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1.Дефиниране на проблема: 

 

 След извършен преглед на действащата нормативна уредба е установено несъответствие 

между Устройствения правилник на Българския институт по метрология, приет с 

Постановление на Министерския съвет № 287 от 11.12.2018 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 

14.12.2018 г.), с приетите промени в Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 69 от 2020 г.) и 

Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 88 от 2020 г.). В тази връзка, възниква необходимост от 

предприемане на съответните действия по изготвяне, съгласуване/публикуване и 

приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Устройствен правилник на Българския институт по метрология /УПБИМ/. 

 

1.1 Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

 

С приетите промени в чл.20, ал.2, чл.21, ал.3, чл.22, ал.1 и 3 и чл.89, ал.4 от Закона за 

хазарта /ЗХ/(обн., ДВ, бр. 69 от 2020 г.) са направени множество промени в нормативната 

уредба по отношение на практическото приложение на хазартното регулиране, както и 

контрола осъществяван до този момент от Държавна комисия по хазарта. На института  са 

възложени функции по водене на регистри, даване на становища в производствата по 

издаване/промяна на лицензии за хазартни игри и дейности, и осъществяването на контрол 

за съответствието на игралното оборудване с регистрираните типове и модификации на 

същото. С оглед извършените нормативни промени следва да бъде допълнен УПБИМ, като 

се отразят новите правомощия по водене на регистри, даване на становища в 

производствата по издаване/промяна на лицензии за хазартни игри и дейности, и 

осъществяването на контрол за съответствието на игралното оборудване с регистрираните 

типове и модификации на същото; 

С приетите промени в чл.213а от Изборния кодекс /ИК/(обн., ДВ, бр. 88 от 2020 г.) на БИМ 

са възложени правомощия да удостоверява съответствието на доставения тип техническо 

устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на 

техническата спецификация, съвместно с Държавна агенция "Електронно управление" и 

Българския институт за стандартизация, а на председателя на БИМ, председателя на 

Държавна агенция "Електронно управление" и председателя на управителния съвет на 

Българския институт за стандартизация е дадено правото да утвърдят методика, по която 

да се извърши удостоверяването. С оглед извършените нормативни промени следва да 



бъде допълнен УПБИМ, като се отразят новите правомощия на председателя на института, 

съвместно с председателя на Държавна агенция "Електронно управление" и председателя 

на управителния съвет на Българския институт за стандартизация да утвърждават 

методика, по която да се извършва удостоверяването на доставения тип техническо 

устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на 

техническата спецификация и да извършва, съвместно с тях, самото удостоверяване. 

В действащия УПБИМ, не са определени административните звена, които да подпомагат 

председателя при  осъществяването на новите му правомощия, защото липсва 

административен капацитет, под формата на щатна численост, в областта на новите 

правомощия, а в бюджета на института не са предвидени средства за финансиране на 

новите правомощия и задължения.  

Институтът разполага с лаборатория за изпитване на игрални съоръжения, която е 

акредитирана от ИА Българска служба за акредитация. Към настоящия момент БИМ 

разполага с 2 (двама) експерти от лабораторията за изпитване на игрални съоръжения с 

необходимата компетентност в областта на хазарта. Поради изискванията за 

безпристрастност, тези експерти не би трябвало да участват при вземането на решения 

относно вписването в регистъра на типове и модификации на игрални съоръжения и 

комуникационен софтуер, даването на становища по издаване/промяна на лиценз или при 

контрола по чл.89, ал.4 ЗХ. Тези дейности трябва да се извършват от независими към 

процеса на изпитването експерти по правилата за независимост и безпристрастност по 

ISO/IEC 17025 за изпитване на игрално оборудване и/или игрален софтуер на 

комуникационно оборудване.  

По отношение удостоверяване съответствието на доставения тип техническо устройство 

за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК липсва отговорно 

административно звено, липсва необходимия административен капацитет, както и 

техническо и програмно осигуряване.  

