява държавната политика в областта на хазарта и свързаните с него дейности.  

 (2) Агенцията осъществява регулация на хазарта и свързаните с него дейности,   

надзор и контрол на: 

1. организаторите на хазартни игри; 

2. производителите и търговците на игрално оборудване; 

3. лицата, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване. 

(3) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в               

гр. София. 

(4) Агенцията има знак (лого), който се регистрира като марка, и печат съдържащ 

изображението на знака и наименованието ѝ. 

 

Функции и правомощия 

Чл. 3. (1) Агенцията, чрез своите органи и другите си служители:  

1. издава, отказва да издаде, временно или окончателно прекратява валидността 

(действието) на лицензи за организиране на хазартни игри; 

2. издава, отказва да издаде, временно или окончателно прекратява валидността 

(действието) на лицензи, издадени за производство, разпространение и сервиз, както и 

за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване; 

3. допуска или отказва да допусне извършване на промени в издадени лицензи по 

т. 1 и 2; 

4. установява по основание и по размер публичните вземания за държавни такси и 

вноски за социално отговорно поведение;   

5. издава разпореждания със задължителни за изпълнение предписания;  

6. събира доброволните плащания на публичните вземания по т. 4; 

7. събира държавни такси за разглеждане на искания за издаване на лицензи, за 

издаване на лицензи, за поддържане на лицензи и за други административни услуги;  

8. анализира приходите от публичните вземания; 

9. извършва проверки по документи и на място върху дейността на лицата по чл. 2, 

ал. 2; 

10. установява административни нарушения по Закона за хазарта и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му и налага административни наказания; 

11. прилага принудителни административни мерки в предвидените от Закона за 

хазарта случаи; 

12. води електронен регистър на решенията на изпълнителния директор; 

13. води електронен регистър на лицата, които притежават лиценз, издаден по 

Закона за хазарта; 

14. води електронен регистър на лицата, чийто лиценз, издаден по от Закона за 

хазарта е с окончателно и временно прекратена валидност; 
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15. води електронен регистър на производителите, търговците и лицата, 

осигуряващи сервизна поддръжка на игралното оборудване; 

16. води електронен регистър за утвърденото игрално оборудване, утвърдените 

джакпот системи, утвърдения игрален софтуер (платформи, модули, отделни игри) и 

утвърдените системи за онлайн; 

17. води електронен регистър на одобрените лаборатории по т. 23; 

18. приема общи задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни 

игри, за които издава лицензи; 

19.  приема общи задължителни изисквания за игралните зали, казината, централния 

пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или 

сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и 

необходимото техническо оборудване за контрол; 

20.  приема общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия 

контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна 

отчетност за видовете хазартни игри; 

21.  приема общи задължителни технически изисквания за системите за контрол 

върху хазартните игри и игралното оборудване, както и общи технически и 

функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за 

онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства; 

22.  утвърждава или отказва да утвърди представените от организаторите на 

хазартни игри правила, приети въз основа на утвърдените правила по т. 18 - 21; 

23. одобрява или отказва да одобри лаборатории, които могат да извършват 

изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, 

предназначени за използване на територията на страната;  

24. утвърждава или отказва да утвърди изпитани от лабораториите по т. 23 типове и 

модификации на игрално оборудване, джакпот системи и софтуер, които могат да се 

произвеждат, за да се експлоатират в страната; 

25. утвърждава или отказва да утвърди задължителните образци на билети, фишове, 

талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри съгласно Наредбата 

за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 

1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г., 

бр. 22 от 2011 г., бр. 60 от 2015 г., бр. 66 от 2018 г. и бр. 27 от 2019 г.); 

26. утвърждава или отказва да утвърди правила за съхранение на информацията за 

едновременните игрални сесии, направените залози и формирането на печалбите; 

27. одобрява системи за автоматизирано подаване на информацията към сървър на 

Националната агенцията по хазарта за следните хазартни игри: лотарии, тото, лото, 

моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания, залагания върху 

случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за онлайн 

залаганията и организиране на игри чрез други електронни съобщителни средства; 

28. одобрява системите за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни 

съобщителни средства;  

29. издава становища по прилагането на от Закона за хазарта и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му; 

30.  дава становища по искане на други държавни и общински органи; 

31.  идентифицира интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от 

лица, които нямат валиден лиценз по Закона за хазарта; 

32. създава, обновява и поддържа списък на интернет страниците по т. 31;  

33. осигурява на лицата по чл. 2, ал. 2 необходимата за осъществяване на дейността 

им информация и разяснява правата и задълженията им; 
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34. осигурява отпечатването и безплатното разпространение на декларациите, 

съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи, които се 

изискват или издават въз основа на този закон и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му, като ги публикува и в Интернет на страницата на Агенцията; 

35. предоставя електронни услуги; 

36. осъществява обмен на информация с други държавни и общински органи; 

37. осъществява обмен на информация със сродни регулаторни органи от други 

държави; 

38. осигурява и разпределя материално-техническата база за осъществяване на 

дейността си; 

39. осъществява други правомощия и дейности, възложени й с нормативен акт. 

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, условията и редът за водене и 

поддържане на регистрите по т. 12-17 се определят с наредба, издадена от министъра на 

финансите.  

(3) Регистрите по т. 12-17 са публични и са достъпни на интернет страницата на 

Агенцията. 

(4) Общите задължителни условия, правила и изисквания по ал. 1, т. 18-21 

установяват минимално задължително съдържание и минималните изисквания, на 

които трябва да отговарят представяните за утвърждаване правила на организаторите 

на хазартни игри по ал. 1, т. 20. 

 (5) Във връзка с дейността си по издаване на лицензи и извършването на други 

административни услуги Агенцията събира държавни такси, които са в размери 

определени с тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на 

финансите.  

 (6) Агенцията си сътрудничи с други регулаторни органи в областта на хазарта от 

други държави по предотвратяване използването на финансовата система от лицата по 

чл. 4, т. 21 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за целите на изпирането на 

пари и финансирането на тероризма.  

 

Глава втора  

ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА 

 

Орган на управление 

Чл. 4. (1) Орган на управление на Агенцията е изпълнителният директор.  

(2) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителния директор. 

(3) При осъществяване на своите функции изпълнителният директор се подпомага 

от заместник изпълнителен директор. 

(4) Общото ръководство и контрол върху дейността на Агенцията се осъществява 

от министъра на финансите или от определен от него заместник-министър. 

 

Структура, организация на работа, състав 

Чл. 5. Структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията се определят с 

устройствен правилник, приет от Министерския съвет.  

 

Глава трета  

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА, НАЗНАЧАВАНЕ И ПРАВОМОЩИЯ 

 

Органи на Агенцията 

Чл. 6. (1) Органи по контрол на хазарта са:   

1. изпълнителният директор и неговият заместник; 
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2. директорите на дирекции, началниците на отдели и сектори; 

3. служителите, заемащи длъжност „главен експерт по контрол на хазарта“, 

„старши експерт по контрол на хазарта“, „експерт по контрол на хазарта“, „главен 

инспектор по контрол на хазарта“, „старши инспектор по контрол на хазарта“ и 

„инспектор по контрол на хазарта“. 

(2) Когато длъжност по ал. 1, т. 2 и т. 3 се заема от служител с висше образование 

по специалност „Право“, придобитият на нея стаж се зачита за стаж по специалността. 

 

Назначаване и възнаграждение 

Чл. 7. (1) Изпълнителният директор се назначава от министъра на финансите.  

(2)  Заместник изпълнителният директор се назначава от министъра на финансите 

по предложение на изпълнителния директор. 

(3) Възнаграждението на изпълнителния директор се определя от министъра на 

финансите. 

 

Освобождаване 
Чл. 8. Изпълнителният и заместник изпълнителният директор се освобождават от 

министъра на финансите:  

1. по тяхно искане; 

2. при възникване на пречка по чл. 9, ал. 1; 

3. при грубо или системно нарушаване на задълженията им по този закон; 

4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

Изисквания за заемане на длъжността 

Чл. 9. (1) Изпълнителен директор или заместник изпълнителен директор може да бъде 

лице, което e дееспособен български гражданин, отговаря на условията по чл. 19, ал. 6 

от Закона за администрацията и:  

1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; 

2. не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност; 

3. има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“; 

4. има не по-малко от 10 години стаж по специалността в областта на икономиката, 

финансите и/или правото; 

5. не участва в управителен или контролен орган на юридическо лице, освен ако в 

закон е предвидено друго; 

6. не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено 

поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на 

решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени 

кредитори; 

7. не заема друга платена длъжност, освен ако в закон е предвидено друго. 

