
М И Н И С Т Е Р С Т В О НА Ф И Н А Н С И Т Е 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДО 
Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И 
ФИНАНСИ 
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-
4, внесен в Народното събрание на 16.01.2020 г. от н.п. Валери Симеонов и група народни 
представители 

В отговор на Ваше писмо относно законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за хазарта, № 054-01-4, внесен в Народното събрание на 16.01.2020 г. от н.п. Валери 
Симеонов и група народни представители, Министерството на финансите изразява 
следното становище: 

1. По предложеното изменение на разпоредбата на чл. 9, ал. 2: 
С предложението се разширява кръга от дейности и обекти, за които да се изисква 

издаване на лиценз от Държавната комисия по хазарта. В тази връзка в случай, че бъде 
въведена забрана върху разпространението на билети, фишове, талони и други 
удостоверителни знаци, както и плащането на печалби за хазартни игри от лица или в 
обекти (вериги от обекти) без съответния лиценз, издаден от Държавната комисия по 
хазарта, значително би се увеличила административната тежест за дружествата — 
организатори на хазартни игри (съответно притежатели на обекти, подлежащи на 
лицензиране), както и обемът на работа на хазартния регулатор. 

Въвеждането на нов лицензионен режим ще доведе до разходи за нов кръг лица, 
които ще трябва да получат лиценз за съответните търговски обекти, както и до увеличаване 
на административния, техническия и информационен ресурс. По този начин вместо 
ограничаване на административната тежест ще се въведе още едно лицензионно 
производство, свързано с набавяне и представяне на документи, с технологично време за 
проверка и проучване на документи и съответно с произнасяне по искането от страна на 
държавния регулатор. 
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2. По предложеното изменение на разпоредбата на чл. 14, ал. 2: 
С предложението се предвижда органите за управление на Държавно предприятие 

"Български спортен тотализатор" (ДП „БСТ") да се назначават и освобождават от 
министъра на младежта и спорта и министъра на финансите: 

Доколкото чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта вече предвижда съгласуване от 
министъра на финансите при утвърждаване на разходите на ДП „БСТ" за обществени нужди 
в областта на спорта, считаме че предлаганото изменение не противоречи на духа и целите 
на чл. 14. 

3. По изменението на чл. 44, ал. 1: 
С предлаганото изменение се разширява кръгът от обекти, за които е налице 

изискване да отстоят на не по-малко от 300 метра от училища и домове за деца, лишени от 
родителски грижи. 

В тази връзка подкрепяме предложението доколкото същото е в съответствие с 
целите на разглежданата разпоредба в нейната цялост. 

4. По преходните и заключителни разпоредби на законопроекта: 
По отношение на предвиденото в ал. 7 на § 5 от законопроекта задължение на 

Държавната комисия по хазарта да следи за договореното изплащане на печалби и в случаи 
на неизпълнение да налага санкции по чл. 112 от Закона за хазарта на организатори с 
прекратен лиценз, предлагаме вместо предложения текст да бъде създадена нова 
санкционна норма, която да описва предвидената хипотеза. 

В сегашната си уредба чл. 112 от Закона за хазарта предвижда налагане на санкция 
за неизплатена печалба в определения срок или ред единствено на лица, имащи качеството 
на организатори на хазартни игри (т.е. притежаващи действащ лиценз за игри и дейности 
по Закона за хазарта, издаден от Държавната комисия по хазарта), докато лицата по ал. 7 на 
§ 5 нямат вече качеството на организатори. 

Относно ал. 9 на § 5 от законопроекта предлагаме да бъде допълнено, че лицето 
следва да представи банкова сметка, като разпоредбата да бъде формулирана по следния 
начин: „В 30-дневен срок от постъпването на сумата Комисията изплаща печалбата по 
предоставена й от лицето банкова сметка". 