 

1.2 Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство 

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. 

Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и 

др.). 

След извършен преглед на действащата нормативна уредба е установено несъответствие 

между Устройствения правилник на Българския институт по метрология с приетите 

промени в Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 69 от 2020 г.), като на института  са възложени 

функции по водене на регистри, даване на становища в производствата по 

издаване/промяна на лицензии за хазартни игри и дейности, и осъществяването на контрол 

за съответствието на игралното оборудване с регистрираните типове и модификации на 

същото. С Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 88 от 2020 г.), на БИМ са възложени правомощия 

да удостоверява съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно 

гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата 

спецификация, съвместно с Държавна агенция "Електронно управление" и Българския 

институт за стандартизация, а на председателя на БИМ, председателят на Държавна 

агенция "Електронно управление" и председателя на управителния съвет на Българския 

институт за стандартизация е дадено правото да утвърдят методика, по която да се 

извърши удостоверяването.  

В действащия УПБИМ, не са определени административните звена, които да подпомагат 

председателя при осъществяването на новите му правомощия, защото липсва 

административен капацитет, под формата на щатна численост, в областта на новите 



правомощия, а в бюджета на института не са предвидени средства за финансиране на 

новите правомощия и задължения.  

Институтът разполага с лаборатория за изпитване на игрални съоръжения, която е 

акредитирана от ИА Българска служба за акредитация. Към настоящия момент БИМ 

разполага с 2 (двама) експерти от лабораторията за изпитване на игрални съоръжения с 

необходимата компетентност в областта на хазарта. Поради изискванията за 

безпристрастност, тези експерти не би трябвало да участват при вземането на решения 

относно вписването в регистъра на типове и модификации на игрални съоръжения и 

комуникационен софтуер, даването на становища по издаване/промяна на лиценз или при 

контрола по чл.89, ал.4 ЗХ. Тези дейности трябва да се извършват от независими към 

процеса на изпитването експерти по правилата за независимост и безпристрастност по 

ISO/IEC 17025 за изпитване на игрално оборудване и/или игрален софтуер на 

комуникационно оборудване.  

По отношение удостоверяване съответствието на доставения тип техническо устройство 

за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК липсва отговорно 

административно звено, липсва необходимия административен капацитет, както и 

техническо и програмно осигуряване.  

Създаването на ново структурно звено, което да осъществява новите функции по ЗХ и ИК 

не може да се реши в рамките на съществуващата нормативна уредба, поради което се 

налага промяна на УПМЕ. 

 

1.3 Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

 

Не са извършвани последващи оценки. 

2. Цели: 

 

Основната цел, която ще бъде постигната чрез приемането на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския 

институт по метрология е привеждането на правилника в съответствие с разпоредбите на 

Закона за хазарта и Изборния кодекс.  

Да се повиши качеството и ефективността на работата и повишаване на 

административния капацитет в специализираната администрация на института като се 

увеличи и щатната й численост. 

Да се създаде правна сигурност за Търговските дружества и еднолични търговци чрез 

осигуряване на възможност за провеждане на процедури по издаване на лицензи, 

изискуеми от закона. 

Да се създаде правна сигурност за физическите лица, участници в хазартни игри по 

отношение на игралното оборудване, с  което участват в игрите. 

Да се изпълнят целите по отношение на контролната дейност в процедурите по 

издаване на лицензи. 

Да се изпълнят целите по създаването и воденето на регистрите по чл.20, ал.2 ЗХ. 

Да се изпълнят целите по отношение на осигуряване на всеобщо, равно и пряко 

избирателно право с тайно гласуване и свободно изразяване на волята на избирателите с 

помощта на удостоверен тип техническо устройство за машинно гласуване с електронни 

средства. 

  

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 

начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на 

действащата стратегическа рамка? 