(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 5-7, както и обстоятелствата по чл. 19, ал. 6 от 

Закона за администрацията се удостоверяват пред министъра на финансите с 

декларация. Обстоятелствата по ал. 1, т. 1-4 се проверяват служебно от органа по 

назначаването.  

  

Правомощия 

Чл. 10. (1) Изпълнителният директор:  

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Агенцията, като 

издава необходимите за целта актове; 
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2. постановява решения, с които издава, отказва да издаде, временно или 

окончателно прекратява валидността (действието) на лицензи за организиране на 

хазартни игри; 

3. постановява решения, с които издава, отказва да издаде, временно или 

окончателно прекратява валидността (действието) на лицензи, издадени за 

производство, разпространение и сервиз, както и за внос, разпространение и сервиз на 

игрално оборудване; 

4. постановява решения, с които допуска или отказва да допусне извършване на 

промени в издадени лицензи по т. 2 и 3; 

5. приема правила за общи задължителни игрални условия и правила за видовете 

хазартни игри, за които издава лицензи; 

6.  приема правила за общи задължителни изисквания за игралните зали, казината, 

централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на 

помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпределението на 

помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол; 

7.  приема правила за общи задължителни изисквания за организацията на работата 

и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за 

счетоводна отчетност за видовете хазартни игри; 

8.  приема правила за общи задължителни технически изисквания за системите за 

контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и общи технически и 

функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за 

онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства; 

9.  утвърждава или отказва да утвърди представените от организаторите на 

хазартни игри правила, приети въз основа на утвърдените правила по т. 5 - 8; 

10. постановява решения, с които одобрява или отказва да одобри лаборатории, 

които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на 

комуникационно оборудване, предназначени за използване на територията на страната;  

11. постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди изпитани от 

лабораториите по т. 10 типове и модификации на игрално оборудване, джакпот системи 

и софтуер, които могат да се произвеждат, за да се експлоатират в страната; 

12. постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди 

задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за 

участие в хазартни игри съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и 

контрол върху ценни книжа; 

13. постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди правила за 

съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози и 

формирането на печалбите; 

14. постановява решения, с които одобрява системи за автоматизирано подаване на 

информацията към сървър на Националната агенцията по хазарта за следните хазартни 

игри: лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни 

състезания, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на 

факти, както и за онлайн залаганията и организиране на игри чрез други електронни 

съобщителни средства; 

15. постановява решения, с които одобрява или отказва да одобри системите за 

онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства;  

16. издава удостоверенията по чл. 34 от Закона за хазарта; 

17. издава актове, с които установява по основание и по размер публичните 

вземания за държавни такси и вноски за социално отговорно поведение; 
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18. идентифицира интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от 

лица, които нямат валиден лиценз по Закона за хазарта и постановява решения, с които 

разпорежда преустановяване организирането хазартни игри чрез тях; 

19. издава разпореждания със задължителни за изпълнение предписания;  

20. определя реда и начина за издаване на месечен бюлетин, в който се публикува 

съдебна практика и друга информация, отнасяща се до хазартната дейност; 

21. издава заверени преписи на документи; 

22. възлага със заповед на органите по контрол на хазарта извършването на 

проверки за съответствие на подадените искания за издаване на лицензи, за промени в 

издадените лицензи и за промени в търговската регистрация, които не се отразяват в 

издадения лиценз, с изискванията на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му; 

23. възлага със заповед на органите по контрол на хазарта извършване на проверки 

по спазването на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането 

му; 

24. издава наказателни постановления за констатирани нарушения по Закона за 

хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

25. прави предложения за унищожаване на негодното игрално и комуникационно 

оборудване, отнето или изоставено в полза на държавата; 

26. издава актове за установяване размера на разходите по отнемането, 

транспортирането, съхранението и унищожаването на оборудването;  

27. издава актове за придобиване на изоставени вещи от държавата;  

28. планира, разпределя и контролира средствата и ресурсите за осъществяване 

дейността на Агенцията; 

29. анализира изпълнението на ежегодния план за приходите от публични вземания; 

30. дава задължителни указания на органите на Агенцията за единното прилагане на 

законодателство в областта на хазарта в рамките на функциите и правомощията на 

Агенцията; 

31. издава методически указания и със заповеди утвърждава процедури за 

осъществяване на дейността на Агенцията, задължителни за нейните служители; 

32. утвърждава със заповед задължителните формуляри и образците на други 

документи, свързани с дейността и задълженията на лицата по чл. 2, ал. 2; 

33. осъществява общо ръководство по управлението и квалификацията на 

служителите; 

34. организира разясняване на законодателство в областта на хазарта в рамките на 

функциите и правомощията на Агенцията чрез публикации на интернет страницата на 

Агенцията; 

35. дава становища за промени в законодателство в областта на хазарта в рамките на 

функциите и правомощията на Агенцията; 

36. упражнява други правомощия, предвидени с нормативен акт. 

(2) Изпълнителният директор може да отправя искане до председателя на 

Софийския районен съд, с което да поиска издаването на разпореждане към всички 

предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, 

да спрат достъпа до интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от 

лица, които нямат валиден лиценз за това. 

(3) Изпълнителният директор може да възложи част от правомощията и 

дейностите по ал. 1 и 2 на заместник изпълнителния директор, главния секретар, 

директорите на дирекции и началниците на отдели.  

 (4) В случаите на отсъствие правомощията на изпълнителния директор се 

упражняват от заместник изпълнителния директор. 
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(5) Изпълнителният директор може да оправомощава със заповед своя заместник 

или главния секретар  да упражняват правомощието му по чл. 20, ал. 10.  

        (6) Указания по ал. 1, т. 30, задължителни за органите на Агенцията, може да 

издава и министърът на финансите.  

 

Процесуално представителство 

Чл. 11. Процесуалното представителство пред съда по актовете и действията на 

органите и служителите на Агенцията се осъществява от изпълнителния директор или 

по негово пълномощие от юрисконсулти или други служители в Агенцията с 

юридическо образование и придобита юридическа правоспособност.  

 

Глава четвърта  

ПРАВООТНОШЕНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

 

Служебни и трудови правоотношения 

Чл. 12. (1) Изпълнителният директор е орган по назначаване на държавните служители 

в Агенцията и работодател на служителите по трудово правоотношение.  

(2) Служител на Агенцията по служебно правоотношение може да бъде лице, 

което отговаря на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител.  

(3) Служител на Агенцията по трудово правоотношение може да бъде лице, което 

е дееспособен български гражданин, отговаря на условията по чл. 107а от Кодекса на 

труда и на условията по чл. 9, ал. 1, т. 1 и т. 2 от този закон. 

(4) Служителите в Агенцията не могат да:  

1. са еднолични търговци или съдружници в търговски дружества; 

2. участват в органи на управление и контрол на търговски дружества, кооперации, 

граждански дружества и други организации, които са търговци; 

3. заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен 

дейностите по ал. 7. 

(5) Обстоятелствата по ал. 4, т. 1, 2 и 3 се удостоверяват пред изпълнителния 

директор с декларация. 

(6) Несъвместимостта по ал. 2, 3 и 4 е основание за едностранно прекратяване на 

правоотношението със служителя на Агенцията без предизвестие. 

(7) Служителите в Агенцията могат да извършват научна и/или преподавателска 

дейност и/или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му 

права, да бъдат избирани за общински съветници и назначавани за членове на 

избирателни комисии. 

(8) Служителите в Агенцията не могат да представляват пряко или косвено лицата 

по чл. 2, ал. 2 по сделки, свързани с регулираните от Агенцията дейности, нито да им 

оказват консултантски услуги по тях. 

 

 

 

Дисциплинарно наказващи органи и срокове за налагане на дисциплинарни 

наказания 

Чл. 13. (1) Дисциплинарните наказания на държавните служители и на служителите, 

заемащи длъжност по трудово правоотношение в Агенцията, се налагат от 

изпълнителния директор.  

