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Относно: Проект за изменение на Тарифата за таксите, които се
събират по Закона за хазарта, приета с Постановление № 289 на
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 92 от 2012 г.; попр.,
бр. 98 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2014 г. и бр. 99 от 2019 г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В Портала за обществени консултации е публикуван Проект за изменение на Тарифата
за таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета с Постановление № 289 на
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 92 от 2012 г.; попр., бр. 98 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 17 от 2014 г. и бр. 99 от 2019 г.) („Тарифата“).
Предвид направените предложения за отменяне на букви „г“, „д“ и „е“ в чл. 5, т. 5 и
отменяне на чл. 8 и чл. 9 от Тарифата, Сдружението счита, че в заглавието на Тарифата
следва да се добави израза „от Националната агенция за приходите“ и да се измени както
следва: „Тарифа за таксите, които се събират от Националната агенция за приходите
по Закона за хазарта“.
Отменянето на тези текстове е съобразено с предвиденото с последните изменения в ЗХ,
според които в регистъра по чл. 20, ал. 2 на ЗХ, който се води от Българския институт по
метрология („БИМ“) ще бъдат вписвани типовете и модификациите на игралното
оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, системите за онлайн залагания,
комуникационното оборудване, устройствата на самообслужване за организиране на
лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната. С оглед на това,
отпада задължението на НАП да разглежда документи и да вписва в свой регистър
оборудване, игрален софтуер и др. подобни. Очакванията ни са БИМ да обяви своя Тарифа

за таксите, които ще събира по Закона за хазарта. Считаме, че тези два документа следва да
бъдат съвместно обсъдени и респ. приети.
Приемаме така предвиденото в Тарифата отменяне на предложените текстове, но при
предвиждането им за приемане в съответна Тарифа на БИМ следва да се има предвид, че
опциите „увеличаване броя на игралния софтуер“ и „намаляване броя на игралния софтуер“
не отразяват коректно действието и следва да се дефинират като „промяна на игралния
софтуер“. От своя страна извършването на промяна в игралния софтуер се постига чрез
въвеждане или изключване на игрални модули. Игралните модули позволяват добавяне на
нови игри, отпадане на игри или промяна на версиите в игрите. Важно е да се има предвид,
че промяна в броя на игрите не води до промяна в одобрен вече софтуер и одобрен модул.
С оглед извършените промени в чл. 30, ал. 5 и ал. 6 от ЗХ, т. 4 и т. 5 на чл. 3, ал. 1 от
Тарифата, също следва да отпаднат.
Предлагаме и добавяне на израза „адреса на“ в чл. 5, т. 5, буква „ж“ на Тарифата тъй като
сега съществуващата формулировка е двусмислена. Текстът придобива следната редакция
„за промяна на адреса на интернет страницата за организиране на онлайн залагания – 100
лв.“

С уважение:
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