 

3.Идентифициране на заинтересованите страни: 
 Български институт по метрология; 

 Национална агенция за приходите;  

 Централната избирателна комисия;  

 Търговски дружества и Еднолични търговци, регистрирани в Република България 

или в друга държава членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по 

споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация 

Швейцария, които биха пожелали да впишат игрално оборудвани и/или да 

организират хазартни игри – 421 ТД и ЕТ притежават лицензии, с издадени общо 

1083 лиценза, а в старите регистри има вписани над 3700 записа по отношение на 

игралното оборудване;  

 Физическите лица, участници в хазартни игри; 

 Лицата с избирателни права – над 6 000 000;  

 Министерството на финансите. 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена 

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие: 
За решаване на дефинираните проблеми вариантите на действие са ограничени до вариант 

"Без действие" и вариант „Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет 

за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по 

метрология“. 

 

Вариант 0 „Без действие“: 

Действащият Устройствен правилник на Българския институт по метрология няма да 

съответства на действащата нормативна база и по специално на Закона за хазарта и 

Изборния кодекс. Правилникът няма да отговоря и на актовете по прилагане на двата 

нормативни акта. Институтът няма да разполага с необходимия административен 

капацитет и финансов ресурс за да изпълнява възложените му функции.  

Годишните отчети на института показват, че в резултат на въвеждането на измененията 

от 2012 г. до сега, обемът на проверките на средства за измерване, само в областта по 

прилагането на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез 

фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите 

за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен 

магазин, е нараснал с около 60 %. В същото време, отчетите показват, че само за периода 

2012 г. – 2016 г., в резултат на оптимизации на държавната администрация, броят на 

служителите от специализираната администрация в института, съответно общата му 

численост, е намален с 32 човека и всички опити за организиране на дейността в намален 

състав и без допълнителен финансов ресурс се оказват неуспешни и поставят под риск 

цялата му дейност. Общата численост на персонала в БИМ, съгласно чл.8 от действащия  

Устройствен правилник (обн., ДВ, бр. 104 от 14.12.2018 г.) е 287 щатни бройки, 

разпределени обща администрация, организирана в една дирекция със 35 щ. бр., и 

специализирана администрация, организирана в две главни дирекции, от които едната с 

62 щ. бр., а другата със 185 щ. бр. Администрацията включва и финансов контрольор, 

длъжностно лице по защита на личните данни, главен секретар.  

Доколкото в БИМ ще липсва административен капацитет и техническа обезпеченост, ще 

бъде невъзможно или изключително трудно, при настоящата натовареност на 

служителите, лицата, които биха желали да впишат в регистрите за типовете и 



модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, 

включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, 

комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата 

на самообслужване за организиране на лотарийни игри, да получат съответната услуга, и 

да организират хазартни игри, ще се затрудни работата на Националната агенция за 

приходите в производствата по издаване/промяна на лицензии за хазартни игри и 

дейности, и осъществяването на контрол за съответствието на игралното оборудване с 

регистрираните типове и модификации, ще се затрудни работата на Централната 

избирателна комисия при организирането на машинното гласуване. 

В тази връзка, следва да се направи извода, че ако не бъде приет проектът на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на допълнение на 

Устройствен правилник на Българския институт по метрология, няма да бъдат изпълнени 

заложените цели, чрез реализираните законодателни промени в Закона за хазарта и 

Изборния кодекс, което е предпоставка да се стигне до извода, че това не е най-

предпочитания вариант. 

 

 

Вариант 1 „ Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по 

метрология“: 

При този вариант, Устройственият правилник на Българския институт по метрология ще 

е в съответствие с разпоредбите на Закона за хазарта и Изборния кодекс; Ще се повиши 

качеството и ефективността на работата и административния капацитет в 

специализираната администрация на института; Ще се създаде правна сигурност за 

Търговските дружества и еднолични търговци чрез осигуряване на възможност за 

провеждане на процедури по издаване на лицензи, изискуеми от закона; Ще се създаде 