(2) Не се налага дисциплинарно наказание, ако са минали повече от два месеца от 

откриване на нарушението или ако е изтекла повече от 1 година от извършването му.    
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Задължения на органите и служителите на Агенцията 

Чл. 14. (1) При изпълнение на служебните си задължения органите и служителите на 

Агенцията са длъжни:  

1. да спазват организацията на работа в Агенцията; 

2. да пазят в тайна данните, представляващи служебна информация по смисъла на 

чл. 11 от Закона за достъп до обществена информация; 

3. да спазват установените изисквания относно създаването, обработването, 

съхраняването и предоставянето на достъп до информацията, представляваща 

професионална и служебна тайна. 

(2) Във връзка със задълженията си по ал. 1, т. 2 и т. 3 органите и служителите в 

Агенцията подписват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор, в 

която изрично се отразява и отговорността им. 

 

Правомощия на органа по контрол на хазарта 

Чл. 15. (1) Органът по контрол на хазарта, при спазване на разпоредбите на Закона за 

хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му: 

1. извършва проверки във връзка с производствата пред Агенцията и изготвя 

доклади и докладни записки до изпълнителния директор; 

2. изготвя мотивирано предложение до изпълнителния директор във връзка с 

възложена проверка по чл. 10, ал. 1, т. 23; 

3. установява административни нарушения; 

4. има право на неограничен достъп до помещенията, в които се организират 

хазартни игри или в които се помещава локалният контролен сървър; 

5. проверява изискуемата съгласно Закона хазарта и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му отчетност, която трябва да водят поднадзорните лица; 

6. проверява съответствието на игралното оборудване с утвърдените от Агенцията 

типове и модификации по чл. 3, ал. 1, т. 24 от този закон.  

7. проверява счетоводни, търговски или други книжа, документи и носители на 

информация, намиращи се в организаторите, с оглед установяване на задължения за  

държавни такси, както и на нарушения на Закона за хазарта и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му; 

8. изисква и събира от организаторите оригинални документи, данни, сведения, 

търговски и други книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на 

информация с цел установяването на задължения за държавни такси на организаторите, 

както и на нарушения на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му;  

9. изисква заверени копия на писмените документи и заверени разпечатки на данни 

от технически носители; 

10. изисква от всички граждани, търговци, юридически лица с нестопанска цел, 

държавни и общински органи находящи се при тях данни, сведения, документи, книжа, 

материали, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация, 

които са от значение за осъществяване на контролната дейност; 

11. изисква от лицата по т. 10 да удостоверят, съобразно своята компетентност, 

определени факти и обстоятелства, които са от значение за осъществяване на 

контролната дейност; 

12. получава безплатен достъп до публичните регистри и безплатно издаване на 

официално заверени извлечения на вписванията в тях или на копия на документите, въз 

основа на които са извършени; 

13. изисква писмени обяснения; 

14. възлага експертизи и ползва специалисти със специални знания; 
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15. изисква деклариране на определени факти и обстоятелства, когато това е 

предвидено в Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

16. предприема действия за обезпечаване на доказателства чрез опис или чрез 

изземване с опис на вещи, парични средства, ценни книжа, документи, книжа и други 

носители на информация, както и чрез копиране на информация от и на технически 

носители, даващи възможност за възпроизвеждането й, като вземат необходимите 

технически мерки за запазване на автентичността й; 

17. извършва запечатвания на обекти както с оглед обезпечаване на доказателства, 

когато действията по т. 16 не могат да се извършат своевременно за целите на 

проверката, така и в случаите, в които следва да се гарантира изпълнението на Закона 

за хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

(2) Правомощията на органите по контрол на хазарта се осъществяват на 

територията на цялата страна, в съответствие с обхвата и срока, в който трябва да се 

извърши възложената проверка. 

(3) Органите по контрол на хазарта имат право на съдействие от органите на 

прокуратурата, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на 

финансите, на Държавната агенция „Национална сигурност“ и на Българския институт 

по метрология, които са длъжни незабавно да им окажат исканото съдействие в 

рамките на своята компетентност, определена със закон, включително по 

предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари 

и финансирането на тероризма. 

 

Основни принципи 

Чл. 16. (1) При осъществяване на дейността си органите по контрол на хазарта спазват 

принципите на законност, обективност, добросъвестност, осигуряване право на защита 

и служебно начало. 

(2) Органите по контрол на хазарта: 

1. действат в рамките на правомощията си установени с този закон, Закона за 

хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, като прилагат 

нормативните актове еднакво спрямо всички лица; 

2. са длъжни да установяват безпристрастно фактите и обстоятелствата от значение 

за правата, задълженията и отговорността на задължените лица в производствата по 

Закона хазарта; 

3. са длъжни служебно, в случаите когато няма конкретно искане от 

заинтересованите лица, да изясняват фактите и обстоятелствата от значение за издаване 

на административния акт; 

4. са длъжни да упражняват предоставените им от закона правомощия 

добросъвестно и съобразно добрите нрави; 

5. са длъжни да осигурят на участниците в производствата по Закона за хазарта 

възможност да упражнят процесуалните си права и правото си на защита. 

(3) Административните актове, издавани по Закона за хазарта, следва да се 

основават на действителните факти от значение за случая.  

(4) Истината за фактите се установява по реда и със средствата, предвидени в този 

закон и в Закона хазарта. 
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Глава пета 

ПРАВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

 

Задължително застраховане 

Чл. 17. Агенцията задължително застрахова служителите си със застраховки 

„Злополука“ и „Живот“ за сметка на своя бюджет. 

 

Обучение, квалификация и професионална подготовка 

Чл. 18. (1) Органът по назначаването осигурява условия за обучение и професионално 

и служебно развитие на служителите си. Обученията се провеждат в Института по 

публична администрация, Школата за публични финанси и други институции, 

предлагащи обучения. 

(2) Обучението, квалификацията и професионалната подготовка обхващат:  

1. първоначална професионална подготовка; 

2. въвеждащо базово обучение на новоназначените служители и органи по контрол 

на хазарта, което се провежда в срок до три месеца от издаването на акта за 

назначаване;  

3. периодична преподготовка за поддържане и повишаване на квалификацията; 

4. обучение за придобиване на нови професионални знания и умения, необходими 

за заемане на по-висока длъжност. 

(3) Органите и служителите в Агенцията могат да се обучават в сродни учебни 

заведения на други държави. 

(4) Редът, обхватът и начинът за извършване на обучението, квалификацията и 

професионалната подготовка се определят от изпълнителния директор. 

 

Материално и социално осигуряване 

Чл. 19. (1) На служителите в Агенцията ежегодно се изплащат суми за облекло при 

условия и по ред, определени от министъра на финансите.  

(2) Размерът на сумите по ал. 1 се определя ежегодно от министъра на финансите. 

 

Глава шеста 

ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  

Конфликт на интереси 

 

Чл. 20. (1) Изпълнителният директор е длъжен да уведоми органа по назначаването, 

когато при изпълнението на  правомощията му или задълженията по служба от него се 

изисква да разгледа или да участва в разглеждането на въпрос, по отношение на който 

има пряк или косвен частен интерес, пораждащ основателни съмнения в неговата 

безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на 

функциите му или упражняване на правомощията му.  

(2) Заместник изпълнителният директор е длъжен да уведоми изпълнителния 

директор, когато спрямо него са налице обстоятелствата по ал. 1.  

(3) Наличието на пряк или косвен частен интерес е основание за самоотвод на  

лицето по ал. 1 или ал. 2.  

(4) Органът по назначаването следва да направи отвод на изпълнителния директор, 

ако разполага с данни за негов пряк или косвен частен интерес във връзка с 

изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба.  

(5) В случаите на самоотвод или отвод на изпълнителния директор неговите 

правомощия се изпълняват  от заместник изпълнителния директор.  
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(6) При наличие на факти по ал. 4 за заместник изпълнителния директор отводът се 

прави от изпълнителния директор. 

(7) В случаите, когато едновременно се налице основания за самоотвод или отвод 

както на изпълнителния, така и на заместник изпълнителния директор, техните 

правомощия се изпълняват от определено със заповед на Министъра на финансите 

длъжностно лице от администрацията на Агенцията. 

(8) Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникване на 

обстоятелствата или узнаване на данните за наличие на пряк или косвен частен интерес. 

(9) Самоотводите и отводите се мотивират, като се посочва конкретният частен 

интерес, който е причина за отстраняването от изпълнението на конкретното 

правомощие или задължение. 

