
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

М И Н И С Т Е Р С К И    С Ъ В Е Т 
 

ПРОЕКТ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ............ 
 

от ......................... 2011 година 
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 

 
                                    МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

 
                                              ПОСТАНОВИ: 

 
§ 1. В Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по 

Закона за хазарта, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2002 г. 
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп. бр. 19 от 2005, бр. 40 и 
бр. 51 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:  

 
 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
 а) в ал. 3 думите „съдебните решения, отразяващи всички вписвания,” се 
заличават; 
 б) създават се алинеи 4 и 5:  
 „(4) Когато в искането е посочен единен идентификационен код (ЕИК) на 
искателя и/или на лицата по чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, не се изисква 
представянето на документи за доказване на обстоятелства, вписани в търговския 
регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър, за съответното 
лице. 

(5) Всички документи, за които в наредбата не е посочено изрично, че се 
представят в оригинал, могат да се представят и като официално заверени преписи.” 

 
 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:  
 а) в т. 2 след думата „искането” се добавя „е подписано и”;  
 б) точка 3 се отменя; 
 в) в т. 4 и 5 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;   
 г) в т. 6, буква „а” думите „контролен пакет от акции” се заменят с „повече от 
50% от капитала на дружеството - искател”;  
 д) в т. 7 буква „е” се отменя; 
 е) в т. 8 запетаята след думата „сградата” се заличава и думите „в която се 
намира игралното казино, е съсобствена” се заменят с „или обекта, в който се намира 
игралното казино, са съсобствени”;  
 ж) точка 10 се отменя; 
 з) в т. 11 думите „удостоверения за правоспособност” се заменят с 
„удостоверения за придобита квалификация за упражняване на професията”, а думите 
„- оригинал или официално заверен препис” се заличават;  
 и) точка 12 се изменя така:  
 „12. писмени доказателства за внесения минимален капитал по Закона за хазарта 
- документ от банка; решение на общото събрание и официално заверен препис от 
дружествен договор или устав, вписан в търговския регистър, а при вноска на вещно 
право върху недвижим имот – и нотариално заверено извлечение от дружествения 
договор или устава, вписано в службата по вписванията (в случаите на апортна вноска); 
финансови отчети на дружеството преди и след увеличението на капитала (при 
увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството), както и други 
документи;” 
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 к) създава се нова т. 13: 
 „13. документи за произход на капитала и за имотно и финансово състояние на 
искателя: 

а) одитиран годишен финансов отчет за предходната година; 
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода, посочен в декларациите по     

т. 7, б. „г” и б. „д”;  
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година. 
г) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 
д) договори за заем, за покупко-продажба на имущество, за дарение, за банкови 

депозити, или други документи, в зависимост от посочения в декларацията източник на 
средствата;  

е) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от 
декларирания източник на финансиране; 

ж) съответните документи по букви „а” – „е” за трети лица, когато финансовите 
средства са предоставени от тях.”; 

л) досегашните т. 13, 14 и 15 стават съответно т. 14, 15 и 16;   
м) досегашната т. 16 става т. 17, като в текста думите „- оригинал или официално 

заверен препис” се заличават;  
н) досегашната т. 17 става т. 18 и се изменя така:  
„18. писмени доказателства за спазване на отстоянието по чл. 59, ал. 7 от Закона 

за хазарта или удостоверение за категоризация на хотела, в който се намира игралното 
казино. Писмените доказателства – скица и удостоверение, се издават от съответната 
община, а ако населеното място, където се намира игралното казино, има влязъл в сила 
кадастрален план – от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от други 
лица, правоспособни да извършват дейности по кадастър. Скицата трябва да отговаря 
на изискванията на чл. 3 от Наредбата за правилата, начините, техническите способи и 
изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или 
средно училище или казарма по Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.), като 
върху скицата следва да бъде отбелязан най-прекия пешеходен път съгласно чл. 4 от 
същата наредба.”; 

о) досегашната т. 18 става т. 19 и се изменя така:  
„19. одобрен технически проект – част архитектура, на игралното казино и 