правна сигурност за физическите лица, участници в хазартни игри по отношение на 

игралното оборудване, с  което участват в игрите; Ще се изпълнят целите по отношение 

на контролната дейност в процедурите по издаване на лицензи; Ще се изпълнят целите по 

създаването и воденето на регистрите по чл.20, ал.2 ЗХ; Ще се изпълнят целите по 

отношение на осигуряване на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване 

и свободно изразяване на волята на избирателите с помощта на удостоверен тип 

техническо устройство за машинно гласуване с електронни средства; Ще е възможно 

изпълнението на обхвата на дейност на БИМ, в т. ч. и възложените нови функции,  без 

съществена забава спрямо регламентираните законови срокове и с повишаване на 

качеството при изпълнението им.  

С § 83, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта /ЗХ/(обн., ДВ, 

бр. 69 от 2020 г.), щатните бройки, включени в общата численост на персонала на 

закритата Държавна комисия по хазарта, които към този момент са 52, са предоставени в 

разпореждане на министъра на финансите, въпреки че една част от правомощията на 

закритата комисия преминават към Българския институт по метрология. В последствие, с 

Постановление на Министерския съвет  № 231 от 27.08.2020 г. (Oбн., ДВ, бр. 77 от 

1.09.2020 г.) 32 щатни бройки са предоставени на НАП, а 18 щатни бройки на 

Министерство на финансите.    

Годишните отчети на института показват, че се извършват средногодишно по 190 000  

проверки и калибрирания на средства за измервания от служителите  на  специализираната 

администрация, или средногодишно по 770 проверки на служител от специализираната 

администрация. Като се има предвид, че някой от проверките и калибриранията изискват 

значителен период от време за извършването им, служителите са изключително 

натоварени. Отчитайки и обстоятелството, че служителите от общата администрация са 



значително под допустимите 35 на сто от общата численост на персонала - представляват 

12 на сто от общата численост, преструктурирането на сега съществуващите 

административни звена и оптимизирането на тяхната численост е невъзможно.   

Спазването на нормативните изисквания налага осигуряването на достатъчен 

административен капацитет. Създаването на нова дирекция от специализираната 

администрация на БИМ, натоварена с правомощията по водене на регистри, даване на 

становища в производствата по издаване/промяна на лицензии за хазартни игри и 

дейности, осъществяването на контрол за съответствието на игралното оборудване с 

регистрираните типове и модификации, както и с правомощията по чл.213а, ал.2 ИК, 

предполага увеличаването с 11 /единадесет/ щатни бройки общата численост на института 

като на новото звено ще бъдат възложени следните нови функции: 

 По прилагането на Закона за хазарта: 

а) да извършва изпитване на типове, версии и модификации на игрално оборудване, 

джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване; 

б) да води електронни публични регистри за типовете и модификациите на игралното 

оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната 

компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, 

включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за 

организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната; 

в) да оказва съдействие на органите на Националната агенция за приходите /НАП/, 

включително по предотвратяване използването на финансовата система за целите на 

изпирането на пари и финансирането на тероризма; 

г) да изготвя становища по чл.22, ал.1 от Закона за хазарта.; 

д) да предоставя информация, становища и/или справки на НАП; 

е) по искане на органите на НАП да извършва проверки за съответствието на игрално 

оборудване с регистрираните типове и модификации. 

 По прилагане на Изборния кодекс: 

а) да участва в разработването на методика за удостоверяване на съответствието на 

доставения от Централната избирателна комисия тип техническо устройство за машинно 

гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на 

техническата спецификация; 

б) да участва в процедурата по удостоверяване съответствието на доставения тип 

техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния 

кодекс и изискванията на техническата спецификация. 

Ще бъде извършена и оптимизация на работата в Главна дирекция „Мерки и измервателни 

уреди“, като част от дейността й по прилагането на Закона за данък върху добавената 

стойност, по прилагането на Валутния закон и на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и 

реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, и 

дейността по изпитване на продукти за електромагнитна съвместимост и въздействия на 

околната среда ще бъде възложена на новото звено. 