(10) Служителите от администрацията на Агенцията трябва незабавно да уведомят 

изпълнителния директор, когато от тях се изисква или им е възложено да разгледат или 

да участват в разглеждането на въпроси или в извършването на проверки, по 

отношение на които имат пряк или косвен частен интерес, пораждащ основателни 

съмнения в тяхната безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното 

изпълнение на задълженията им. 

(11) За съответния служител възниква задължението по ал. 3. 

(12) При направен самоотвод или при наличие на основания за отвод, както и в 

случаите на трайна невъзможност за изпълнение на служебните задължения от 

съответния служител,  изпълнителният директор писмено разпорежда прекратяване на 

участието му в разглеждането на въпроса или в извършването на проверката и определя 

друг служител да го замести. 

(13) Лицето, за което е възникнало основание за самоотвод, предприема само 

действия, които не търпят отлагане, за да се защитят важни държавни или обществени 

интереси. 

(14) Частният интерес се определя съгласно съдържанието, дадено в чл. 53 и чл. 54 

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

(15) Формата, съдържанието и редът за извършване на уведомяванията и 

разпореждането по ал. 10 се определят с Устройствения правилник на Агенцията. 

 

Глава седма 

ПРОФЕСИОНАЛНА И СЛУЖЕБНА ТАЙНА 

 

Професионална тайна 
Чл. 21. (1) Информацията, която Агенцията създава и получава във връзка с 

изпълнението на нейните функции и която представлява търговска, банкова или друга 

защитена от закона тайна или чието разгласяване ще увреди интерес на лицата по чл. 2, 

ал. 2, е професионална тайна. Професионалната тайна не представлява служебна тайна 

по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.  

(2) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публично 

огласяване според този или друг закон. 

(3) Служителите на Агенцията са длъжни да пазят професионалната тайна, 

включително след освобождаването им от длъжност, съответно след прекратяването на 

служебните им правоотношения. 

(4) С изключение на случаите, когато лицето, предоставило информация, 

представляваща професионална тайна, е дало изрично съгласие тя да бъде използвана и 

за други цели, информацията може да бъде използвана от Агенцията само във връзка с 

изпълнението на нейните функции: 
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1. за проверка при издаване на лиценз на лицата по чл. 2, ал. 2, т. 1-3, както и за 

спазването на разпоредбите на Закона за хазарта; 

2. за прилагане на принудителни административни мерки и налагане на 

административни наказания; 

3. при съдебно обжалване на актовете на Агенцията. 

 

Служебна тайна 

Чл. 22.  
(1) Служебна тайна е определена информация, създавана или съхранявана от 

Агенцията, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се 

отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правно 

защитен интерес. 

(2) Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като 

служебна тайна, се определя със заповед на изпълнителния директор на Агенцията.  

(3) Служителите на Агенцията са длъжни да не разгласяват класифицираната 

информация, представляваща служебна тайна. 

(4) Сведенията, определени като служебна тайна съгласно ал. 2, се създават, 

получават, обработват, предоставят, съхраняват и унищожават при условията и по реда 

на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните 

данни. 

 

Глава осма 

СЛУЖЕБНА ОТГОВОРНОСТ 

 

Отговорност 

Чл. 23. (1) Агенцията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица 

от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на нейни органи и служители 

при или по повод изпълнение на дейността им.  

(2) Обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия 

по ал. 1 може да се искат само след тяхната отмяна. Когато вредите са причинени от 

нищожен акт на органите или служителите на Агенцията или от тяхно незаконно 

действие или бездействие, нищожността на акта, съответно незаконосъобразността на 

действието или бездействието, се установява от съда, пред който е предявен искът за 

обезщетение. 

(3) Отговорността на Агенцията обхваща всички имуществени и неимуществени 

вреди и пропуснати ползи и се реализира по реда, предвиден в Закона за отговорността 

на държавата и общините за вреди. 

 

Обхват на отговорността 

Чл. 24. Служителите на Агенцията отговарят пред Агенцията за изплатените от нея 

обезщетения на увредени задължени лица само когато действията или бездействията им 

са признати за престъпление по съдебен ред или вредите са причинени умишлено. 

Отговорността е в пълен размер.  

 

Осъществяване на отговорността 

Чл. 25. Имуществената отговорност на органите и служителите в Агенцията се 

осъществява по исков ред.  
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Глава девета 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Събиране и предоставяне на данни 

Чл. 26. Съдилищата и общините, държавните и общинските органи, Националният 

осигурителен институт и Националният статистически институт предоставят на 

Агенцията необходимата за осъществяването на функциите и правомощията й 

информация безплатно.  

 

Взаимодействие с други органи 

Чл. 27. (1) Агенцията, органите на Министерството на вътрешните работи и 

прокуратурата, контролните органи на Министерството на финансите и други 

държавни и общински органи, извършват съвместни действия във връзка с 

осъществяването на своите функции.  

(2) Редът и начинът за осъществяване на взаимодействието се определят със 

съвместна инструкция на:  

1. министъра на финансите и ръководителя на съответната институция; 

2. изпълнителния директор и ръководителя на съответната администрация, когато 

информацията не се предоставя от министерство. 

 

Становища и справки 

Чл. 28. При необходимост Агенцията изисква официални становища и справки от 

Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Държавната 

агенция „Национална сигурност“ и Българския институт по метрология.  

 

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация 

Чл. 29. (1) По писмено искане на изпълнителния директор, за целите на упражнявания 

от Агенцията надзор и контрол, Националната агенция за приходите е длъжна да 

предостави данъчна и осигурителна информация по чл. 72, ал. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс за лицата по чл. 2, ал. 2 относно: 

1. публичните им задължения; 

2. собствениците, съдружниците или акционерите им с квалифицирано участие и 

техните публични задължения; 

3. лицата, предоставили парични средства или активи за извършване на 

инвестициите и/или за организиране на игрите и дейностите по  Закона за хазарта; 

4. лицата, за които има данни, че нарушават разпоредбите на нормативните актове, 

регулиращи хазарта и свързаните с него дейности.  

(2) Редът и начините за взаимодействие на Агенцията и Националната агенция за 

приходите се определя със съвместна инструкция.  

 

Глава десета 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 30. (1) Който възпрепятства Националната агенцията по хазарта, нейните 

органи или надлежно упълномощени служители от нейната администрация при 

осъществяване на контролни правомощия, възложени им с този или с друг закон, се 

наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. При 

повторно нарушение глобата е в размер от 2 000 до 10 000 лв. 
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(2) За нарушение по ал. 1 на юридическо лице или едноличен търговец се налага 

имуществена санкция в размер от 2000 до 8000 лв., а при повторно нарушение – от             

4 000 до 16 000 лв. 

(3) Актовете за установяване на административните нарушения по ал. 1 и 2 се 

съставят от упълномощени от изпълнителния директор на Агенцията длъжностни лица, 

а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията. 

(4) Установяването на административните нарушения, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 1. По смисъла на този закон „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен 

срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било 

наказано за същото по вид нарушение. 

  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

§ 2. (1) Държавната комисия по хазарта се закрива. Правомощията на нейните 

председател и членове се прекратяват с влизането в сила на този закон.  

(2) Националната агенция по хазарта е правоприемник на активите, пасивите, 

архива и другите права и задължения на Държавната комисия по хазарта.  

(3) Министърът на финансите назначава изпълнителния директор на Националната 

агенция по хазарта в 3-дневен срок от влизането в сила на този закон. 

(4) Служебните правоотношения на държавните служители с Държавната комисия 

по хазарта преминават в служебни правоотношения с Национална агенция по хазарта, 

считано от датата на влизане в сила на закона. Придобитите рангове и неизползваните 

отпуски се запазват. 

(5) С влизането в сила на закона заварените трудови правоотношения на лицата, 

работещи по трудово правоотношение с Държавната комисия по хазарта, се уреждат 

при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.  

 

§ 3. (1) Образуваните и неприключили производства по издаване на лицензи пред 

закритата Държавна комисия по хазарта се разглеждат по реда на този закон. 

(2) Издадените от Държавната комисия по хазарта лицензи запазват действието до 

изтичане на срока им. 

 

§ 4. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г., изм., бр. 54, бр. 82 и бр. 94 от 

2012 г., изм., бр. 68 от 2013 г., изм. и доп., бр. 1 и бр. 105 от 2014 г., доп., бр. 61 и бр. 79 

от 2015 г., изм., бр. 74 и бр. 98 от 2016 г., доп., бр. 103 от 2017 г., изм., бр. 42 от 2019 г.) 

