
                                                                                                                      Проект! 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА 

Обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г., изм. и доп., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 1,102 и 110 от 
2001 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., доп., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 79, 94, 95, 103, 
105 от 2005 г., бр. 30 и 54 от 2006 г., изм., бр. 109 и 110 от 2007 г., бр. 42, 74 и 82 от 2009 г., бр. 
50 от 2010 г. 

 

§ 1. Член 9 се изменя така: 

„Чл. 9. Държавата може да организира само лотарийни, тото и лото игри и залагания върху 
резултати от спортни състезания  чрез Държавно предприятие „Българския спортен 
тотализатор” към министъра на физическото възпитание и спорта, което не е търговско 
дружество и в което държавата притежава изцяло правата. 

 (2) Устройственият правилник на предприятието по ал. 1 се приема от Министерския 
съвет по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта. Органите за 
управление на Държавно предприятие „Българския спортен тотализатор” се назначават и 
освобождават от министъра на физическото възпитание и спорта. 

 (3) Използването на приходите от дейността на Държавно предприятие „Българския 
спортен тотализатор” след данъчно облагане и приспадане на разходите и изплатените печалби 
се  утвърждава от министъра на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на 
финансите: 

 1.  за нуждите на физическото възпитание и спорта; 

 2. за поддръжка, ремонт или създаване на нова спортна база в училищата;  

(4) Министърът на физическото възпитание и спорта,  разпределя средствата за 
поддръжка, ремонт или създаване на нова спортна база в училищата, по предложение от 
министъра на образованието, младежта и науката..” 
 

§ 2. В член 77, ал.2  числото „30 000” се заменя с „15 000” 

 

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 §3. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за хазарта се 
изменя така: 

 (1) Държавно предприятие „Държавна парично-предметна лотария” се преобразува чрез 
вливане в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” при условията на 
универсално правоприемство. 

(2) се отменя; 



Създават се нови  ал. 4, 5 , 6 и 7,  както следва: 
(4) Активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на Държавно 

предприятие „Държавна парично-предметна лотария” се поемат от Държавно предприятие 
„Български спортен тотализатор”. 

(5) Трудовите правоотношения със служителите на Държавно предприятие „Държавна 
парично-предметна лотария” се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.  

(6) В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон разрешенията за организиране на 
хазартни игри и отпечатване на удостоверителните знаци, издадени на Държавно предприятие 
„Държавна парично-предметна лотария” се преиздават служебно в полза на Държавно 
предприятие „Български спортен тотализатор” при запазване на условията, определени в тях, 
без заплащане на такси.  

(7) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема 
нов Устройствен правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” по 
предложение на министъра на физическото възпитание и спорта. 

  

  § 4.  Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник”. 

 

 

ВНОСИТЕЛИ: 

Иво Димов..................................... 

Ивайло Тошев............................... 

Делян Добрев................................ 

Иван Колев…................................ 

 

 

 

 

 

 



МОТИВИ 
към предложените изменения и допълнения на Закона за хазарта 

 
 

През годините Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” се наложи като 
водещ държавен хазартен оператор в преобладаващата част от хазартните игри, допустими за 
осъществяване от държавата. Положително в работата на това предприятие е обстоятелството, 
че то разполага с подходяща собствена материална база в София, регионалните й дирекции и в 
по-голямата част от страна. Така Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” не е 
обвързано със заплащането на наеми за ползване на необходимите за неговата основна дейност 
помещения.  

Държавно предприятие „Държавна парично-предметна лотария” не може да задоволи 
потребностите си в собствени пунктове и сграден фонд. До приватизацията на Банка ДСК 
значителна част от тиражите на Държавна парично-предметна лотария се осъществяваха чрез 
клоновата мрежа на банката на базата на комисионен договор. В последствие осъществяването 
на тази форма на организация се оказа нерентабилна и бе преустановена. Значителна част от 
дейностите на това държавно предприятие през 2010 г. е осъществяване в обектите на  
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”.  

Взаимодействието, осъществявано през годините между двете държавни предприятия 
показва, че занапред държавата следва да концентрира тази дейност в един хазартен оператор.   
Очаква се това да доведе до по-добра координация на организираните хазартни игри, 
намаляване на преките разходи за издръжка на дейността и повишаване на печалбата от 
основна дейност на държавния хазартен оператор.   
 Предложената промяна по отношение на Държавно предприятие „Български спортен 
тотализатор” и Държавно предприятие „Държавна парично-предметна лотария” произтича от 
необходимостта за осъществяване на една от мерките, заложени в на Министерския съвет 
План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация. Тази мярка е в 
раздел „Оптимизиране на функции” на Плана и предвижда Държавно предприятие „Държавна 
парично-предметна лотария” да се преобразува чрез вливане в Държавно предприятие 
„Български спортен тотализатор” при условията на универсално правоприемство. 

 Реализирането на предложените промени на практика ще доведат до функционирането 
на единен държавен хазартен оператор. Основна функцията на този оператор е свързана с 
подпомагането на физическото възпитание и спорта във всичките му подсистеми –Спорт за 
високи постижения, Спорт за учащи и Спорт  в свободното време. 

           В § 2  предложените  изменения в Закона за хазарта са във се ограничава  размера на 
плащанията в брой от 30000 на 15000 хиляди лева. 

 Реалните резултати от предложеното преструктуриране се очаква да бъдат постигнати 
през второто полугодие на 2011 г.  

                                                                   ВНОСИТЕЛИ:        

                                                                      Иво Димов.....................................                                                      
                                                                 Ивайло Тошев............................... 
                                                                 Делян Добрев................................ 
      Иван Колев….…………………... 


