
ДЕКЛАРАЦИЯ  
за обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и 4 от Закона за хазарта 

 

 

Долуподписаният ……………...………………………………………………………… 

с ЕГН/ЛНЧ: .................................., документ за самоличност №/л.к. № ......................................, 

издаден/а от ......................................................................................................................................, 

с постоянен адрес: ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

в качеството ми на ............................................................................................................................ 
     (собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие, управител, член на управителен или контролен 

орган на дружество или юридическо лице с нестопанска цел, лице, свързано с организирането на играта по 

смисъла на договорни отношения с искателя) 

на ……….............................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ: ..............................,  
                  (наименование и правно-организационна форма на искателя) 

със седалище и адрес на управление: .............................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер. 

2. Не съм обявяван в несъстоятелност и не е останал неудовлетворен кредитор за 

последните 3 (три) години. 

3. Не съм извършвал престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната 

система и нямам просрочени публични задължения в размер над 5000 лв. (пет хиляди 

лева). 

4. Не съм извършвал дейност като едноличен търговец или участвал в дружество/а, на 

което/които окончателно е отнет лицензът (разрешението) за организиране на 

хазартна дейност или на което/които е налагана санкция за осъществяване на 

хазартна дейност без разрешение. 

5. Не ми е отнеман лиценз за организиране на хазартни игри или дейности в други 

държави-членки на Европейския съюз, в държави-страни по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, 

потвърдено в официална кореспонденция от компетентните органи на съответната 

държава. 



6. Представлявам/не представлявам искателя. 
(ненужното се зачертава) 

7. Представляваното от мен ................................................................................... – искател: 
    (наименование и правно-организационна форма на искателя) 

7.1. Не е обявявано в несъстоятелност и не е останал неудовлетворен кредитор за 

последните 3 (три) години. 

7.2. Не е извършвало престъпления против финансовата, данъчната или 

осигурителната система и няма просрочени публични задължения в размер над 

5000 лв. (пет хиляди лева). 

7.3. Не  е  извършвало  дейност  като  едноличен  търговец  или  участвало  в  

дружество/а,  на което/които окончателно е отнет лицензът (разрешението) за 

организиране на хазартна дейност или на което/които е налагана санкция за 

осъществяване на хазартна дейност без разрешение. 

7.4. Не му е отнемано лиценз за организиране на хазартни игри или дейности в други 

държави-членки на Европейския съюз, в държави-страни по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, 

потвърдено в официална кореспонденция от компетентните органи на 

съответната държава. 

Забележка: обстоятелствата по т. 7 се декларират само, когато декларацията се подава от 

законен представител на искателя и в т. 6 е зачертан текста „не представлявам искателя“. 

 

 

Известна ми е отговорността за неверни данни в тази декларация по чл. 313 от 

Наказателния кодекс, както и последиците по чл. 86, ал. 1, т. 5 от Закона за хазарта. 

 

 

 

 

...................................     Декларатор: ................................................ 
(дата)          (подпис) 

 