се правят следните изменения и допълнения: 
 

1. В чл. 28, ал. 1, чл. 48, ал. 2 и 3, чл. 51, ал. 1, чл. 52, ал. 1, чл. 56, чл. 63, ал. 1, чл. 64, 

ал. 4, чл. 67, чл. 72, ал. 3, чл. 73, чл. 74, и чл. 98 думата „Комисията“ се заменя с 

„изпълнителния директор“. 

 

2. В чл. 1, т. 3 думите „отнемане и“ се заменят с „временно и окончателно“. 

 

apis://NORM|4057|0||/
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3. В чл. 3, ал. 1 и ал. 4 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с 

„изпълнителния директор на Националната агенция по хазарта“. 

 

4. В чл. 5 се правят следните изменения: 

а) В ал. 1 в основния текст думите „Държавна комисия по хазарта“ се заменят с 

„изпълнителния директор на Националната агенция по хазарта“. 

б) В ал. 2, изречение второ думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с 

„изпълнителния директор на Националната агенция по хазарта“, а в изречение трето 

думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Изпълнителният директор на 

Националната агенция по хазарта“. 

в) Създава се ал. 4: 

„(4) Не се доказват инвестиции и средства за организиране на играта от организаторите 

на хазартни игри, които вече веднъж са ги доказали, при получаване на лиценз за 

томбола или моментна лотария, когато искат нов лиценз за същия вид игра, както и в 

случаите на чл. 36, ал. 1 и 3 от закона“. 

 

5. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения: 

а) В т. 4 навсякъде думите „на Комисията и Националната агенция за приходите“ се 

заменят с „Националната агенция по хазарта“. 

б) В т. 5 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „изпълнителния 

директор на Националната агенция по хазарта“. 

 

6. В чл. 9 се правят следните изменения: 

а) В ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „изпълнителния 

директор на Националната агенция по хазарта“, а думите „председателя на Държавната 

комисия по хазарта“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция 

по хазарта“. 

б) В ал. 5 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „изпълнителния 

директор на Националната агенция по хазарта“. 

в) В ал. 7 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „изпълнителния 

директор на Националната агенция по хазарта“, а думите „председателя на Държавната 

комисия по хазарта“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция 

по хазарта“. 

 

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

а) В ал. 1 след думите „социално отговорно поведение“ се добавя „за всеки издаден 

лиценз“. 

б) В ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната 

агенция по хазарта“. 

 

8. В чл. 15, ал. 2 навсякъде думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с 

„Националната агенция по хазарта“.  

 

9. Член 16 се изменя така: 

„Национална агенция по хазарта 

Чл. 16. (1) Държавният надзор върху хазарта се осъществява от Националната агенция 

по хазарта, наричана по-нататък „Агенцията“, към министъра на финансите. 

(2) Орган на управление на Агенцията е изпълнителният директор. 
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(3) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от обща и специализирана 

администрация, чиято структура и организация на работа и състав се определят с 

устройствен правилник, приет от Министерския съвет.  

(4) Статутът, устройството и дейността на Националната агенцията по хазарта се 

уреждат със закон“.   

 

10. Членове 17 - 21 се отменят.  

 

11. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 

а) Заглавието се изменя така: „Компетентност на изпълнителния директор по 

отношение на организирането на хазартни игри и дейности“. 

б) Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Изпълнителният директор: 

1. постановява решения, с които издава, отказва да издаде, временно или 

окончателно прекратява валидността (действието) на лицензи за организиране на 

хазартни игри; 

2. постановява решения, с които издава, отказва да издаде, временно или 

окончателно прекратява валидността (действието) на лицензи, издадени за 

производство, разпространение и сервиз, както и за внос, разпространение и сервиз 

на игрално оборудване; 

3. постановява решения, с които допуска или отказва да допусне извършване на 

промени в издадени лицензи по т. 1 и 2; 

4. приема правила за общи задължителни игрални условия и правила за видовете 

хазартни игри, за които издава лицензи; 

5. приема правила за общи задължителни изисквания за игралните зали, игралните 

казина, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на 

вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на 

помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол; 

6. приема правила за общи задължителни изисквания за организацията на работата 

и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци 

за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри; 

7. приема правила за общи задължителни технически изисквания за системите за 

контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и общи технически 

и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното 

оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни 

средства; 

8. постановява решения, с които одобрява или отказва да одобри лаборатории в 

които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на 

комуникационно оборудване; лабораториите могат да са от Република България, от  

другите държави членки на Европейския съюз, от другите държави - страни по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от 

Конфедерация Швейцария;  

9. постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди изпитани от 

такива лаборатории типове и модификации на игрално оборудване, джакпот 

системи и софтуер, които могат да се произвеждат, за да се експлоатират в 

страната; 

10. постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди 

задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни 

знаци за участие в хазартни игри съгласно Наредбата за условията и реда за 

отпечатване и контрол върху ценни книжа; 
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11. постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди правила за 

съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените 

залози и формирането на печалбите и одобрява системи за автоматизирано 

подаване на информацията към сървър на Агенцията за следните хазартни игри: 

лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни 

състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития, 

залагания, свързани с познаване на факти, както и за онлайн залаганията и игрите 

чрез други електронни съобщителни средства; системите за онлайн залаганията и 

игрите чрез други електронни съобщителни средства трябва да осигуряват онлайн 

регистрация на всяка транзакция в системата на Агенцията по ред и начин, 

определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4;  

12. постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди 

представените от организаторите на хазартни игри правила по т. 4 - 7; 

13. идентифицира интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от 

лица, които нямат валиден лиценз по Закона за хазарта и постановява решения, с 

които разпорежда преустановяване организирането хазартни игри чрез тях; на 

интернет страницата на Агенцията се поддържа актуален списък на тези интернет 

страници“. 

в) Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Преди приемането от изпълнителния директор на общите задължителни условия, 

правила и изисквания по ал. 1, т. 4 - 7 проектът на съответния нормативен 

административен акт и мотивите за изготвянето му се публикуват на интернет 

страницата на Агенцията. На заинтересованите лица се предоставя най-малко 30-

дневен срок за представяне на писмени становища и предложения по проекта. 

Изпълнителният директор разглежда становищата и приема всеки административен 

акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища и предложения. 

Приетите административни актове по ал. 1, т. 4 - 7 се обнародват в "Държавен вестник" 

и се публикуват на интернет страницата на Агенцията“. 

г) Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Решенията по ал. 1, т. 13 се публикуват на интернет страницата на Агенцията в 

деня на издаването им. Лицата, за които тези решения се отнасят, се смятат уведомени 

в деня на публикуването. Ако в тридневен срок от публикуването лицето не 

преустанови нарушението, изпълнителният директор подава искане до председателя на 

Софийския районен съд да бъде постановено спиране на достъпа до тези интернет 

страници от  всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни 

мрежи и/или услуги. Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от 

него заместник-председател се произнася по искането  до 72 часа от постъпването му. 

Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на Агенцията в 

деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни 

съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните 

интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда“. 

 

12. В чл. 23 се правят следните изменения: 

а) Заглавието се изменя така: „Разглеждане и произнасяне“. 

б) Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Исканията, по които изпълнителният директор предстои да се произнесе, се 

обявяват в 3-дневен срок преди деня на разглеждането им в специална рубрика на 

интернет страницата на Агенцията“. 

в) Алинея 2 се изменя така: 
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„(2) Изпълнителният директор най-малко три пъти в месеца разглежда и се произнася 

по придружените с мотивираните предложения искания“. 

г) Алинеи 3 - 5 се отменят. 

 

13. Член 24 се отменя. 

  

14. Член 25 и неговото заглавие се изменят така: 

„Решения на изпълнителния директор 

Чл. 25. (1) В 14-дневен срок от завършване на производството и след като приеме, че 

обстоятелствата по искането и/или заявлението са изяснени, изпълнителният директор 

приключва разглеждането му и постановява решение.  

(2) Решението се основава на приетите за установени от изпълнителния директор 

обстоятелства по искането и/или заявлението и на закона. 

(3) При постъпили искания и/или заявления с идентичен предмет от различни лица, 

изпълнителният директор може да постанови едно решение, в което да се произнесе с 

отделен диспозитив по всяко едно отделно искане и/или заявление“. 

