СПРАВКА
за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на
Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации на проект на Постановление на Министерския съвет
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта
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В
разглежданата
норма
таксата за увеличаване броя на
пунктовете се определя на 50
лв.

ДП „БСТ“ Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ подкрепя внесения проект,
като прави предложение за изменение на чл. 5, т. 3, която да бъде със следното
съдържание:
3. за увеличаване на броя на пунктовете за приемане на залози и за
изплащане на печалби - по 50 лв. за всеки пункт; за намаляване броя на пунктовете
за приемане на залози и за изплащане на печалби - по 20 лв. за всеки пункт; за
промяна в адресите на пунктовете за приемане на залози и за изплащане на
печалби – по 5 лв. за всеки пункт.

Мотиви за предложеното: В Закона за хазарта, в чл. 30, ал. 1 е
предвидено, че за разглеждане на документи по подадени искания за извършване на
промени по издадени лицензи се събират държавни такси, по размер, посочени в
тарифа, приета от Министерски съвет. В чл. 34, ал. 2, т. 4 ЗХ, е посочено, че в
удостоверението за издаден лиценз се вписват „адрес на обекта, в който се
организират игрите, централен пункт и пунктове за приемане на залози и изплащане
на печалби, съответно - адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се
организират игрите“. На база тези законови разпоредби в действащата Тарифа за
таксите, събирани по ЗХ, са предвидени такси за увеличаване броя на пунктовете, за
тяхното намаляване и за промени във вписани адреси. Размерът на тези такси обаче,
не отчита спецификата на дейността и затова, считаме, че следва да бъде коригиран:
Организатори на хазартни игри, които разпространяват игрите си в
пунктове за приемане на залози, са такива, които организират лотарийни игри, игри
1

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. Често тези организатори имат по повече от един лиценз за всяка една от
тези игри, които обаче, се разпространяват в едни и същи обекти. Така например,
ДП БСТ има лиценз за числова лотарийна игра, за спортни залози, за моментна
лотарийна игра. Всички тези игри обичайно се разпространяват във всеки един
пункт, което е обичайна търговска практика за предлагане на едни и същи продукти
във всички обекти на търговеца. Дотолкова, доколкото всеки един пункт следва да
бъде включен във всяко едно удостоверение за издаден лиценз, то се оказва, че за
откриването/закриването на една точка за разпространение на игри, организаторът
следва да заплати няколко пъти /съответно на броя на лицензите за игрите,
разпространявани в него/ такса, за един и същи обект – напр. ако ДП БСТ иска да
открие 1 обект, в който да разпространява числови, моментни лотарийни игри и
спортни залози – ще следва да заплати нормативно установената такса, умножено по
3. Същото противоречи на логиката на тарифата по отношение на таксите, събирани
за разкриване на игрални маси/игрални автомати – в чл. 5, т. 1, б. А и Б, където такса
се заплаща за 1 бр. маса/автомат, която генерира приход, а не за 1 бр. вид игра,
която се разиграва на/чрез маса/автомат.
На следващо място трябва да се има предвид обстоятелството, че
разпространението на удостоверителни знаци за горепосочените игри често пъти се
предоставя на трети на организатора лица, поради което промените в броя на този
вид пунктове е твърде динамичен. Това води до необосновани такси за организатора
и често пъти има възпиращ ефект върху откриването на нови обекти, съответно –
препятства генериране на приходи за бюджета /а в случая на ДП БСТ – и за
Министерството на младежта и спорта/. Големият брой обекти като точки на
разпространение /което е обичайно стремление на хазартен оператор/, води и до
чести промени в първоначално посочените административни адреси – било то
поради промени, наложени от централната/местна администрация, било то по
причина у самия собственик на обект.
Дейността по вписване на нов пункт, заличаването му или промяната в
адреса му, не изисква представянето и проверката на документи от
административния орган и поради това не ангажира значим държавен ресурс, което
да обосновава сега установените размери на таксите по чл. 5, т. 3 ТТЗХ. Напротив
изисква се единствено издаване на ново удостоверение, отразяващо промените,
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посочени в искането на организатор, за което удостоверение се дължи друга,
различна такса – по чл. 6 ТТЗХ.
Поради всичко горепосочено, считаме, че с направеното предложение за
изменение на ТТЗХ, ще се урегулира едно неравноправно третиране на част от
организаторите на хазартни игри спрямо други и ще се допринесе за развитие на
търговския оборот, където приходите от такси от приети залози са в пъти по-високи
от размера на евентуалната и еднократна такса за разкриване на обект.
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