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ДОКЛАД 

ОТ 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение 

и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по 

Закона за хазарта, приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г. 

(обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2013 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 /УПМСНА/ внасям за разглеждане проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за 

документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, приета с 

Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. 

и доп., бр. 105 от 2013 г.)    

 Предлаганите промени са свързани с осигуряване възможността гражданите и 

организациите да заявяват и получават предвидените в Закона за хазарта и в 

подзаконовите актове по прилагането му административни услуги, като електронни 

услуги. Допълненията в наредбата целят основно да бъде постигнато съответствие 

между особените изисквания на Закона за електронното управление /ЗЕУ/, 

подзаконовите актове по неговото прилагане и основните принципи на електронно 

управление от една страна, и съществуващият ред за предоставяне на административна 

услуга, предвиден в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по 

Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях, който ред 

към настоящия момент е базиран само на правилата за работа с документи на хартиен 

носител, от друга страна. С предложените изменения и допълнения в Наредбата за 

документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, се цели изцяло 

да се унифицира процедурата по електронното подаване на електронни заявления до 

Държавната комисия по хазарта, с което да отпадне необходимост от допълнително 

уреждане на въпроса в други актове.  

С измененията в чл. 2, ал. 2 от наредбата се цели да се избегне възможността 

за превратно тълкуване, че председателят утвърждава само образци на искания на 

хартиен носител, а не и електронните заявления.  

 Въведени са специални изисквания в случаите на електронно подаване на 

заявления и документи от лице, действащо от името и за сметка на получателя на 

apis://Base=NARH&DocCode=8359113105&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=8359113105&Type=201/


 

 

2 

електронната административна услуга. С цел намаляване на регулаторната тежест върху 

организаторите на хазартни игри отпада задължението за предоставяне на списък с 

наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера на свързаните в 

съответната джакпот система игрални автомати, тъй като предоставянето му излишно 

затруднява лицата, които искат да извършват дейност по ЗХ. Предвижда се отпадане и 

на задължението за представяне на  удостоверение за вписване в публичния регистър на 

администраторите на лични данни, издадено от Комисията за защита на личните данни. 

Всички тези данни, подавани като приложение към заявлението до ДКХ, създават 

немотивирани финансови разходи за лицата. Цели се избягване събирането на данни, 

които вече са били предмет на преценка от компетентен орган, рационализиране на 

работния процес на администрацията и намаляване на административната тежест, чрез 

редуциране на изискваната информация.  

Предвид измененията на Закона за хазарта, в сила от 1 януари 2014 г., 

терминът „хазартни игри от разстояние“ отпадна, като вместо него се въведе понятието 

„онлайн залагания“ който има идентично съдържание. Тези изменения са взети предвид 

при изготвяне на проекта на постановление с цел унифициране на терминологията в 

закона. Направени са и други редакции в текстовете в наредбата, думите „план-сметка 

за приходите от залози и разходите за печалби“ се заменят с „план-сметка за приходите 

и разходите“. Взети са предвид и отменените и изменени текстове в Закона за хазарта и 

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. 

Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

Европейския съюз, поради което не е приложена Справка за съответствие с 

европейското право съгласно чл. 35, ал. 1, т. 3 от УПМСНА. 

Предложеният проект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по 

приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква. ‘’б’’ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. Проектът на постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за документите, 

необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта е съгласуван в съответствие с 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

За направените бележки и предложения и отразяването им в проекта е 

изготвена и приложена справка. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед на гореизложеното и на основание 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 

изменение и допълнение на Наредба за документите, необходими за издаване на 

лицензи по Закона за хазарта. 

 

Приложение: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона 

за хазарта, приета с ПМС № 270 от 2012 г. (обн., ДВ, бр.85 от 2012 г., изм. и доп., бр.105 

от 2013 г.). 

2. Доклад до г-н Фейзи Бекир – заместник-министър на финансите; 
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3. Доклад от министъра на финансите Владислав Горанов до Министерския 

съвет; 

4. Справка за отразяване на становищата, получени при 

вътрешноведомственото съгласуване; 

5. Финансова обосновка; 

6. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване; 

7. Електронен носител с материалите по т. 1 - 6. 

 

 

 

 

 

                                      МИНИСТЪР НА ФИНАСИТЕ: 

 

                                                                                         ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 

 


