НАРЕДБА 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 ПМС № 106 от 21.05.2002 г., обн., ДВ, бр. 54 от 31.05.2002 г., изм. и доп.,
бр. 30 от 12.04.2011 г., в сила от 12.04.2011 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 6/2002 г., стр. 261
Библиотека закони - АПИС, т. 7, р. 1, № 70а

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят 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 от Държавната комисия по хазарта.
(2) Наредбата се прилага за игрално казино, игрална зала за организиране и
провеждане на числови лотарийни игри "Бинго" и "Кено", както и за игрална зала за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
(3) Обектите по ал. 2 трябва да отговарят на задължителните изисквания по чл. 41, ал.
2, чл. 51, ал. 3 и чл. 59, ал. 7 от Закона за хазарта и да отстоят на не по-малко от 300 м,
измерено по графичен метод по осовата линия на най-прекия пешеходен път от основно
или средно училище или казарма.
(4) Наредбата не се прилага за обектите по ал. 2, когато се намират в хотел,
категоризиран от министъра на икономиката в категория "три звезди", "четири звезди" или
"пет звезди".

Раздел II
Правила за измерване на отстоянието
Чл. 2. (1) Най-прекият пешеходен път се определя по оста на пешеходните алеи,
тротоарите, банкетите и местата за пресичане на платната за движение, като се съобразява
с трайните осигурителни заграждения, поставени от компетентните органи.
(2) Отстоянието е хоризонтално и се измерва от главния вход на игралното казино
или игралната зала до най-близкия вход на сградата на съответното основно или средно
училище или до най-близкия контролно- пропускателен пункт на казармата.

(3) В случаите, в които краят на най-прекия пешеходен път е до оградата на
училищния двор на съответното основно или средно училище, отстоянието се измерва до
най-близкия вход на оградата.
(4) Когато игралното казино или игралната зала се намира на етаж, различен от
приземния, отстоянието се измерва до входа на сградата, в която се намира обектът.
(5) Когато най-прекият пешеходен път преминава през надлези, подлези, пешеходни
рампи и други подобни, в отстоянието не се включват наклоните на стълбите, рампите и
рамената.

Раздел III
Начини и технически способи за измерване на
отстоянието
Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г. , в сила от 12.04.2011 г.) Отстоянието по чл. 1,
ал. 3 се измерва върху скица - извадка от действащия подробен устройствен план или
извадка от одобрена кадастрална карта за територията, на която се намира обектът, в който
се организират и провеждат хазартни игри.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г. , в сила от 12.04.2011 г.) Скицата от подробния
устройствен план или извадката от кадастралната карта по ал. 1 се издава от съответния
компетентен орган 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 и провеждат хазартни игри.
Чл. 4. Измерването на отстоянието се извършва по графичен метод с мащабна
линия по осовата линия на най-прекия пешеходен път от главния вход на игралното казино
или игралната зала до най-близкия вход на сградата, а в случаите по чл. 2, ал. 3 - до найблизкия вход на оградата на съответното основно или средно училище или до най-близкия
контролно-пропускателен пункт на казармата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 41, ал. 4,
чл. 51, ал. 3 и чл. 59, ал. 7 от Закона за хазарта.
§ 2. 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.
————————————————————————————————

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 83 на

Министерския съвет от 4 април 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет
(ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.)
§ 4. По висящите производства към датата на влизане в сила на измененията и
допълненията в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, не се събира,
съответно не се довнася, такса.
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