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I. Относно раздел 2 „Цели” 
Освен целта за привеждане на Наредбата в съответствие със Закона за хазарта е необходимо 

да се посочат конкретни цели, пряко насочени към решенията на вече дефинираните проблеми от 
раздел 1.  

II. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Предлагаме Вариант 0 да съдържа кратка информация за действащата Наредба за реда и 

начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, а при 
представянето на Вариант 1 да се опишат новите предложения за промени, свързани с условията и реда 
за вписване на лабораториите в регистър, конкретните изисквания за изпитване на игралното 
оборудване и игралния софтуер, реда и сроковете за извършване на контролните проверки и др. 
Следва подробно да се разгледат условията за кандидатстване на лабораториите, процедурата за 
уведомление при промени в обстоятелствата, при които те са били регистрирани, условията за 
заличаване на лабораториите, механизма за консултации при проектиране, разработване и пускане на 
пазара на нови иновативни продукти и др. 

В случай че са необходимите допълнителни средства от държавния бюджет за извършване на 
проверките за съответствие на игралното оборудване, както и че е необходим допълнителен кадрови 
ресурс за извършване на тази дейност, това следва да бъде подробно обяснено и аргументирано в този 
раздел. 

III. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
Предлагаме разделите да се допълнят с описание на очакваните отрицателни и положителни 

въздействия конкретно по основни групи: държавни институции, лаборатории за изпитване и бизнес.  

IV. Относно раздел 9 „Създават ли се нови регистри” 
В раздела се посочва, че се създава регистър на лабораториите, който ще бъде воден от НАП. В 

тази връзка следва да се изясни дали ще има промяна (освен в наименованието от Списък в Регистър) 
при воденето и поддържането на регистъра, предвижда ли се събиране на нова информация или нови 
данни, достъпност и публичност на регистъра и др. 

Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: Вид оценка:  Частична 

Наредба за условията и реда за регистриране 
на лабораториите по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона 
за хазарта, за изискванията за изпитване и 
реда за извършване на проверки на игралното 
оборудване, джакпот системите, игралния 
софтуер и комуникационното оборудване 
(Наредба) 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   04.01.2021 

В отговор на №:    33-00-202/29.12.2020 г. 

Институция: Министерство на икономиката 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация 
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V. Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни 
предприятия (МСП)” 
Предлагаме да се посочи конкретното въздействие върху производителите, вносителите и 

организаторите на хазартни игри по отношение на произлизащи от това финансови, административни 
или други задължения, например при процедурите за утвърждаване на типове и модификации на 
игрално оборудване и игрален софтуер, необходимата техническа документация, която заявителят 
следва да подготви и представи на лабораторията и др.  

 

*   Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, 
изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка на въздействието се 
включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация. 

**   При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на въздействието и 
кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт. 

***   На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с препоръките от 
становището. 

****   На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на 
въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона за 
нормативните актове. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”                    /П/ 

                                      /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

 


