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С Ъ В Е Т
Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

от ………………..2012 година
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА, НАЧИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИТЕ
СПОСОБИ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОТСТОЯНИЕ ПО ЧЛ. 44 ОТ
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:
Член единствен. Приема Наредба за правилата, начините, техническите способи и
изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Отменя се Наредбата за правилата, начините, техническите способи и
изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или
средно училище или казарма по Закона за хазарта, приета с Постановление № 106 на
Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2011 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник”.
МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
Главен секретар на Министерство на финансите:
(Таня Георгиева)
Директор на дирекция „Държавно юрисконсултство”:
(Диана Драгнева)
Главен секретар на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството:

Директор на дирекция:
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Проект
НАРЕДБА
за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на
отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта

Раздел първи
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят правилата, начините, техническите
способи и изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и игрално казино
от училища по смисъла на глава четвърта от Закона за народната просвета, както и от
домове за деца, лишени от родителски грижи.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат при организиране на игри в игрално
казино, игри с игрални автомати и числови лотарийни игри бинго и кено, организирани
в игрални зали.
(3) Изискването за отстояние по чл. 44, ал.1 от Закона за хазарта не се прилага за
игрални казина и игрални зали, когато те се намират в хотели, категоризирани с
категория четири или пет звезди.

Раздел втори
Правила и изисквания за измерване на отстоянието
Чл. 2. (1) Игралните казина и игралните зали трябва да отстоят на не по-малко
от 300 метра от училища по смисъла на глава четвърта от Закона за народната просвета,
както и от домове за деца, лишени от родителски грижи.
(2) Отстоянието по ал. 1 се измерва от правоспособни лица, вписани в регистъра
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), които могат да извършват
дейности по кадастър, геодезия и картография.
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(3) Отстоянието е хоризонтално и се измерва графично по най-прекия пешеходен
път от главния вход на игралното казино или игралната зала до най-близкия вход на
сградата на съответното училище или на съответния дом за деца, лишени от родителски
грижи.
(4) Най-прекият пешеходен път се измерва по оста на пътища, улици, булеварди,
пешеходни алеи и площади, които са отбелязани на извадката от кадастралната карта.
(5) В случаите, в които краят на най-прекия пешеходен път е до оградата на
училищния двор на съответното училище или до съответния дом за деца, лишени от
родителски грижи, отстоянието се измерва до най-близкия вход на оградата.
(6) Когато игралното казино или игралната зала се намира на етаж, различен от
приземния, отстоянието се измерва до входа на сградата, през който се осъществява
достъпа до намиращия се в същата сграда обект по чл. 1, ал. 2.
Чл. 3. (1) При проверката и проучването по чл. 33 от Закона за хазарта,
председателят на Държавната комисия по хазарта има право да възложи на
правоспособно лице, вписано в регистъра на АГКК, извършването на независима
експертиза за измерване на отстоянието.
(2) Независимата експертиза по ал. 1 се извършва въз основа на представените
документи, събиране на допълнителни документи по преценка на правоспособното лице
и след проверка на място.
Раздел трети
Начини и технически способи за измерване на отстоянието
Чл. 4. (1) Отстоянието по чл. 2, ал. 1 се измерва върху скица - извадка от
одобрена кадастрална карта за територията, на която се намира обектът, в който се
организират хазартни игри.
(2) Скицата от кадастралната карта по ал. 1 се издава от АГКК в мащаб 1:500 или
1:1000, като обхваща радиус, не по-малък от 300 метра от главния вход на обекта, в
който се организират хазартни игри.
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(3) За удостоверяване на съществуването на домове за деца, лишени от
родителски грижи в радиус от 300 метра от главния вход на игралното казино или
игралната зала, съответната община издава удостоверение, в което се посочват точните
административни адреси на такива домове.
(4) Правоспособните лица по чл. 2, ал. 2 отбелязват върху извадката от
кадастралната карта по ал. 2 главния вход на игралното казино или игралната зала,
както и всички входове на училища и домове за деца, лишени от родителски грижи, а в
случаите по чл. 2, ал. 5 – всички входове на оградата на съответната сграда. След
отбелязване на входовете правоспособните лица нанасят линията на най-прекия
пешеходен път до всяко от училищата и домовете.
Чл. 5. (1) Измерването на отстоянието се извършва по графичен метод с мащабна
линия по осовата линия на най-прекия пешеходен път от главния вход на игралната зала
или игралното казино до най-близкия вход на сградата, а в случаите по чл. 2, ал. 5 – до
най-близкия вход на оградата на съответното училище или дом за деца, лишени от
родителски грижи, независимо от предназначението на входа.
(2) За получените резултати от извършеното измерване, правоспособните лица по
чл. 2, ал. 2 издават удостоверение, към което прилагат извадката от кадастралната карта
с нанесени очертания и линии, съгласно чл. 4, ал. 4.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. „Главен вход” на игрално казино или игрална зала е входът на сградата, в
която се организират хазартните игри,през който се осъществява достъпа на посетители.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В случаите, когато за населеното място или селищното образувание няма
влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, съответната община издава
скица-извадка от действащия подробен устройствен план в мащаб 1:500 или
1:1000.Скицата обхваща радиус, не по-малък от 300 метра от главния вход на игралното
казино или игралната зала, в която се организират хазартни игри. Към скицата се
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прилага удостоверение за спазено отстояние, издадено от правоспособни лица по чл. 2,
ал. 2

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за хазарта.

§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на
регионалното развитие и благоустройството и на председателя на Държавната комисия
по хазарта, които могат да дават съвместни указания по прилагането й.
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