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Промените в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета 

с постановление на Министерския съвет от 2012 г.(обн., ДВ, бр. 92 от 2012 г., попр., бр. 

98 от 2012 г.) са свързани с  привеждане в съответствие на тарифата с измененията в 

Закона за хазарта във връзка с таксата за издаване и поддържане на лиценз за онлайн 

залагания. От тарифата отпада досегашната разпоредба, регламентираща събирането на 

такса за издаване на лиценз за игри от разстояние, която се изчислява в зависимост от 

вида игра. Тази такса  понастоящем е определена в Закона за хазарта като еднократна 

такса, част от въведената двукомпонентна такса, на стойност 100 000 лв.    

Направена е редакция на тарифата, като са отпаднали разпоредбите, ненужно 

въвеждащи отделна регламентация на събирането на такси при производството по 

издаване на т.н. „нов лиценз”, съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта. В случаите по 

чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта организаторът на хазартни игри или дейности е 

пропуснал срока за подаване на заявление за продължаване на срока на действащия 

лиценз или липсват законоустановените основания за продължаване на лиценза и 

таксите, които се събират в това производство и към настоящия момент са идентични с 

таксите по всяко едно производство за издаване на лиценз, при което не е налице 

продължаване на действащ лиценз. 

С проекта са въведени и мерките в програмата на правителството по намаляване 

на административната тежест върху бизнеса, чието изпълнение е предвидено да бъде 

осъществено с промени в Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта. 

Една част от мерките по намаляване на административната тежест са свързани с 

осигурената възможност гражданите и организациите да заявяват предвидените в 

Закона за хазарта и в подзаконовите актове по прилагането му административни 

услуги, като електронни услуги. Предвидени са по-ниски такси за потвърждаване 

извършването на инвестициите, издаване на удостоверение и дубликат на 

удостоверение за издаден лиценз, препис-извлечение от протокол и решение на 

Държавната комисия по хазарта и на копие от друг документ, при заявяване на услугата 

по електронен път. Целта е намаляване броя на документите на хартиен носител при 

организиране работния процес на администрацията, рационализиране съхраняването на 



документите и намаляване на административната тежест чрез намаляване на 

държавната такса. Друга част от мерките са предложени на основание констатирано 

несъответствие между заложените в тарифата размери на таксите, събирани за сходни 

административни услуги. Така таксата в производството по подадено искане за 

извършване на промени в лиценз при преобразуване чрез сливане, вливане, разделяне и 

отделяне е променена в съответствие с таксата, която се събира в производството по 

утвърждаване на промени в обстоятелствата, вписани в търговския регистър и промени 

на собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие. Това е оправдано с 

оглед въведения в Закона за хазарта подход, съгласно който при преобразуване 

лицензът на организатор на хазартни игри или дейности не се получава от 

новоучредено дружество, а остава или преминава при съществуващ организатор на  

хазартни игри или дейности, който участва в преобразуването. Този подход определя 

като неоправдано въвеждането на различна такса и значителна разлика в стойността на 

таксата  при различните видове преобразувания. 

  

 

 


