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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

    ПРОЕКТ! 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

ДОКЛАД 

 

ОТ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета с 

Постановление  № 289 на Министерския съвет от 2012 г. 

 

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. 

 

С предложените промени в чл. 1 се предвижда таксата за разглеждане на 

документи по искане за издаване на лиценз за организиране на  онлайн залагания,  

подадено по електронен път, да е по-ниска с 5% от таксата за разглеждане на 

документи по чл. 1, т. 6. Аналогична промяна се предлага в чл. 5, т. 9 по отношение на 

таксата за разглеждане на документи по искания за промени по вече издадени лицензи.  

Предвидените по-ниски такси ще стимулират електронното управление, 

свързано с пестене на време и усилия за обработване на необходимите документи, ще 

допринесат за намаляване броя на документите на хартиен носител при организиране 

работния процес на администрацията, ще се рационализира съхраняването на 

документите и ще се намали административната и финансова тежест за бизнеса. 

Намалените размери на посочените такси, предвид популяризирането на 

разработените административни услуги, вкл. възможността за подаване на искания по 

електронен път достъпни от портала на ДКХ, се очаква да доведат до увеличаване на 

подадените искания за извършване на промени по издадени лицензи за организиране на 

онлайн залагания по електронен път, което ще доведе до намаление на приходите 



приблизително в размер на 9 000 лв. за 2020 г.; 13 400 лв. за 2021 г. и 15 600 лв. за 2022 

г. 

  Понастоящем в действащия чл. 5 на Тарифата за таксите, които се събират по 

Закона за хазарта не са предвидени такси за разглеждане на документи по подадени 

искания за извършване на промени по издадени лицензи за онлайн залагания. Това 

положение поражда неравнопоставеност при третирането на другите видове хазартни 

дейности, за които има предвидени такси за същите случаи. За премахване на тази 

неравнопоставеност, проектът предвижда въвеждане в чл. 5 и на такси за разглеждане 

на документи по подадено искане за извършване на промени по издаден лиценз за 

организиране на онлайн залагания. По този начин всички административни услуги 

извършвани от Държавна комисия по хазарта (ДКХ), ще бъдат обвързани със 

съответните такси. На база анализ на броя подадени искания за извършване на промени 

по издадени лицензи за организиране на онлайн залагания в периода 2015 – 2018 г., 

(2015 г. – 11 бр.; 2016 г. – 23 бр.; 2017 г. – 22 бр. и 2018 г. – 29бр.) и съобразно прогноза 

за подадени искания за 2019 г. – 30 бр. се предвижда увеличение на приходите от 

въвеждането на такива такси приблизително в размер на 83 600 лв. за 2020 г., 87 800 лв. 

за 2021 г. и 96 000 лв. за 2022 г. 

С промените по чл. 12, ал. 2 се създава алтернативна възможност заплащането 

на таксата по чл. 11 от Тарифата да се извършва и по банков път. 

При определянето на размера на таксите в Тарифата не е използвана Методиката 

за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им, поради това, 

че в случая намира приложение чл. 7а, ал. 6 от Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност (ЗОАРАКСД).  

Хазартната дейност е сред секторите на икономиката, в които освен прякото 

влияние върху интересите на непосредствено ангажираните в нея лица се засягат и 

широк кръг обществени интереси. Упражняването на тази дейност без осъществяването 

на надзор от страна на държавата би могло да доведе до нарушаване на установения в 

страната общeствен ред. Това налага намесата на държавата чрез прилагане на 

регулативни мерки - лицензионен режим и контрол по прилагане на предвидените в 

закона с цел защита на обществения интерес правила и процедури за осъществяването 

на хазартна дейност.  

Лицензирането е съобразено с обстоятелства от морално, културно и религиозно 

естество и е въведено с оглед на една от важните цели на държавата за борба и 

противодействие на организираната престъпност, прането на пари и измамите, както и 

за защита интересите на потребителите. Лицензирането е предпоставка за извършване 

на задълбочена проверка и проучване с цел недопускане до организиране на хазартни 

игри на лица от престъпни среди, които биха използвали хазарта като начин за 

изпиране на мръсни пари. Друга важна цел при определяне на държавната политика 

при регулиране на хазартната дейност е защитата на участниците в хазартни игри, в 

това число осигуряване на засилена защита на уязвими социални групи – непълнолетни 

и пристрастени. Размерът на таксите е една от мерките за осъществяване на държавната 

политика при регулиране на хазартната дейност. Размерът на таксите цели да осигури 

кандидатстване за лиценз от лица, притежаващи финансови средства и възможности за 

организиране на този вид дейност при строго спазване на законовите изисквания. 

 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. 

 В резултат от изпълнението на дейностите по предложения проект на акт се 

предвижда увеличение на приходите от държавни такси приблизително в нетен размер 

74 600 лв. за 2020 г.; 74 400 лв. за 2021 г. и 80 400 лв. за 2022 г. 

 За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни 

разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на финансите, 

респективно по бюджета на Държавната комисия по хазарта. 

 Предложеният проект на постановление на Министерския съвет ще окаже 

въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е приложена 

финансова обосновка съгласно приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

 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 проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта. 

 

            Приложения: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта; 

2. Частична предварителна оценка на въздействието; 

3. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския 

съвет; 

 4. Финансова обосновка – Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация; 

 5. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

 6. Постъпилите 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. 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р:  

       ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 