Във връзка с гореизложеното, следва да се направи извод, че най-препоръчителния 

вариант за действие е приемането на проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по 

метрология, доколкото с предложените промени се очаква да се постигнат целите, 

заложени в Закона за хазарта и Изборния кодекс. 

За реализиране на предложените промени ще са необходими допълнителни финансови 

средства и допълнителна щатна численост. Разходите за обезпечаване на промените 

следва да бъдат осигурени чрез промяна в бюджет на БИМ, като за 2021 г. те ще са в размер 

на 1 560 000 лв., за 2022 г. в размер на 394 560 лв., а за 2023 в размер на 394 560 лв.  

 



Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта "без действие". 

5. Негативни въздействия: 
 

Вариант 0 „Без действие“: 

В случай, че не бъде приет проектът на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на УПБИМ, ще са налице следните негативни въздействия за 

Българския институт по метрология, Националната агенция за приходите и  Министерство 

на финансите, 

 Неизпълнение на целите по отношение на контролната дейност в процедурите по 

издаване на лицензи и последващия контрол при организирането на хазартни игри. 

 Неизпълнение на целите по създаването и воденето на регистрите по чл.20, ал.2 ЗХ   

 

Негативните въздействия за Централната избирателна комисия, са: 

 Да не се изпълнят целите по отношение на осигуряване на всеобщо, равно и пряко 

избирателно право с тайно гласуване и свободно изразяване на волята на 

избирателите с помощта на удостоверен тип техническо устройство за машинно 

гласуване с електронни средства. 

 

Негативните въздействия по отношение на Търговските дружества и еднолични търговци, 

са: 

 Ако не се приеме предложения проект на нормативен акт ще се създадат 

предпоставки за правна несигурност за тях, доколкото няма да се  осигури 

възможност за провеждане на процедури по издаване/продължаване на лицензи, 

изискуеми от закона. 

 

Негативните въздействия по отношение на физическите лица, участници в хазартни игри, 

са: 

 Правна несигурност за физическите лица, участници в хазартни игри по отношение 

на игралното оборудване, с  което участват в игрите. 

 

Негативните ефекти по отношение на лицата с избирателни права, са: 

 Правна несигурност у избирателите по отношение на осигуряване на всеобщо, 

равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и свободно изразяване на воля 

с помощта на удостоверен тип техническо устройство за машинно гласуване с 

електронни средства. 

 

 

 

Вариант 1 „Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по 

метрология“: 

В случай, че бъде приет проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение 

и допълнение на УПБИМ, ще са налице следните негативни въздействия: Нарастване на 

разходната част на бюджета на БИМ, респ. –  разходната част на държавния бюджет с 

около 512 930 лв./годишно като за първата година, разходите ще са в размер на около 1 663 

348 лв.   

 

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 



всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 

6. Положителни въздействия: 
 

Вариант 0 “Без действие“: 

Разходната част на бюджета на БИМ, респ. – разходната част на държавния бюджет няма 

да нарасне с около 512 930 лв./годишно и около 1 663 348лв. за първата година. 

Вариант 1 „Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по 

метрология“: 

 

С приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на УПБИМ, ще са налице следните положителни въздействия за Българския 

институт по метрология, Националната агенция за приходите и  Министерство на 

финансите, 

 Ще се изпълнят целите по отношение на контролната дейност в процедурите по 

издаване на лицензи и последващия контрол при организирането на хазартни игри. 

 Ще се изпълнят целите по създаването и воденето на регистрите по чл.20, ал.2 ЗХ   

 

Положителни въздействия за Централната избирателна комисия,  

 Ще се изпълнят целите по отношение на осигуряване на всеобщо, равно и пряко 

избирателно право с тайно гласуване и свободно изразяване на волята на 

избирателите с помощта на удостоверен тип техническо устройство за машинно 

гласуване с електронни средства. 