прилежащите му помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната 
площ, както и документ за въвеждане в експлоатация (удостоверение за въвеждане в 
експлоатация, съответно разрешение за ползване) на обекта, в който е разположено 
игралното казино”;  

п) досегашните т. 19, 20 и 21 стават съответно т. 20, 21 и 22;  
р) досегашната т. 22 става т. 23, като в текста думите „и облигационните 

отношения за” се заменят с „или друго правно основание за ползване на”, а думите „- 
оригинал или официално заверен препис” се заличават;     

с) досегашната т. 23 става т. 24 и се изменя така:  
„24. списък на типа, модификацията, броя, производствените и/или 

идентификационните номера и годината на производство и модификация и 
рециклиране (ако са извършени такива)  на игралните маси и игралните автомати и 
съоръжения, както и броя на игралните места на игралните съоръжения, които ще бъдат 
използвани - по образец;”; 

т) досегашната т. 24 става т. 25 и се отменя;  
у) досегашната т. 25 става т. 26; 
ф) досегашната т. 26 става т. 27, като в текста думите „оригинал или официално 

заверен препис” се заменят със „заверено от искателя”; 
х) досегашната т. 27 става т. 28 и се отменя.  
 
3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 
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а) в т. 2 след думата „искането” се добавя „е подписано и”;  
 б) точка 3 се отменя;  
 в) в т. 4 и 5 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;   
 г) в т. 6, буква „а” думите „контролен пакет от акции” се заменят с „повече от 
50% от капитала на дружеството - искател”;  
 д) в т. 7 буква „е” се отменя; 
 е) в т. 8 запетаята след думата „сградата” се заличава и думите „в която се 
намира игралната зала, е съсобствена” се заменят с „или обекта, в който се намира 
игралната зала, са съсобствени”;  
 ж) досегашната точка 10 се изменя така: 
 „10. документи за произход на капитала и за имотно и финансово състояние на 
искателя: 

а) одитиран годишен финансов отчет за предходната година; 
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода, посочен в декларациите по     

т. 7, б. „г” и б. „д”;  
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година; 
г) годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица за предходната година, заедно с всичките й приложения. 
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 
е) договори за заем, за покупко-продажба на имущество, за дарение, за банкови 

депозити, или други документи, в зависимост от посочения в декларацията източник на 
средствата;  

ж) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от 
декларирания източник на финансиране; 

з) съответните документи по букви „а” – „ж” за трети лица, когато финансовите 
средства са предоставени от тях.”; 

з) в т. 14 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;  
и) т. 15 се изменя така:  
„15. писмени доказателства за спазване на отстоянието по чл. 41, ал. 2 от Закона 

за хазарта или удостоверение за категоризация на хотела, в който се намира игралната 
зала. Писмените доказателства – скица и удостоверение, се издават от съответната 
община, а ако населеното място, където се намира игралната зала, има влязъл в сила 
кадастрален план – от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от други 
лица, правоспособни да извършват дейности по кадастър. Скицата трябва да отговаря 
на изискванията на чл. 3 от Наредбата за правилата, начините, техническите способи и 
изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или 
средно училище или казарма по Закона за хазарта, като върху скицата следва да бъде 
отбелязан най-прекия пешеходен път съгласно чл. 4 от същата наредба.”; 

к) т. 16 се изменя така:  
„16. одобрен технически проект – част архитектура, на игралната зала и 

прилежащите й помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната площ, 
както и документ за въвеждане в експлоатация (удостоверение за въвеждане в 
експлоатация, съответно разрешение за ползване) на обекта, в който е разположена 
игралната зала”;  

л) в т. 19 след думата „дейност” се поставя точка, думите „- оригинал или 
официално заверен препис” се заличават и се създава ново изречение второ със 
следното съдържание: „Документите по предходното изречение не се представят, 
когато охраната на игралната зала ще се извършва от лица, които са в трудови 
правоотношения с дружеството – организатор на хазартните игри.”;  

м) в т. 20 думите „и облигационните отношения за” се заменят с „или друго 
правно основание за ползване на”, а думите „- оригинал или официално заверен 
препис” се заличават;     

н) т. 21 и се изменя така:  
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„21. списък на типа, модификацията, броя, производствените и/или 
идентификационните номера и годината на производство и модификация и 
рециклиране (ако са извършени такива) на игралното съоръжение „Бинго” или „Кено”, 
което ще бъде използвано - по образец;”; 

о) т. 22 се отменя;  
п) в т. 25 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават; 
р) в т. 26 думата „оригинал” се заменя със „заверено от искателя”; 
с) т. 27 се отменя.  
 
