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ПРОЕКТ!
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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от
КИРИЛ АНАНИЕВ - МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се
събират по Закона за хазарта.
Тарифата определя размерите на таксите, предвидени за извършване на
административни услуги по Закона за хазарта. Съгласно чл. 30, ал. 1 от Закона за
хазарта хазартният регулатор събира такси 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, като другите административни услуги
включват основно издаване на дубликати на удостоверения за издаден лиценз по
Закона за хазарта и копия на решения и други документи, издадени от хазартния
регулатор.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта, обнародван в
„Държавен вестник”, бр. 69 от 2020 г., бяха приети промени в регулирането на
хазартната дейност в Република България. Тези промени бяха обусловени от
установяването на редица недостатъци в нормативната уредба на хазартното
регулиране, в практическото приложение на закона, както и в контрола по неговото
спазване. Беше променен органът, изпълняващ функциите на регулатор на хазартните и
свързаните с тях дейности, като правомощията бяха възложени на изпълнителния
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директор на Националната агенция за приходите. Тази промяна предпостави и
изменения в уредбата на дейността на регулатора, включително свързани с
обстоятелствата, че същият вече е едноличен, а не колективен орган, в процедурите по
издаване на лицензи по закона, в правилата за извършване на контролна дейност. Бяха
въведени и промени в редица изисквания, на които трябва да отговарят организаторите
на хазартни дейности.
Описаните промени породиха необходимост от измененията в Тарифата за
таксите, които се събират по Закона за хазарта, които се предлагат с настоящия проект.
С предлаганите изменения Тарифата за таксите, които се събират по Закона за
хазарта, се привежда в съответствие с действащата редакция на Закона за хазарта.
Навсякъде в проекта актовете и действията на хазартния регулатор се
прехвърлят като правомощия на изпълнителния директор на Националната агенция за
приходите.
Отменят се таксите по чл. 5, т. 5, букви „г“, „д“ и „е“, свързани с подмяната или
промяната в броя на игрални модули на игрален софтуер, поради установено
несъответствие с разпоредбите на закона.
Отменя се и таксата за разглеждане на документи по подадено искане за
утвърждаване на изпитани типове и модификации на игрално оборудване, както и на
игрален софтуер и всяка нова версия на софтуера на комуникационното оборудване по
чл. 8, както и таксата по чл. 9 за извършване на първоначална проверка на игрално
оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване, поради отпаднали
основания в закона за събиране на тези такси.
Изменят се препратките към нормите на Закона за хазарта съобразно промените
в него, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 69 от 2020 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по
проекта на акт са проведени обществени консултации, като проектът на постановление
на Министерския съвет, докладът към него, частичната предварителна оценка на
въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в
администрацията на Министерския съвет са публикувани на Интернет страницата на
Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации за срок от 30
дни.
В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за
постъпилите предложения, становища и възражения заедно с неприетите предложения
в резултат на проведените обществени консултации е публикувана на Интернет
страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации.
Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от
администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е
свързан, съгласно чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация, като становищата им са отразени съгласно приложената
към доклада справка.
За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на финансите,
респективно по бюджета на Националната агенция за приходите.
Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да окаже
въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е приложена
финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Не се очаква промените в тарифата, предлагани с проекта, да доведат до
разходване на допълнителни финансови средства от страна на задължените по тарифата
субекти.

Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския
съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет
да разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта.
Приложения:
1. проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта;
2. частична предварителна оценка на въздействието;
3. становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в
администрацията на Министерския съвет;
4. финансова обосновка – приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;
5. съобщение за средствата за масово осведомяване;
6. остъпилите бележки и предложения и справка за отразяване на становищата,
получени при съгласуването по чл. 32 от УПМСНА, както и на постъпилите в резултат
на обществените консултации становища, предложения и възражения.
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
КИРИЛ АНАНИЕВ