 

 

15. В чл. 26 се правят следните изменения: 

а)  Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Решението се издава в писмена форма и съдържа:  

1. наименование на акта, номер и дата на издаване; 

2. наименование на органа, който го издава;  

3. адресат/и;  

4. фактически и правни основания за издаването му;  

5. мотиви за постановяването му; 

6. разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начинът и 

срокът за изпълнението;  

7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;  

8. подпис на издателя; 

9. официален печат на Националната агенция по хазарта.“ 

б) В ал. 4 думата „Комисията” се заменя с „изпълнителния директор”. 

в) В ал. 5 думата „Комисията” се заменя с „изпълнителния директор”. 

 

16. В чл. 27 се правят следните изменения: 

а) Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Изпълнителният директор обявява решението с мотивите най-късно в 3-дневен 

срок от постановяването му чрез публикуването му в специална рубрика на интернет 

страницата на Агенцията“. 

б)  Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Едновременно с публикуването му решението се вписва в нарочен регистър“. 

в) Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Решението се счита за връчено на заинтересованите лица с изтичане на три дни, 

считано от деня, следващ деня на публикуването му по реда на ал. 1“. 

г) Алинея 4 се изменя така: 

„(4) След като обяви решението, изпълнителният директор не може сам да го отмени 

или измени“.  

д) Създават се ал. 5 – 9: 



19 

 

„(5) По свой почин или по искане на заинтересованата страна изпълнителният директор 

може да поправи допуснати в решението очевидни фактически грешки и след изтичане 

на срока за обжалване на решението. 

(6) Решението за поправка се обявява по реда на ал. 1 и подлежи на обжалване по реда 

на първоначалното решение.  

(7) Когато решението за поправка се постанови в срока за обжалване на 

първоначалното решение и заинтересованата страна е получила съобщението до 10 дни 

преди да е изтекъл срокът за обжалване по чл.28, ал. 1, същото подлежи на обжалване в 

срока за обжалване на първоначалното решение. 

(8) Когато не се е произнесъл по цялото искане, изпълнителния директор по свой почин 

или по искане на заинтересованата страна, предявено в срока за обжалване на 

първоначалното решение, постановява допълнително решение. 

(9) Допълнителното решение подлежи на обжалване по реда на първоначалното 

решение“.  

 

17. В чл. 29 се правят следните изменения:   

а) В ал. 1, в основния текст думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор“. 

б) Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Лице по чл. 4 може да организира хазартни игри и дейности по този закон след 

получаване на удостоверение за издаден лиценз. Удостоверението се издава въз основа 

на влязло в сила решение на изпълнителния директор“. 

в) Алинея 3 се изменя така:  

„(3) В срок до 7 дни след влизането в сила на съответното решение на изпълнителния 

директор лицето по чл. 4 заплаща дължимата държавна такса за издаване на лиценз или 

на удостоверение с вписана промяна. Издаденото удостоверение с вписана промяна се 

предоставя на лицето по чл. 4 в срок до два работни дни след постъпването на таксата 

по банкова сметка на Агенцията, а удостоверението за издаден първоначален лиценз - в 

срок до два работни дни след влизане в сила на решението на изпълнителния директор 

по чл. 5, ал. 2“. 

 

18. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:  

а) В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор“. 

б) Алинея 3 се изменя така:  

„(3) За поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри: традиционна лотария, 

томбола, моментна лотария – тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игри със 

залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри 

със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, 

с изключение на онлайн залаганията, се дължи държавна такса в размер на 25 на сто 

върху разликата между стойността на направените залози и изплатените печалби за 

всяка игра“.  

в) Създава се нова ал. 4:   

„(4) За хазартни игри, при които участниците играят един срещу друг и организаторът 

на хазартни игри само организира провеждането им, за което събира такси и комисиони 

за участие, се дължи държавна такса в размер на 20 на сто върху стойността на 

получените такси и комисиони“.  

г) Досегашната ал. 4 става ал. 5. 

д) Досегашната ал. 5 става ал. 6. 

е) Досегашната ал. 6 става ал. 7 и думите „по ал. 4, подават за всеки месец в 

Комисията“ се заменя с „по ал. 5, подават за всеки месец в Агенцията“. 

ж) Досегашната ал. 7 става ал. 8 и думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“. 



20 

 

з) Досегашната ал. 8 става ал. 9 и думите „по ал. 4 се внася по банкова сметка на 

Комисията“ се заменя с „по ал. 5 се внася по банкова сметка на Агенцията“. 

и) Досегашната ал. 9 става ал. 10 и се изменя така: 

„(9) Таксата по ал. 3 и променливата част от таксата по ал. 5 се внасят по банкова 

сметка на Агенцията в срока за подаване на декларацията по ал. 7“. 

 

19. Член 31 се отменя. 

 

20. Член 32 се изменя така:  

„Чл. 32. Административното производство пред Националната агенция по хазарта се 

образува въз основа на подадено писмено искане и/или заявление.“ 

 

21. В чл. 33 се правят следните изменения:  

а)   Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Изпълнителният директор възлага на органите по контрол на хазарта извършването 

на проверки и проучвания по образуваните производства“ . 

б) В ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор“. 

в) В ал. 5 се правят следните изменения: 

аа) Изречение първо се изменя така: „Когато приложените към искането и/или 

заявлението документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е 

необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането 

изпълнителният директор уведомява искателя и му определя 30-дневен срок за 

отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация“. 

бб) В изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор“. 

г) Алинея 6 се изменя така: 

„(6) При неизпълнение на задължението по ал. 5 от страна на искателя изпълнителният 

директор постановява отказ да се издаде лиценз, съответно да се издаде удостоверение 

с вписана промяна“. 

д) В ал. 7, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителният 

директор“. 

е) В ал. 8, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителният 

директор“. 

ж) Алинея 9 се изменя така: 

„(9) След приключване на проверките и проучванията органите по контрол на хазарта 

внасят писменото искане, придружено с изготвено от тях от мотивирано предложение, 

за разглеждане и вземане на решение от изпълнителния директор“. 

 

22. В чл. 34 се правят следните изменения: 

а) В ал. 1 думите „По влезлите в сила решения на Комисията председателят“ се заменят 

със „След влизане в сила на решението изпълнителният директор“. 

б) В ал. 4 думите „председателя на Комисията“ се заменят с „изпълнителния директор“. 

 

23. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения: 

а)  Алинея 1 се изменя така: „Валидността на лиценза се прекратява окончателно:“ 

аа)  Точка 2 се изменя така: 

„2. с отнемането му по реда на чл. 86;“ 

б)  Създава се нова ал. 2:  

„(2) Не се допуска искане за предсрочно прекратяване на лиценза по реда на ал. 1, т. 4, 

в случаите, в които спрямо лицето има приложена принудителна административна 

мярка по реда на чл. 86 от закона“. 
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в) Досегашната ал. 2 става ал. 3 и думите „решението на Комисията да върне на 

Комисията“ се заменят с „решението на изпълнителния директор да върне на 

Агенцията“.  

г) Създава се ал. 4:   

„(4) Валидността на лиценза се прекратява временно при  прилагане на принудителна 

административна мярка по реда на чл. 85 от закона“. 

 

24. В чл. 36, ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителният директор“. 

 

25. В чл. 37 се правят следните изменения: 

а) Алинея 3 се изменя така:   

„(3) Изпълнителният директор разглежда искането и се произнася по реда на тази 

глава. След влизане в сила на решението, с което се одобрява вписаната промяна, той 

издава ново удостоверение, в което тя е отразена“. 

б) Алинея 4 се изменя така: 

„(4) При вписване на промяна в състава на управителен или контролен орган, както и 

при промяна на собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие на 

лице по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 4, в 14-дневен срок от вписването в търговския регистър, 

съответно от извършването на промяната по отношение на акционера, съответният 

организатор на дейност по този закон е длъжен да подаде писмено искане до 

изпълнителния директор. Към искането се прилагат документите, определени в 

наредбата по чл. 8, ал. 5. Изпълнителният директор разглежда искането, като проверява 

изпълнението на изискванията на този закон по отношение на новите лица и се 

произнася с решение по реда на тази глава“. 

 

26. В чл. 38 се правят следните изменения: 

а) В ал. 2 думите „чл. 22, ал. 1, т. 11“ се заменят с „чл. 22, ал. 1, т. 12“. 

б) Алинея 4 се изменя така:  

„(4) Изпълнителният директор разглежда искането и се произнася по реда на тази 

глава. След влизане в сила на решението, с което се одобрява вписаната промяна, 

изпълнителният директор издава ново удостоверение с вписана промяна“. 

