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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 изисквания към 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 

 

 

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 изисквания към 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. 

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

за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, 

разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол, 

издадени от председателя на Държавната комисия по хазарта, обнародвани в 

„Държавен вестник”, бр. 87 от 2016 г., както и Общи изисквания към игралните зали, в 

които се организират хазартни игри с игрални автомати, издадени от Държавната 

комисия по хазарта, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 32 от 2014 г. Посочените 

актове 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 промени се 

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

Министерския съвет на основание чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона за хазарта, което породи 

необходимост от изготвяне на настоящия проект.  

С проекта на наредба се определят изискванията към вида на помещенията или 

сградата, изискуемата площ и разпределението на помещенията в игралните зали, 



казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози, както и минималното 

задължително съдържание и минималните изисквания, на които трябва да отговарят 

представяните за утвърждаване правила на организаторите от изпълнителният директор 

на НАП по чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта. Наредбата урежда задължителното 

техническо оборудване за контрол в игралните зали, казината, централния пункт и 

пунктовете за приемане на залози и изискванията при ремонт на игралното оборудване 

в игралните зали и казина, както и нормативно установените санитарно-хигиенни 

изисквания и изисквания за противопожарна безопасност в обектите.  

 Навсякъде в наредбата актовете и действията на хазартния регулатор се 

прехвърлят като правомощия на изпълнителния директор на Националната агенция за 

приходите. 

 Отстраняват се терминологични несъответствия и непълноти, установени в 

действаща уредба на материята. Подзаконовата нормативна уредба се привежда в 

съответствие с действащата редакция на Закона за хазарта. 

 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. 2 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 

изисквания към 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. 

 

            Приложения: 

 

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

общите изисквания към 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;  

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 

 

 

 