4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 
а) в т. 2 след думата „искането” се добавя „е подписано и”;  

 б) точка 3 се отменя;  
 в) в т. 4 и 5 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;   
 г) в т. 6, буква „а” думите „контролен пакет от акции” се заменят с „повече от 
50% от капитала на дружеството - искател”;  
 д) в т. 7 буква „е” се отменя; 
 е) в т. 8 запетаята след думата „сградата” се заличава и думите „в която се 
намира игралната зала, е съсобствена” се заменят с „или обекта, в който се намира 
игралната зала, са съсобствени”;  
 ж) досегашната точка 10 се изменя така: 
 „10. документи за произход на капитала и за имотно и финансово състояние на 
искателя: 

а) одитиран годишен финансов отчет за предходната година; 
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода, посочен в декларациите по     

т. 7, б. „г” и б. „д”;  
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година; 
г) годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица за предходната година, заедно с всичките й приложения. 
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 
е) договори за заем, за покупко-продажба на имущество, за дарение, за банкови 

депозити, или други документи, в зависимост от посочения в декларацията източник на 
средствата;  

ж) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от 
декларирания източник на финансиране; 

з) съответните документи по букви „а” – „ж” за трети лица, когато финансовите 
средства са предоставени от тях.”; 

з) в т. 14 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;  
и) т. 15 се изменя така:  
„15. писмени доказателства за спазване на отстоянието по чл. 51, ал. 3 от Закона 

за хазарта или удостоверение за категоризация на хотела, в който се намира игралната 
зала. Писмените доказателства – скица и удостоверение, се издават от съответната 
община, а ако населеното място, където се намира игралната зала, има влязъл в сила 
кадастрален план – от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от други 
лица, правоспособни да извършват дейности по кадастър. Скицата трябва да отговаря 
на изискванията на чл. 3 от Наредбата за правилата, начините, техническите способи и 
изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или 
средно училище или казарма по Закона за хазарта, като върху скицата следва да бъде 
отбелязан най-прекия пешеходен път съгласно чл. 4 от същата наредба.”; 

к) т. 16 се изменя така:  
„16. одобрен технически проект – част архитектура, на игралната зала и 

прилежащите й помещения, с включени разпределения на помещенията и тяхната 
площ, както и документ за въвеждане в експлоатация (удостоверение за въвеждане        
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в експлоатация, съответно разрешение за ползване) на обекта, в който е разположена 
игралната зала”;  

л) в т. 19 след думата „дейност” се поставя точка, думите „- оригинал или 
официално заверен препис” се заличават и се създава ново изречение второ със 
следното съдържание: „Документите по предходното изречение не се представят, 
когато охраната на игралната зала ще се извършва от лица, които са в трудови 
правоотношения с дружеството – организатор на хазартните игри.”;  

м) в т. 20 думите „и облигационните отношения за” се заменят с „или друго 
правно основание за ползване на”, а думите „- оригинал или официално заверен 
препис” се заличават;     

н) т. 21 се изменя така:  
„21. списък на типа, модификацията, броя, производствените и/или 

идентификационните номера и годината на производство и модификация и 
рециклиране (ако са извършени такива) на игралните съоръжения, които ще бъдат 
използвани - по образец;”; 

о) т. 22 се отменя;  
п) в т. 23 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават; 
р) в т. 24 думата „оригинал” се заменя със „заверено от искателя”; 
с) т. 25 се отменя.  
 
