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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 М ИНИСТЕР СТВО  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 условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, 

съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на 

Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на 

Националната агенция за приходите 

 

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 условията и реда за регистрация и 

идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн 

залагания на територията на Република България и за подаване на информация за 

хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите. 

 Към настоящият момент материята, която се регулира с предлагания проект, е 

уредена в Наредба № 1 от 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на 

участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на 

територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри 

към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите, 

издадена от министъра на финансите, обнародвана в„Държавен вестник”, бр. 22 от 2013 

г. Тази наредба е издадена на основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта в 

редакцията му, валидна след промените, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 14 от 

2020 г.  

 С действащата наредба се определят изискванията за регистрация и 

идентификация на играчите в централната компютърна система на организаторите на 

онлайн хазартни игри, правилата за автоматизирано подаване на информация и онлайн 

регистрация на всяка трансакция в сървър на Националната агенция за приходите за 

лотарийните хазартни игри, залаганията върху резултати от спортни състезания и 

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

познаване на факти, онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни 

средства, както и начинът и условията за съхраняването на всички данни, свързани с 



предлагането на онлайн хазартни услуги на територията на Република България, както 

и осигуряването на дистанционен достъп до тези данни на контролните органи на НАП 

и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).  

 Чрез прилагането на наредбата се осигурява проследимост на паричните потоци 

в онлайн залаганията, получава се информация за приходите на организаторите на 

онлайн  хазартни игри, а оттам се създава възможност и за засилен контрол върху 

изпълнението от страна на организаторите на задълженията им за заплащане на данъци 

и такси, като се цели и постигане на по-ефективен контрол по спазване на хазартното 

законодателство. 

 Със Закона 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 изпълнителния 

директор 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/приемане на 

предвидените в закона подзаконови нормативни актове, като по отношение на 

разглеждания проект е предвидено, че наредбата се приема на основание чл. 17, ал. 3, т. 

6 от Министерския съвет.Описаните промени породиха необходимост от приемането на 

предложената с проекта на постановление на Министерския съвет  наредба, уреждаща 

гореописаната материя. С оглед на предвиденото със Закона за изменение и допълнение 

на Закона за хазарта, (ДВ, бр. 69 от 2020 г.) закриване на Държавната комисия по 

хазарта, в новата наредба всички функции и дейности на комисията се прехвърлят към 

Националната агенция за приходите. Текстовете на наредбата, свързани с препратки 

към норми на Закона за хазарта, са приведени в съответствие с горепосочените промени 

в структурата на закона. Отстранени са терминологични несъответствия и непълноти, 

установени при прилагането на действащата наредба.  

 С приемането на предлагания проект на наредба се осигурява възможност за 

правилното и точно изпълнение на задълженията на организаторите на хазартни игри, 

които се явяват субекти на наредбата.  

 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, проектът на наредба, докладът към проекта на акт, 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 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. 6 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 условията 

и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за 

организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване 

на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите. 

 

            Приложения: 

 

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

условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на 

данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за 

подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за 

приходите; 

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 