 

Положителните въздействия по отношение на Търговските дружества и еднолични 

търговци,  

 Създаване на правна несигурност за тях и осигуряване на възможност за 

провеждане на процедури по издаване/продължаване на лицензи, изискуеми от 

закона. 

 

Положителните въздействия по отношение на физическите лица, участници в хазартни 

игри, 

 Правна сигурност за физическите лица, участници в хазартни игри по отношение 

на игралното оборудване, с  което участват в игрите. 

 

Положителни ефекти по отношение на лицата с избирателни права, са: 

 Реализиране на възможността избирателите да осъществят пряко избирателно 

право с помощта на удостоверен тип техническо устройство за машинно гласуване 

с електронни средства. 

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове:  
В случай, че не бъде приет проектът на  Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на УПБИМ, ще са налице следните потенциални рискове: 



 Институтът няма да може да осъществява контролна дейност в процедурите 

по издаване на лицензи и последващия контрол при организирането на хазартни 

игри. 

 Институтът няма да може да създаде и поддържа  регистрите по чл.20, ал.2 ЗХ   

 Институтът няма да разполага с необходимия финансов и административен 

капацитет за удостоверяване на типа техническо устройство за машинно 

гласуване с електронни средства. 

 

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

 

  

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

 

Ще се повиши  

 Ще се намали 

 Няма ефект 

 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими 

и услуги? 

Не се създават нови регулаторни режими. В разпоредбите на Закона за хазарта преди 

неговото изменение и допълнение и в подзаконовата нормативна база към него 

(НАРЕДБА № Н-3 от 4.09.2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване 

обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за 

предоставяните електронни услуги) съществува изискване за водене на регистри.  

 

9. Създават ли се нови регистри?  
Да.  

Създават се новите регистри по чл.20, ал.2 от Закона за хазарта.  

Със ЗИД на ЗХ (изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г.), подлежащите на вписване 

обстоятелства, условията и редът за водене и поддържане на регистрите, както и 

предоставяните електронни услуги, се определят с наредба на министъра на финансите и 

се водят от Българския институт по метрология, и са: 

1. Регистър на типове и модификации на игрално оборудване . 

1.1. Игрални автомати с едно или повече игрални места; 

1.2. Игрални маси в игрално казино; 

1.3.Игрални съоръжения за числови лотарийни игри тото, лото, бинго и кено. 

2. Регистър на типове и модификации на джакпот системи. 

3. Регистър на игрален софтуер и комуникационно оборудване за онлайн 

залагания (вкл. виртуално игрално оборудване, системи за онлайн залагания 

и контролен локален сървър). 

4. Регистър на централните компютърни системи за контрол върху тото, лото, 

бинго, кено, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и 

надбягвания с коне и кучета и игри със залог върху случайни събития и със 

залагания, свързани с познаване на факти (по чл. 55, 57, 60 и 62 от Закона за 

хазарта). 

5. Регистър на устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни 

игри. 

 



10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

 

 Актът засяга пряко МСП 

Немалка част от адресатите на проекта на акт спадат към МСП –  производители, 

вносители и организатори на хазартни игри. Осигуряването на ясен, предвидим и устойчив 

нормативен акт е предпоставка за повишаване на  неговата разбираемост и приложимост 

от страна на задължените по него лица. 

 

 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 
 Да 

 Не 

12. Обществени консултации: 
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закон за нормативните актове, проектът на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение за изменение и 

допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по метрология, доклада 

към него, частичната предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция 

„Модернизация на администрацията” при Министерски съвет ще бъдат публикувани за 

обществено обсъждане на интернет страницата на Българския институт по метрология, 

Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации, за срок от 30 

дни. Проектът на акт ще се съгласува с всички министри и с дирекциите от 

администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е 

свързан, в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 
 Да 

 Не 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност:  

 Златко Халваджиев, главен секретар 

 

Дата:  

 

Подпис: 

 

 