 

27. В чл. 40 се правят следните изменения: 

а) В ал. 1, изречение първо думите „председателя на Комисията“ се заменят с 

„изпълнителния директор на Агенцията“, а в изречение трето думата „Комисията“ се 

заменя с „Агенцията“. 

б) В ал. 2, изречение първо думите „председателя на Комисията“ се заменят с 

„изпълнителния директор на Националната агенция по хазарта“, а в изречение трето 

думата „Комисията“ се заменя с „Агенцията“. 

в) В ал. 3 думите „председателя на Комисията“ се заменят с „изпълнителния 

директор“. 

 

28. В чл. 41, ал. 5 думите „чл. 22, ал. 1, т. 11“ се заменят с „чл. 22, ал. 1, т. 12“. 

 

29. В чл. 42 се правят следните изменения: 

а) В ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор“. 

б) Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Редът и начинът за одобряване на лабораториите по чл. 22, ал. 1, т. 8, изискванията 

за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер, както и редът за извършване на 
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проверки се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на 

изпълнителния директор на Агенцията“. 

в) В ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор“. 

 

30. В чл. 47б думите „чл. 22, ал. 1, т. 11“ се заменят с „чл. 22, ал. 1, т. 12“. 

 

31. Член 47в се изменя така: 

„Чл. 47в. Интернет страницата на организатора, чрез която се организират онлайн 

залагания, трябва задължително да съдържа информация на български език относно: 

данните на организатора по неговата търговска регистрация, включително данъчен 

и/или друг идентификационен номер; издадения от изпълнителния директор лиценз; 

правилата на хазартната игра; ясно и недвусмислено изброяване на начините за 

приемане на залози, за формиране и изплащане на печалби, размерите на залозите и 

размерите на съответните печалби, услуги за помощ, данни за кореспонденция, 

включително телефон и електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна 

връзка с организатора и с Агенцията; начините за подаване на жалби и сигнали до 

организатора и до Агенцията“. 

 

32. В чл. 47д думите „контролните органи от Комисията, Националната агенция за 

приходите“ се заменят с „органите по контрол на хазарта в Агенцията“. 

 

33. В чл. 50 се правят следните изменения: 

а) Алинея 1 се изменя така:   

„(3) При традиционната лотария печалбите са фиксирани и не зависят от броя и цената 

на продадените билети и от броя на участниците. Печалбите се дължат на 

приносителите на печеливши билети, обявяват се и се разпределят чрез жребий по 

предварително обявена схема, утвърдена от изпълнителния директор“. 

б) Алинея 3 се изменя така: 

„Отпечатването, предоставянето и вносът на билетите за участие в традиционната 

лотария се извършват съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за 

отпечатване и контрол върху ценни книжа. Унищожаването на неизползваните билети 

се извършва от издателите в присъствието на органи по контрол на хазарта, 

определени със заповед на изпълнителния директор, за което се съставя протокол“. 

 

34. В чл. 53, изречение второ думите „Контролните органи на Комисията“ се заменят с 

„Органите по контрол на хазарта в Агенцията“. 

 

35. В чл. 55 се правят следните изменения: 

а) В ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор“. 

б) Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Тото и лото игрите трябва да са осигурени с одобрени от изпълнителния директор 

централни компютърни системи, включително системи за онлайн подаване на 

информация за формирането и разпределението на печалбите. Централните 

компютърни системи трябва да осигуряват подаването на информация към сървър на 

Агенцията, като задължително осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в 

системата на Агенцията по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4“.  
 

36. Член 57, ал. 5 се изменя така: 

„(5) Игрите бинго и кено трябва да са осигурени с одобрени от изпълнителния 

директор централни компютърни системи, включително системи за онлайн подаване 
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на информация за формирането и разпределението на печалбите. Централните 

компютърни системи трябва да осигуряват подаването на информация към сървър на 

Агенцията, като задължително осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в 

системата на Агенцията по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4“. 

 

37. В чл. 59 се създава нова ал. 5 със следното съдържание: 

„(5) Моментната лотарийна игра трябва да е осигурена с одобрена от изпълнителния 

директор централна компютърна система, включително система за онлайн подаване на 

информация за формирането и разпределението на печалбите. Централната 

компютърна система трябва да осигурява подаването на информация към сървър на 

Агенцията, като задължително осигурява онлайн регистрация на всяка транзакция в 

системата на Агенцията по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4“. 

 

38. В чл. 60 се правят следните изменения: 

а) В ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор“. 

б) Алинея 5 се изменя така: 

„(5) Игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне 

и кучета трябва да са осигурени с одобрени от изпълнителния директор централни 

компютърни системи, включително системи за онлайн подаване на информация за 

формирането и разпределението на печалбите. Централните компютърни системи 

трябва да осигуряват подаването на информация към сървър на Агенцията, като 

задължително осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на 

Агенцията по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4“. 

 

39. Член 62, ал. 3 се изменя така: 

„(3) Игрите със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с 

познаване на факти, трябва да са осигурени с одобрени от изпълнителния директор 

централни компютърни системи, включително системи за онлайн подаване на 

информация за формирането и разпределението на печалбите. Централните 

компютърни системи трябва да осигуряват подаването на информация към сървър на 

Агенцията, като задължително осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в 

системата на Агенцията по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4“. 

 

40. В чл. 70 думите „Контролните органи на Комисията“ се заменят с „Органите по 

контрол на хазарта в Агенцията“. 

 

41. В чл. 85 се правят следните изменения: 

а) В основният текст на ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с „Изпълнителният 

директор“. 

аа) Точка 3 се отменя. 

бб) В т. 5 думите „чл. 22, ал. 1, т. 11“ се заменят с „чл. 22, ал. 1, т. 12“. 

вв) В т. 11 думите „чл. 30, ал. 6“ се заменят с „чл. 30, ал. 7“. 

б) В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителният директор“. 

в) В ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор“, а думите „да 

върне в Комисията“ се заменят с „да върне в Агенцията“. 

г) В ал. 4 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор“. 

 

42. В чл. 86 се правят следните изменения: 

а) В ал. 1: 

аа) В основния текст думата „Комисията“ се заменя с „Изпълнителният директор“. 



24 

 

бб) Точка 3 се отменя. 

вв) В т. 10 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор“. 

б) Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Лицето, на което лицензът е отнет окончателно, е длъжно в 7-дневен срок от 

получаване на съобщението за решението на изпълнителния директор да преустанови 

дейността си и да върне на Агенцията удостоверението за издаден лиценз, за което се 

съставя протокол“. 

 

43. Член 87 се изменя така: 

„Чл. 87. Решенията на изпълнителния директор за временно или окончателно отнемане 

на издаден лиценз, както и решенията по чл. 22, ал. 1, т. 13 се обжалват по реда на чл. 

28, ал. 1. Решенията по предходното изречение подлежат на незабавно изпълнение, 

независимо дали са обжалвани. Обжалването не спира изпълнението на решенията“. 

 

44. В чл. 88, ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с „Агенцията“. 
 

45. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения: 

а) В ал. 1 думите „председателя на Комисията длъжностни лица на Комисията с 

контролни функции“ се заменя с „изпълнителния директор на Агенцията органите по 

контрол на хазарта“. 

б) Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Правомощията на длъжностните лица по ал. 1 са уредени в Закона за 

Националната агенция по хазарта“.  

в) Алинея 3 се отменя.  

г) Алинея 4 се изменя така: 

„(4) На лицата, получили лиценз по този закон, задължително се извършват не по-

малко от две проверки през срока на действие на лиценза, ако е за 5 години, и не по-

малко от четири проверки, ако е за 10 години“. 

д) Алинея 5 се отменя.  

 

46. В чл. 90, ал. 3 и чл. 92, ал. 1 и 3 думите „председателят на Комисията“ се заменят с 

„изпълнителният директор“. 

 

47. В чл. 93 се правят следните изменения:  

а) В ал. 5 думата „Комисията“ се заменя с „Агенцията“. 

б) В ал. 6 думите „председателя на Комисията“ се заменят с „изпълнителния 

директор“. 

 

48. В чл. 94 се правят следните изменения: 

а) В ал. 2 думите „председателя на Комисията“ се заменят с „изпълнителния директор“. 

б) В ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с „Агенцията“. 

