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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

   ПРОЕКТ! 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

от 

КИРИЛ АНАНИЕВ  - МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ  

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона 

за хазарта (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г., изм. и доп., бр. 105 от 2013 г., бр. 58 от 2016 г., 

бр. 79 от 2017 г.) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, внасям за разглеждане Проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за документите, 

необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. 

 Действащата към настоящия момент Наредба за документите, необходими за 

издаване на лицензи по Закона за хазарта е издадена на основание чл. 8, ал. 5 от Закона 

за хазарта, в редакцията му, валидна след промените, обнародвани в Държавен вестник 

бр. 14 от 2020 г.  

 С наредбата се определят документите, необходими за издаване на лицензите за 

дейностите по Закона за хазарта, за извършването на които се изисква лиценз. Тези 

дейности включват както организиране на хазартни игри, така и производство или внос 

и разпространение на игрално оборудване за такива игри. Наредбата съдържа 

изисквания по отношение на вида, формата и съдържанието на съответните документи, 

в зависимост от спецификите на дейността, за която се иска лиценз, условия, свързани с 

лицата, които могат да подават и подписват документите, правила за валидността на 

различните документи и др. Наредбата урежда и документите, необходими за промяна 

в съдържанието на вече издаден лиценз по Закона за хазарта, за удължаване срока на 

лиценз, както и за предсрочно прекратяване действието на лиценз. Орган, контролилащ 

прилагането на наредбата беше Държавната комисия по хазарта, която, съгласно 

горепосочената редакция на Закона за хазарта, беше държавният регулатор на 

хазартните и свързаните с тях дейности в Република България. 

 Чрез прилагането на наредбата се осигурява провеждането на процедурите по 

издаване на лиценз, предвидени в Закона за хазарта и предоставяне на регулатора на 

цялата информация, необходима му при преценката за издаване на лиценз. 



 

 Със Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта, обнародван в 

Държавен вестник, бр. 69 от 2020 г., бяха приети редица промени в регулирането на 

хазартната дейност в Република България. Тези промени бяха обусловени от 

установяването на редица недостатъци в нормативната уредба на хазартното 

регулиране, в практическото приложение на закона, както и в контрола по неговото 

спазване. Беше променен органът, изпълняващ функциите на регулатор на хазартните и 

свързаните с тях дейности, като правомощията бяха възложени на Националната 

агенция за приходите. Тази промяна предпостави и изменения в уредбата на дейността 

на регулатора, включително свързани с обстоятелствата, че същият вече е едноличен, а 

не колективен орган, в процедурите по издаване на лицензи по закона, в правилата за 

извършване на контролна дейност. Бяха въведени и промени в редица изисквания, на 

които трябва да отговарят организаторите на хазартни дейности. Изменени бяха и 

основанията за издаване на предвидените в закона подзаконови нормативни актове, 

като основание за издаване на разглежданата наредба стана чл. 17, ал. 3, т. 5.  

 Описаните промени породиха необходимост от измененията и допълненията в 

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

които се предлагат с настоящия проект.  

 Навсякъде в наредбата актовете и действията на хазартния регулатор се 

прехвърлят като правомощия на Националната агенция за приходите.  

 Текстовете на чл. 5 и чл. 17 се изменят в съответствие с промените в общото 

законодателство, предвиждащи административните органи да се снабдяват по служебен 

път с тази част от необходимата им информация и документи, в случая – свидетелства 

за съдимост на представляващите съответния търговски субект лица.  

 Въвеждат се в чл. 7 - 14 и чл. 17 изисквания за представяне на документи и 

данни, свързани със сградите, в които организаторите на хазартни игри са разположили 

оборудването, необходимо за дейността им. Това е нужно с оглед хармонизиране на 

наредбата с новите изисквания на чл. 9 от Закона за хазарта и  получаване на 

информация, идентифицираща съответните имоти, с оглед изпълнение на задълженията 

на регулатора за служебно осигуряване на документите по чл. 25 от наредбата. В 

същите норми се добавя изискване за представяне на предварителен договор, сключен 

между искателя и лице подизпълнител за условията за приемане на залози и изплащане 

на печалби в пункта, тъй като много често в практиката пунктовете се управляват от 

трети лица чрез съответен договор с лицензираното лице. 

 Изменят се препратките към нормите на Закона за хазарта, съобразно промените 

в него, въведени с ДВ, бр. 69 от 2020 г. Отстраняват се терминологични несъответствия 

и непълноти. В частта, уреждаща промяна на лиценз, свързана с преобразуване на 

търговско дружество – титуляр на лиценз по Закона за хазарта, се въвеждат нови 

правила, уточняващи изискванията към преобразуващите се дружества в зависимост от 

вида на преобразуването. 

 С предлаганите изменения Наредбата за документите, необходими за издаване 

на лицензи по Закона за хазарта се привежда в съответствие с действащата редакция на 

Закона за хазарта, като по този начин се осигурява възможността за провеждане на 

процедурите по издаване на лицензи, изискуеми от закона. 

 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 са публикувани на Интернет страницата на 



Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации за срок от 30 

дни.  

В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за 

постъпилите предложения, становища и възражения заедно с неприетите предложения 

в резултат на проведените обществени консултации е публикувана на Интернет 

страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. 

 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. 

 За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни 

разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на финансите, 

респективно по бюджета на Националната агенция за приходите. 

 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.  

 Не се очаква правилата, предлагани с проекта, да доведат до разходване на 

допълнителни финансови средства от страна на задължените по наредбата субекти. 

 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, 

 

Предвид гореизложеното, 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 и допълнение на Наредба за документите, необходими за издаване на 

лицензи по Закона за хазарта. 

 

            Приложения: 

 

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

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

2. Частична предварителна оценка на въздействието; 

3. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския 

съвет; 

 4. Финансова обосновка – Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация; 

 5. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

 6. Постъпилите бележки и предложения и справка за отразяване на становищата, 

получени при съгласуването по чл. 32 от УПМСНА, както и на постъпилите в резултат 

на обществените консултации становища, предложения и възражения. 

 

                    

     МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

                                                                                                                                                                                        

КИРИЛ АНАНИЕВ 


