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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за
уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по
хазарта

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 1 и в съответствие с изискванията на чл.35, ал.1
и 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за уреждане на отношенията, свързани със закриването на
Държавната комисия по хазарта.
Целта на предложения акт е да бъде изпълнено задължението на
Министерския съвет по § 81, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020
г.), свързано със закриването на Държавната комисия по хазарта, а именно –
създаването на ликвидационна комисия и определяне на нейните функции.
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На основание на § 83, ал.3 от същите преходни и заключителни
разпоредби, съгласно която с щатните бройки, включени в общата численост на
персонала на закритата Държавна комисия по хазарта, Министерският съвет, по
предложение на министъра на финансите, извършва компенсирани промени в
числеността на Министерството на финансите и на администрациите, чиито
ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на
Министерството на финансите.
За по-ефективното изпълнение на приоритетите, целите и мерките
заложени в Програмата за управление на Правителството на Република
България за периода 2017-2021 г., основните функции, регламентирани в
Устройствения правилник на Министерството на финансите и стратегическите
цели, включени в Стратегическия план на министерството е необходимо
повишаване на експертния капацитет на Министерството на финансите. За
подобряване на качеството и ефективността на работата в министерството е
необходимо да се повиши административния капацитет на дирекциите в състава
на Министерството на финансите, чрез предоставянето на 18 допълнителни
щатни бройки.
Националната агенция за приходите е една от основните структури към
Министерството на финансите, отговорна за администрирането на приходите от
данъци и задължителни осигурителни вноски. За повишаване на събираемостта
на приходите от данъци и задължителни вноски, за осъществяването на поефективен превантивен и последващ контрол от органите по приходите на НАП,
за разработването и прилагането на по-ефективни административни мерки и
инструменти за борба с данъчните измами и отклонение от данъчно облагане, за
по-качествено обслужване на данъкоплатците и за предоставяне на нови
електронни услуги от приходната агенция е необходимо повишаване на
административния
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допълнителни щатни бройки. Повишаването на административния капацитет на
Националната агенция за приходите ще доведе до увеличаване на бюджетните
приходи от данъци и задължителни осигурителни вноски, намаляване дела на
сивата икономика, осигуряване на по-благоприятна среда за развитие на бизнес
и привличане на чуждестранни инвестиции, намаляване на нелоялната
конкуренция в резултат на укрити и невнесени данъци и задължителни

осигурителни

вноски,

повишаване

на
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производство и качеството на ревизионните актове, изготвянето на покачествени анализи, стратегии и мерки за превенция и борба с данъчните и
осигурителни измами, подобряване качеството на предоставяните услуги от
агенцията, намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и
физическите лица, улесняване практическото прилагане на данъчното и
осигурително законодателство и осигуряване на правна сигурност за лицата при
прилагането на законодателството по отношение на данъци и задължителни
осигурителни вноски.
Предложеният проект на постановление няма да доведе до пряко и/или
косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не е приложена
одобрена финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
По предложения акт са проведени обществени консултации и са отразени
резултатите от тях. Причината, поради която се налага срокът за обществени
консултации да бъде 14 дни, е фактът, че съгласно § 83, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на
Закона за хазарта пълномощията на председателя се прекратяват от влизането в
сила на закона, след което председателят на ликвидационната комисия
упражнява правата на орган по назначаването по смисъла на Закона за
държавния служител, съответно на работодател по смисъла на Кодекса на труда,
по отношение на служителите на закритата Държавна комисия по хазарта. За да
бъдат изпълнени съответните процедури по предвиденото прекратяване на
трудовите и служебните правоотношения със служителите от закритата
Държавна комисия по хазарта при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда, съответно на чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния
служител е необходимо създаването на ликвидационна комисия да стане във
възможно най-кратко време.
Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда
на чл. 32 – 34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация. Направените бележки и предложения са отразени,
съгласно приложената справка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам
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Постановление на Министерския съвет.

Приложение:
1. Проект на постановление на Министерския съвет;
2. Съгласувателни писма;
3. Справка за отразяване на получените становища;
4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване;
5. Частична оценка на въздействието и становище на дирекция
„Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет по нея.
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