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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 приемане на 

Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни 

игри, за които се издават лицензи 

 

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 приемане на Наредба за общите задължителни игрални условия 

и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, която следва да бъде 

приета на основание чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона за хазарта.  

 Понастоящем, материята, уреждана от проекта, се регулира от Общи игрални 

условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, приети от 

Държавната комисия по хазарта към Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 87 от 

2016 г., Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални 

автомати, приети от Държавната комисия по хазарта към Министерството на 

финансите, обн., ДВ, бр. 32 от 2014 г., Общи игрални условия и правила за 

организиране на лотарийни игри, приети от Държавната комисия по хазарта към 

Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 2017 г., Общи игрални условия и 

правила за организиране на игри със залагания върху случайни събития и със 

залагания, свързани с познаване на факти, приети от Държавната комисия по хазарта 

към Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 2017 г. и Общи игрални условия 

и правила за организиране на игри със залагания върху резултати от спортни 

състезания и надбягвания с коне и кучета, приети от Държавната комисия по хазарта 

към Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 2017 г. Посочените актове са 



издадени на основание на Закона за хазарта, в редакцията му преди промените, 

обнародвани в Държавен вестник бр. 69 от 2020 г. Промените предвиждат тези 

обществени отношения да се уредят с наредба на Министерския съвет, приета по 

предложение на министъра на финансите на основание чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона за 

хазарта.  

 С наредбата се регламентират общите задължителни игрални условия и правила 

при организирането на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала; хазартни игри 

в игрално казино; 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; лотарийни игри по смисъла на чл. 48 от 

Закона за хазарта (ЗХ).  

 Проектът на наредба определя конкретните условия, които трябва да бъдат 

изпълнени, за да бъде организирана съответната хазартна игра, за която е издаден 

лиценз по ЗХ, както и правилата при организирането на съответната игра. Чрез 

приемане на наредбата ще се създаде нормативна уредба относно:  

 - привеждане в съответствие на режима на общите задължителни игрални 

условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи с последните 

промени в ЗХ; 

 - създаване на правна сигурност за лицата чрез изчерпателно уреждане на 

съответните правила и условия за провеждане на игрите;   

 - изрично разписани и ясни за организаторите на хазартни игри и за играчите 

условия и правила, на които трябва да съответстват видовете хазартни игри, за които се 

издават лицензи; 

 - изискванията, които трябва да се спазват от организаторите на хазартни игри 

при изготвянето на съответните правила, представяни за утвърждаване от 

изпълнителния директор на НАП по чл. 17, ал. 1 т. 4 от ЗХ; 

 - осъществяване на ефективна контролна дейност от страна на регулатора чрез 

създаване на нормативна рамка относно условията и правилата, на които трябва да 

съответстват видовете хазартни игри, за които се издават лицензи.  

   

 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 и проектът наредба, 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 обосновка за 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 не води до 

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. 17, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за 

хазарта и 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 приемане на Наредба за общите 

задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се 

издават лицензи. 

 

            Приложения: 

 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за 

общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които 

се издават лицензи и проект на наредба; 

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 

 

 

 


