
 

Изх. № .............................. 
 

 София, ..................... 2020 г. 

 

София - 1040  тел. централа: 9859 1  minfin@minfin.bg  

ул. ”Г.С.Раковски” № 102 факс: 980 68 63 www.minfin.bg  

  

 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

   ПРОЕКТ! 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

от 

КИРИЛ АНАНИЕВ  - МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ  

и 

ПЕТЯ АВРАМОВА – МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и 

изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 77 

от 2012 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, внасяме за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за правилата, начините, 

техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за 

хазарта. 

 Действащата към настоящия момент Наредба за правилата, начините, 

техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за 

хазарта е издадена на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за хазарта. С наредбата се 

определят правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване 

отстоянието на игрална зала и игрално казино от училища по смисъла на Закона за 

предучилищното и училищното образование, както и от социални услуги за резидентна 

грижа за деца. Също така са регламентирани  процедурите по измерване на 

отстоянието, предвидени в Закона за хазарта, както и предоставянето на регулатора на 

цялата информация, необходима му при преценката за спазването на изискванията от 

страна на организаторите на хазартни игри в игрални казина и игрални зали за 
отстояние на същите от не по-малко от 300 метра от посочените обекти. Изискванията 

на наредбата се прилагат при организиране на игри в игрално казино, игри с игрални 

автомати и числови лотарийни игри бинго и кено, организирани в игрални зали. 

Органът, контролиращ прилагането на наредбата преди промените в Закона за хазарта, 

обнародвани в ДВ, бр. 69 от 2020 г., беше Държавната комисия по хазарта, която беше 

и държавният регулатор на хазартните и свързаните с тях дейности в Република 

България. 

 Със Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта, (обн., ДВ, бр. 69 от 

2020 г.), са приети редица промени в регулирането на хазартната дейност в Република 



България. Тези промени са обусловени от установяването на редица недостатъци в 

действащата нормативна уредба на хазартното регулиране, в практическото 

приложение на закона, както и в контрола по неговото спазване.  Променен е и органът, 

изпълняващ функциите на регулатор на хазартните и свързаните с тях дейности, като 

правомощията са 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 и правилата за извършване на контролна дейност.  

Въведени са и промени в редица изисквания, на които трябва да отговарят 

организаторите на хазартни дейности. 

 В тази връзка възникна необходимост от предприемане на съответните действия 

за изготвяне на изменения и допълнения в Наредбата за правилата, начините, 

техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за 

хазарта, които се предлагат с настоящия проект.  

 Навсякъде в проекта актовете и действията на хазартния регулатор се 

прехвърлят като правомощия на изпълнителния директор на Националната агенция за 

приходите.  

 На следващо място, препращането към глава четвърта от Закона за народната 

просвета, както и към домове за деца, лишени от родителски грижи се заменя с 

препращане към Закона за предучилищното и училищното образование, както и към 

социални услуги за резидентна грижа за деца в съответствие с измененията в Закона за 

хазарта.  

 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.  

 С оглед установени от практиката по прилагане на наредбата спорни моменти 

при прилагане на процедурите по измерване на отстоянията се предлагат промени, 

свързани с тяхното прецизиране, като отстоянията ще се измерват от главния вход на 

сградата на игралното казино или игралната зала до входа по административен адрес на 

съответното училище или съответната сграда, в която се предоставя социална услуга за 

резидентна грижа за деца.  

 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, интернет страницата на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството 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, интернет страницата на Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството 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.  

 С предложенията по проекта не се създава допълнителна административна 

тежест за лицата. 

 Промените в наредбата, предлагани с проекта няма да доведат до разходване на 

допълнителни финансови средства от страна на задължените 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 предлагаме Министерският съвет 

да разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и 

изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта. 

 

            Приложения: 

 

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

правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние 

по чл. 44 от 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. 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 

 

   

  МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО  

  РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО: 

 

        ПЕТЯ АВРАМОВА 


