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ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА
КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
СТАНОВИЩЕ
от
Българска Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната
Индустрия
Относно: Проект на ЗАКОН за Националната агенция по хазарта (законопроекта).
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Във връзка с проект на ЗАКОН за Националната агенция по хазарта, представямe на
Вашето внимание становище от Българската Търговска Асоциация на Производителите и
Организаторите от Игралната Индустрия /БТАПОИИ/ относно законопроекта.
I. Съгласно чл. 28, ал. 4 от Закона за за нормативните актове, проект на нормативен акт,
към който не са приложени доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на
въздействието съгласно глава втора, а за проект на закон или кодекс - и справка по ал. 3, не се
обсъжда от компетентния орган. Към разглеждания законопроект не са публикувани доклада и
предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА, каквото е изричното изискване на
нормата на чл. 26, ал. 3 от ЗНА.
II. С § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се правят множество
и съществени изменения и допълнения в Закона за хазарта, които значително надхвърлят целите
на привеждане в съответствие с новата структура на регулаторния орган. С оглед спазването на
чл. 10, ал. 2 от Закон за нормативните актове, текстовете от § 4 от ПЗР на законопроекта, с които
се изменят разпоредби от Закона за хазарта извън привеждането в съответствие с новото
наименование и структура на регулаторния орган, следва да се отделят в друг проект на
нормативен акт закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта и да не се разглеждат
към този законопроект. Това се налага, тъй като те са обществени отношения, които спадат към
област, за която има издаден нормативен акт и следва да се уредят с неговото допълнение или
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изменение, а не с отделен акт от същата степен, какъвто се явява разглеждания законопроект.
III. Относно текстовете, предвиждащи изменения и допълнения в Закона за хазарта в § 4
от ПРЗ на законопроекта по същество изразяваме следното становище:
1. Относно т. 7, с която се предвижда следното изменение: в В чл. 10а се правят следните
изменения и допълнения:
а) В ал. 1 след думите „социално отговорно поведение“ се добавя „за всеки издаден
лиценз“.
Предлагаме текстът да не се приеме.
Аргументи:
Безспорно е посоченото в мотивите, че така предложената промяна ще доведе до
насочване на повече средства за програмите на Министерството на младежта и спорта, за
одобрени проекти за младежки дейности. Въпросът е дали е оценено въздействието върху
организаторите, голяма част от които ще трябва да плащат в пъти по-високи вноски за
дейности, които нито са свързани пряко с осъществяваните от тях, извън сферата на
хазартната зависимост, нито могат да участват в тях. Считаме, че проекти, които не са
свързани с превенция на хазартна зависимост, не следва да бъдат вменявани като
финансова тежест на организаторите на хазартни игри. Повечето одобрени към момента
проекти са с различна насоченост, която няма никаква връзка с игралната индустрия в
България.
2. Относно т. 18, която предвижда в чл. 30 да се създаде нова ал. 4:
„(4) За хазартни игри, при които участниците играят един срещу друг и организаторът на хазартни
игри само организира провеждането им, за което събира такси и комисиони за участие, се дължи
държавна такса в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони“.
Предлагаме текстът да не се приеме.
Аргументи:
Съгласно чл. 41 от Закона за хазарта /ЗХ/, хазартните игри са: лотарийни игри, игри със
залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, игри с
игрални автомати и игри в игрално казино. Законът съдържа определение за всеки от тези
видове игри и в нито една дефиниция не се посочва, че е игра, при която участниците играят
един срещу друг и организаторът на хазартни игри само организира провеждането им, за което
събира такси и комисиони за участие.
Хипотеза, в която участниците играят един срещу друг, а организаторът на хазартни игри
само организира провеждането им е възможна при турнирите, които са регламентирани в чл. 64,
ал. 3 / за турнири на игри с игрални автомати в игрална зала/ и чл. 73 от ЗХ / за турнири на
игрални маси в игрално казино/. Следва да се отбележи, че дори и в тези текстове термини
„такси и комисионни за участие“ не се използва, а се използва термин „цена за допускане до
участие“. Турнирите обаче не са самостоятелен вид игра, това са игри с игрални автомати и игри
в игрално казино и задължително се провеждат на вписани в удостоверенията за издаден лиценз
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на организатора игрални автомати и игрални маси, за които организаторите са задължени да
заплатят алтернативен данък, съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно
облагане (ЗКПО).
Съгласно чл.30, ал. 5 от ЗХ, за хазартните игри, които се облагат с алтернативен данък
по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), се събират само таксите по ал. 1 на
чл. 30 от ЗХ за разглеждане на документи по подадени искания за издаване на лицензи или
за извършване на промени по издадени лицензи, за издаване на лицензи по този закон, с
изключение на лицензи за онлайн залагания, за издаване на удостоверения с вписани
промени по издадени лицензи, както и за извършване на други административни услуги, се
събират държавни такси по тарифа, приета от Министерския съвет. Тъй като организаторите
на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино заплащат алтернативен данък по
част Пета от ЗКПО и заплащат само горепосочените такси по ал. 1 на чл. 30 от ЗХ, а за останалите
хазартни игри се заплащат таксите по ал. 3 на чл. 30 от ЗХ, предложената нова ал. 4 е
неприложима към нито един вид от регулираните от Закона за хазарта игри, поради което следва
да не се приеме.
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3. Относно т. 23, която предвижда следното допълнение в чл. 35, като се създаде нова ал.

„(2) Не се допуска искане за предсрочно прекратяване на лиценза по реда на ал. 1, т. 4, в
случаите, в които спрямо лицето има приложена принудителна административна мярка по реда
на чл. 86 от закона“.
Предлагаме текстът да не се приеме.
Аргументи:
Правната уредба на принудителните административни мерки (ПАМ) в Закона за хазарта
се нуждае от цялостна ревизия, тъй като противоречи на правната идея за този правен институт.
Съгласно чл. 22. от Закона за административните нарушения и наказания, „За предотвратяване и
преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване
на вредните последици от тях могат да се прилагат принудителни административни мерки.“
Принудителните административни мерки не са административно наказание, което се налага за
извършено нарушение. Те имат самостоятелна правна функция, която е насочена не към
реализиране на отговорността на нарушителя, а към защита на обществения интерес чрез
предотвратяване и преустановяване на нарушението или предотвратяване и отстраняване на
вредните последици, когато са възникнали такива. Ето защо, законодателят е предвидил
възможността за кумулативното им налагане с административното наказание. Познаването на
тези основни административноправни характеристики би било полезно за създаването на
качествено законодателство. С оглед на изложеното, юридически крайно несъстоятелни са
посочените в мотивите твърдения, че при налагането на ПАМ организаторът „подава искане за
предсрочно прекратяване, с което действие се цели избягването от отговорност след извършено
нарушение“. При извършено нарушение административният орган следва да наложи
административно наказание за нарушение, независимо че лицензът е прекратен. Последното по
никакъв начин не пречи на реализирането на отговорността чрез налагане на наказание. Нещо
повече, с прекратяване на лиценза целите на ПАМ са изпълнени, т.е. нарушението е
предотвратено или преустановено, ако е започнало. Тяхната функция се ограничава до това, а
налагането на наказание има за цел реализирането на отговорността на нарушителя.
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