5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 
а) в т. 2 след думата „искането” се добавя „е подписано и”;  

 б) точка 3 се отменя;  
 в) в т. 4 и 5 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;   
 г) в т. 6, буква „а” думите „контролен пакет от акции” се заменят с „повече от 
50% от капитала на дружеството - искател”;  

д) досегашната точка 9 се изменя така: 
 „9. документи за произход на капитала и за имотно и финансово състояние на 
искателя: 

а) одитиран годишен финансов отчет за предходната година; 
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода, посочен в декларациите по     

т. 7, б. „г” и б. „д”;  
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година; 
г) годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица за предходната година, заедно с всичките й приложения; 
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 
е) договори за заем, за покупко-продажба на имущество, за дарение, за банкови 

депозити, или други документи, в зависимост от посочения в декларацията източник на 
средствата;  

ж) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от 
декларирания източник на финансиране; 

з) съответните документи по букви „а” – „ж” за трети лица, когато финансовите 
средства са предоставени от тях.”; 

е) в т. 14 и 18 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават; 
ж) в т. 17 след думата „образци” се добавя „(цветни макети – лице и гръб)”;  
з) т. 19 се отменя.  
 
6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 
а) в т. 2 след думата „искането” се добавя „е подписано и”;  

 б) точка 3 се отменя;  
 в) в т. 4 и 5 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;   
 г) в т. 6, буква „а” думите „контролен пакет от акции” се заменят с „повече от 
50% от капитала на дружеството - искател”;  
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д) досегашната точка 9 се изменя така: 
 „9. документи за произход на капитала и за имотно и финансово състояние на 
искателя: 

а) одитиран годишен финансов отчет за предходната година; 
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода, посочен в декларациите по     

т. 7, б. „г” и б. „д”;  
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година; 
г) годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица за предходната година, заедно с всичките й приложения; 
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 
е) договори за заем, за покупко-продажба на имущество, за дарение, за банкови 

депозити, или други документи, в зависимост от посочения в декларацията източник на 
средствата;  

ж) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от 
декларирания източник на финансиране; 

з) съответните документи по букви „а” – „ж” за трети лица, когато финансовите 
средства са предоставени от тях.”; 

е) в т. 13 и 16 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават; 
ж) в т. 15 след думата „образци” се добавя „(цветни макети – лице и гръб)”;   
з) т. 17 се отменя.  
 
7. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения: 
а) в т. 2 след думата „искането” се добавя „е подписано и”;  

 б) точка 3 се отменя;  
 в) в т. 4 и 5 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;   
 г) в т. 6, буква „а” думите „контролния пакет акции” се заменят с „повече от 50% 
от капитала на дружеството - искател”;  

д) досегашната точка 9 се изменя така: 
 „9. документи за произход на капитала и за имотно и финансово състояние на 
искателя: 

а) одитиран годишен финансов отчет за предходната година; 
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода, посочен в декларациите по     

т. 7, б. „г” и б. „д”;  
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година; 
г) годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица за предходната година, заедно с всичките й приложения; 
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 
е) договори за заем, за покупко-продажба на имущество, за дарение, за банкови 

депозити, или други документи, в зависимост от посочения в декларацията източник на 
средствата;  

ж) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от 
декларирания източник на финансиране; 

з) съответните документи по букви „а” – „ж” за трети лица, когато финансовите 
средства са предоставени от тях.”; 

е) в т. 13 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;  
ж) в т. 15 след думата „образци” се добавя „(цветни макети – лице и гръб)”;  
з) т. 16 се отменя. 
 
8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 
а) в т. 2 след думата „искането” се добавя „е подписано и”;  

 б) точка 3 се отменя;  
 в) в т. 4 и 5 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;   
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 г) в т. 6, буква „а” думите „контролен пакет от акции” се заменят с „повече от 
50% от капитала на дружеството - искател”;  

д) досегашната точка 9 се изменя така: 
 „9. документи за произход на капитала и за имотно и финансово състояние на 
искателя: 

а) одитиран годишен финансов отчет за предходната година; 
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода, посочен в декларациите по     

т. 7, б. „г” и б. „д”;  
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година; 
г) годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица за предходната година, заедно с всичките й приложения; 
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 
е) договори за заем, за покупко-продажба на имущество, за дарение, за банкови 

депозити, или други документи, в зависимост от посочения в декларацията източник на 
средствата;  

ж) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от 
декларирания източник на финансиране; 

з) съответните документи по букви „а” – „ж” за трети лица, когато финансовите 
средства са предоставени от тях.”; 

е) в т. 13 и 16 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;  
ж) в т. 14 след думата „образци” се добавя „(цветни макети – лице и гръб)”;  
з) т. 17 се отменя. 
 
9. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 
а) в т. 2 след думата „искането” се добавя „е подписано и”;  

 б) точка 3 се отменя;  
 в) в т. 4 и 5 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;   
 г) в т. 6, буква „а” думите „контролен пакет от акции” се заменят с „повече от 
50% от капитала на дружеството - искател”;  

д) създава се нова т. 8: 
 „8. документи за произход на капитала и за имотно и финансово състояние на 
искателя: 

а) одитиран годишен финансов отчет за предходната година; 
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода, посочен в декларациите по     

т. 7, б. „б” и б. „в”;  
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година; 
г) годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица за предходната година, заедно с всичките й приложения; 
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 
е) договори за заем, за покупко-продажба на имущество, за дарение, за банкови 

депозити, или други документи, в зависимост от посочения в декларацията източник на 
средствата;  

ж) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от 
декларирания източник на финансиране; 

з) съответните документи по букви „а” – „ж” за трети лица, когато финансовите 
средства са предоставени от тях.”; 

е) досегашната т. 8 става т. 9; 
ж) в т. 10 и в 12 думите „- оригинал или официално заверен препис” се 

заличават;  
з) в т. 13 думата „- оригинал” се заличава; 
и) т. 14 се отменя.  
 
10. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 
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а) в т. 2 след думата „искането” се добавя „е подписано и”;  
 б) точка 3 се отменя;  
 в) в т. 4 и 5 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;   
 г) в т. 6, буква „а” думите „контролен пакет от акции” се заменят с „повече от 
50% от капитала на дружеството - искател”;  

д) създава се нова т. 8: 
 „8. документи за произход на капитала и за имотно и финансово състояние на 
искателя: 

а) одитиран годишен финансов отчет за предходната година; 
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода, посочен в декларациите по     

т. 7, б. „б” и б. „в”;  
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година; 
г) годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица за предходната година, заедно с всичките й приложения; 
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 
е) договори за заем, за покупко-продажба на имущество, за дарение, за банкови 

депозити, или други документи, в зависимост от посочения в декларацията източник на 
средствата;  

ж) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от 
декларирания източник на финансиране; 

з) съответните документи по букви „а” – „ж” за трети лица, когато финансовите 
средства са предоставени от тях.”; 

е) досегашните т. 8, 9, 10 и 11 стават съответно т. 9, 10, 11 и 12, като в т. 12 
думата „- оригинал” се заличава. 

 
11. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 
а) в т. 2 след думата „искането” се добавя „е подписано и”;  

 б) точка 3 се отменя;  
 в) в т. 4 и 5 думите „- оригинал или официално заверен препис” се заличават;   
 г) в т. 6, буква „а” думите „контролен пакет от акции” се заменят с „повече от 
50% от капитала на дружеството - искател”;  

д) създава се нова т. 8: 
 „8. документи за произход на капитала и за имотно и финансово състояние на 
искателя: 

а) одитиран годишен финансов отчет за предходната година; 
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода, посочен в декларациите по     

т. 7, б. „б” и б. „в”;  
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година; 
г) годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица за предходната година, заедно с всичките й приложения; 
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 
е) договори за заем, за покупко-продажба на имущество, за дарение, за банкови 

депозити, или други документи, в зависимост от посочения в декларацията източник на 
средствата;  

ж) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от 
декларирания източник на финансиране; 

з) съответните документи по букви „а” – „ж” за трети лица, когато финансовите 
средства са предоставени от тях.”; 

е) досегашните т. 8, 9, 10 и 11 стават съответно т. 9, 10, 11 и 12; 
ж) досегашната т. 12 става т. 13 и в нея думите „- оригинал или официално 

заверен препис” се заличават;  
з) досегашната т. 13 става т. 14 и се отменя.  
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12. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 
а) в т. 1 след думата „съоръжения” се поставя тире и се добавя „по образец, 

утвърден от председателя на ДКХ”;  
б) в т. 4 думите „и облигационните отношения за” се заменят с „или друго 

правно основание за ползване на”, а думите „- оригинал или официално заверен 
препис” се заличават;     

в) точка 5 се отменя; 
г) в т. 7 думата „- оригинал” се заличава; 
д) точки 8 и 9 се отменят. 
 
13. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 
а) в т. 1 след думата „съоръжения” се поставя тире и се добавя „по образец, 

утвърден от председателя на ДКХ”;  
б) в т. 5 думите „и облигационните отношения за” се заменят с „или друго 

правно основание за ползване на”, а думите „- оригинал или официално заверен 
препис” се заличават;     

в) точка 6 се отменя; 
г) в т. 7 думите „оригинал или официално заверен препис” се заличават; 
д) точки 8 и 9 се отменят. 
 
14. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: 
а) в т. 1 след думата „съоръжения” се поставя тире и се добавя „по образец, 

утвърден от председателя на ДКХ”;  
б) в т. 4 думите „оригинал или официално заверен препис” се заличават; 
в) точки 5 и 6 се отменят. 
 
 15. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 
а) в основния текст думите „по съдебната регистрация” се заменят с думите „по 

търговската регистрация”; 
б) в т. 1 думите „по съдебната регистрация” се заменят с „по търговската 

регистрация”, след тях се поставя тире и се добавя „по образец, утвърден от 
председателя на ДКХ”;  

в) точки 3, 4 и 5 се отменят; 
г) в т. 8 думите „оригинал или официално заверен препис” се заличават; 
д) точки 9 и 10 се отменят. 
 
16. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 
а) в т. 2 след думата „искането” се добавя „е подписано и”;  
б) в т. 3 думите „оригинал или официално заверен препис” се заличават; 
в) точка 5 се отменя; 
г) в т. 6 думата „- оригинал” се заличава; 
д) точка 7 се отменя. 
 
17. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 
а) в т. 1 след думите „срока му” се поставя тире и се добавя „по образец, 

утвърден от председателя на ДКХ”;  
б) в т. 2 след думата „искането” се добавя „е подписано и”;  
в) в т. 3 думите „оригинал или официално заверен препис” се заличават. 

 
 § 2. В Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета с 
Постановление № 89 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм. 
и доп. бр. 101 от 2007 г.), се правят следните изменения и допълнения:  
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 1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 се изменя така:  
 „1. на игри в игрално казино:  
 а) за игрално казино с 5 игрални маси и 10 игрални автомата – 35 000 лв.; 
 б) за игрално казино с повече от 5 игрални маси и повече от 10 игрални автомата 
– 35 000 лв. и по 2 000 лв. за всяка допълнителна игрална маса и 100 лв. за всеки 
допълнителен игрален автомат;”. 

 
 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:  
 а) в т. 1 буква „а” се изменя така:  
 „а) за всеки тип или модификация на игрален автомат – по 100 лв. за всяко 
игрално място;”; 
 б) в т. 2 буква „а” се изменя така:  
 „а) за всеки игрален автомат – по 100 лв. за всяко игрално място;”; 
 в) създава се нова т. 4:  
 „4. за увеличаване на броя и/или промяна на адресите на пунктовете за приемане 
на залози и изплащане на печалби – по 100 лв. за всеки пункт, а за намаляване броя на 
пунктовете – по 50 лв. за всеки пункт;”; 
 г) досегашната т. 4 става т. 5, като думата „съдебната” се заменя с „търговската”.  
 
 3. Чл. 7 се изменя така: 
 „Чл. 7. За издаване на удостоверения, препис-извлечения от регистрите, 
протоколите и решенията на Държавната комисия по хазарта и копия от други 
документи се събира такса в размер на 10 лв. за всеки отделен документ.” 
 

4. В чл. 8 думите „при получаване на разрешението” се заменят с „до 3 (три) 
работни дни след влизане на  решението в сила”. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕБИ 
 
 § 3. По висящите производства към датата на влизане в сила на измененията в 
Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта не се събира, съответно не 
се довнася такса. 
 § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 
вестник". 
 
 
 
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
        БОЙКО БОРИСОВ 
 
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 
                 РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ 
 
  
 
 


