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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 общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и 

комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни 

съобщителни средства 

 

 

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 технически и функционални 

изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн 

залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства. 

 Понастоящем, материята, уреждана от проекта на наредба, се регулира от Общи 

технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното 

оборудване за хазартните игри от разстояние, приети от Държавната комисия по 

хазарта, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 58 от 2013 г., които са издадени на 

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

обнародвани в Държавен вестник бр. 69 от 2020 г. С тези законови промени се 

предвиди, че този вид обществени отношение трябва да се уреди с наредба на 

Министерския съветпо предложение на министъра на финансите на основание чл. 17, 

ал. 3, т. 4 от Закона за хазарта, което породи необходимост от изготвяне на настоящия 

проект.  

 Разпоредбата на чл. 17, ал. 3, т. 4 от Закона за хазарта предвижда издаване на 

наредба както за общи задължителни технически изисквания за системите за контрол 

върху хазартните игри и игралното оборудване, така и за общи технически и 

функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за 



онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства. 

Съществените различия в изискванията към тези процеси в организирането на хазартни 

игри онлайн спрямо организирането на наземни хазартни игри, най-вече свързани с 

различията във функциите на централните компютърни системи и изискванията към 

игралния софтуер, обусловиха подход на разделяне на материята, определена в 

посочената разпоредба в две наредби – наредба, регулираща общите технически и 

функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за 

онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства, която се 

предлага с настоящия проект, и наредба, определяща общите задължителни технически 

изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване. 

С проекта на наредба се предлага да бъдат определени минималните изисквания 

към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите 

чрез други електронни съобщителни средства и минималното задължително 

съдържание на правилата, които организаторите на хазартни игри представят за 

утвърждаване от изпълнителния директор на Националната агензия за приходите по чл. 

17, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта по отношение на техническите и функционалните 

изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн 

залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства и по-специално 

техническите и функционални изисквания към централната компютърна система, 

свързани с участниците в хазартните игри и по отношение на игралния софтуер; 

допълнителните изисквания по отношение на игрите на виртуално игрално оборудване; 

записите, регистрите и съхранението на данните; генератор на случайни числа; игрите, 

организирани онлайн, при които за генератор на случайни числа се използва игрална 

маса в игрално казино; изисквания, свързани със защита на информацията и контрол на 

достъпа. 

 Чрез прилагането на наредбата ще се осигури спазването на общи технически и 

функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за 

онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства. 

 Промените в уредбата на хазартната дейност в Република България, приети със 

Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта, обнародван в „Държавен 

вестник”, бр. 69 от 2020 г., са отразени в настоящия проект. Така навсякъде в наредбата 

актовете и действията на хазартния регулатор са вменени като правомощия на 

изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Въведени са и 

препратки към нормите на Закона за хазарта, съобразно промените в неговите 

разпоредби. Отстранени са терминологични несъответствия и непълноти. 

 С предлаганата Наредба за общите технически и функционални изисквания към 

игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез 

други електронни съобщителни средства подзаконовата нормативна уредба се 

привежда в съответствие с действащата редакция на Закона за хазарта, като по този 

начин се осигурява възможността за надлежно определяне на общите технически и 

функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за 

онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства. 

 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. 17, ал. 3, т. 4 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 

технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното 

оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни 

средства. 

 

            Приложения: 

 

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

общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и 

комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни 

съобщителни средства 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 