в) В ал. 4 думите „председателя на Комисията“ се заменят с „изпълнителния директор“. 

 

49. В чл. 95 запетаята след цифрата 98 се заменя с думата „и“, а цифрата „106“ се 

заличава. 

 

50. В чл. 104 се правят следните изменения: 

а) В ал. 2 думите „чл. 30, ал. 6“ се заменят с „чл. 30, ал. 7“. 

б) В ал. 3 думите „чл. 30, ал. 6 и 7“ се заменят с „чл. 30, ал. 7 и 8“. 
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51. Член 106 се отменя. 

 

52. В чл. 108 се правят следните изменения: 

а) Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Организатор на хазартни игри, който наруши приетите от изпълнителния директор  

правила по чл. 22, ал. 1, т. 4, 5, 6, 7 и 8, се наказва с имуществена санкция в размер от 

3000 до 10 000 лв.“. 

б) Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Организатор на хазартни игри, който наруши утвърдените му от изпълнителния 

директор правила по чл. 22, ал. 1, т. 12, се наказва с имуществена санкция в размер от 

2000 до 5000 лв., освен в случаите, когато деянието представлява нарушение по ал. 1“. 

 

53. В чл. 116 се правят следните изменения: 

а) Алинея 1 се изменя така:   

„(1) Който не изпълни задължението за спиране на дейността и връщане на 

удостоверението за издаден лиценз в 7-дневен срок от получаване на съобщението за 

решението на изпълнителния директор за временно или окончателното отнемане на 

лиценза му, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.“. 

б) Алинея 2 се изменя така:   

„(2) Имуществената санкция по ал. 1 се налага и на организатор, който не изпълни 

задължението си да предаде в Агенцията издаденото му удостоверение в тридневния 

срок по чл. 40, ал. 1“. 

 

54. В допълнителната разпоредба, в § 1, т. 8 след думите „джакпот системи“ се добавя 

„само от един организатор“. 

 

55. В допълнителната разпоредба, в § 1, т. 12 думите „Комисията и на Националната 

агенция за приходите“ се заменят „Агенцията“, а думите „системата на Националната 

агенция за приходите“ се заменят със „системата на Агенцията“. 

 

56. В допълнителната разпоредба, в § 1, т. 16 се отменя. 

 

§ 5. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г., изм., 

бр. 94 от 2018 г., изм. и доп., бр. 17, бр. 34, бр. 37, бр. 42 и бр. 94 от 2019 г.) се правят 

следните изменения: 

1. В чл. 4, т. 21 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната 

агенция по хазарта“. 

2. В чл. 108, ал. 6, т. 3 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с 

„Националната агенция по хазарта“. 

3. В чл. 110, ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната 

агенция по хазарта“. 

4. В чл. 114, ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната 

агенция по хазарта“. 

5. В чл. 115, ал. 1 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната 

агенция по хазарта“. 

6. В чл. 122, ал. 1  думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с 

„Националната агенция по хазарта“. 

7. В чл. 123, ал. 1 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната 

агенция по хазарта“. 

 



26 

 

§ 6. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г., 

изм., бр. 30, бр. 33, бр. 34, бр. 59, бр. 63, бр. 73, бр. 80, бр. 82, бр. 86,  бр. 95 и бр. 105 от 

2006 г., изм., бр. 46, бр. 52, бр. 53, бр. 57, бр. 59, бр. 108 и бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 36, 

бр. 69 и бр. 98 от 2008 г., изм. и доп., бр. 12, бр. 32, бр. 41 и бр. 93 от 2009 г., доп., бр. 

15, бр. 94, бр. 98, бр. 100 и бр. 101 от 2010 г., бр. 14, бр. 31, бр. 77 и бр. 99 от 2011 г., 

доп., бр. 26, бр. 38, бр. 40, бр. 82, 94 и бр. 99 от 2012 г., бр. 52, бр. 98, бр. 106 и бр. 109 

от 2013 г., изм., бр. 1, бр. 14, бр. 18, бр. 40, бр. 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, бр. 14, бр. 60, 

бр. 61 и бр. 94 от 2015 г., изм., бр. 13, бр. 42, бр. 58, бр. 62, бр. 97 и бр. 105 от 2016 г., 

изм. бр. 58, бр. 63, 85, бр. 86, бр. 92 и бр. 103 от 2017 г., изм., бр. 7, бр. 15, бр. 27, бр. 77 

и бр. 98 от 2018 г., изм., бр. 17, бр. 64, бр. 83, бр. 96 и бр. 102 от 2019 г.) се правят 

следните изменения: 

1. В чл. 74, ал. 1, т. 3 думите „председателя на Държавната комисия по хазарта“ се 

заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция по хазарта“. 

 

§ 7. В Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г., 

изм. и доп., бр. 52, бр. 108 и бр. 110 от 2007 г., изм., бр. 69 и бр. 106 от 2008 г., бр. 32, 

бр. 35 и бр. 95 от 1.12.2009 г., изм., бр. 94 от 2010 г., изм., бр. 19, бр. 31, бр. 35, бр. 51, 

бр. 77 и бр. 99 от 2011 г., изм., бр. 40 и бр. 94 от 2012 г., доп., бр. 15, бр. 16, бр. 23,       

бр. 68, бр. 91, бр. 100, бр. 109 от 2013 г., изм., бр. 1, бр. 105, бр. 107 от 2014 г., изм., бр. 

12, бр. 22, бр. 35, бр. 79 и бр. 95 от 2015 г., доп., бр. 32, бр. 74, бр. 75 и бр. 97 от 2016 г., 

изм., бр. 58, бр. 85, бр. 92, бр. 97 и бр. 103 от 2017 г., изм., бр. 15, бр. 91, бр. 98, бр. 102, 

бр. 103 и бр. 105 от 2018 г., изм., бр. 24, бр. 64, бр. 96, бр. 101 и бр. 102 от 2019 г.) се 

правят следните изменения: 

1. В чл. 176а, ал. 1 след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“. 

2. Чл. 219, ал. 4 се отменя.  

3. В чл. 240, ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната 

агенция по хазарта“. 

4. Член 241 се отменя.  

5. В § 1, т. 67 от Допълнителните разпоредби думите „Държавната комисия по хазарта“ 

се заменят с „Националната агенция по хазарта. 

6. В § 1, т. 68 от Допълнителните разпоредби думите „Държавната комисия по хазарта“ 

се заменят с „Националната агенция по хазарта“. 

 

§ 8. В Закона за частната охранителна дейност (Обн., ДВ, бр. 10 от 2018 г., изм.,      

бр. 27 и бр. 92 от 2018 г., доп., бр. 13 и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 25, ал. 2 думите 

„Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция по хазарта“. 

 

§ 9. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Обн., ДВ, бр. 16 от 

18.02.2003 г., изм., бр. 31 от 2003 г., изм. и доп., бр. 19 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2006 г., 

изм. и доп., бр. 92 и бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 28 и бр. 36 от 2008 г., доп., бр. 33 и бр. 

57 от 2011 г., изм., бр. 38 и бр. 102 от 2012 г., бр. 27 и бр. 81 от 2016 г., изм., бр. 7 и бр. 

27 от 2018 г., изм., бр. 42 и бр. 94 от 2019 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 15, ал. 10 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната 

агенция по хазарта“. 

2. В чл. 16, ал. 1 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната 

агенция по хазарта“. 

 

§ 10. В Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (Обн., ДВ, бр. 

60 от 5.08.1988 г., в сила от 1.01.1989 г., доп., бр. 59 от 1993 г., изм., бр. 12 от 1996 г., 

доп., бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 92 от 2000 г., изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 30 



27 

 

и бр. 33 от 2006 г., изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., доп., бр. 17 от 2009 г., бр. 38 и бр. 98 от 

2012 г., изм., бр. 7 от 2018 г., изм. и доп., бр. 94 от 2019 г.) се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл. 9, ал. 2 след думите „органите по приходите“ се поставя запетая и се добавя „ 

органите по контрол на хазарта“.   

 

§ 11. Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите.  

 

§ 12. В срок до 3 месеца от влизане в сила на настоящия закон Министерски съвет приема 

Устройствен правилник на Националната агенция по хазарта.  

 

§ 13. В срок до 6 месеца изпълнителният директор на Националната агенция по хазарта 

следва да приведе в съответствие с изискванията на закона всички нормативни актове, 

свързани с хазартната дейност, които са от неговата компетентност.   

 

 


