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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

       МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от  ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за 

финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени 

за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно 

поведение по чл. 10а от Закона за хазарта 

 

 

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 Наредбата за условията и реда за 

разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с 

нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за 

дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на 

одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване 

на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 

10а от Закона за хазарта (Наредбата) е свързан с необходимостта от прецизиране на 

разпоредбите, регламентиращи разходването на средствата за дейностите за социално 

отговорно поведение. 

Проектът има за цел да бъде осъществяван по-ефективен контрол върху 

разходване на средствата за дейностите за социално отговорно поведение по чл. 10а от 

Закона за хазарта (ЗХ). Съгласно разпоредбата на чл. 10а, ал. 4 от ЗХ по бюджета на 

Държавната комисия по хазарта (ДКХ) се предвиждат и разходват средства за 

финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени 

за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за: 

1. предпазване на младите хора от хазарт; 

2. превенция и лечение на хазартна зависимост; 

3. провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.  

В тази връзка, за да се гарантира разходването на предвидените средства по 

предназначение, а именно за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с 
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нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, и 

финансирането да бъде за горепосочените нормативно определени дейности, проектът 

на наредба предвижда да бъде усъвършенстван контролният механизъм за изразходване 

на публичния ресурс, чрез предложение за въвеждане на следните основни промени: 

 

1. Промени, свързани с увеличаване на срока за подаване на проектните 

предложения 

 

Предвижда се увеличаване от 14 на 30 дни на минималния срок за подаване на 

проектните предложения, като в обявата и насоките за кандидатстване може да се 

посочи по-дълъг срок. Целта на предложението е да се създадат по-благоприятни 

условия на кандидатите чрез предоставяне на по-дълъг срок за изготвяне и представяне 

на проектните предложения за дейности за социално отговорно поведение.  

  

2. Промени, свързани с оптимизиране състава на комисията за оценяване и 

подбор на проектни предложения за финансиране на дейности за социално 

отговорно поведение 

 

Предвижда се промяна в начина на формиране и в състава на комисията за 

оценяване и подбор на проектни предложения. Определянето на състава на комисията 

за оценяване и подбор на проектни предложения със заповед на председателя на 

Държавната комисия по хазарта ще може да се извършва след задължително 

съгласуване на състава с министъра на финансите. Също така се предвижда 

увеличаване на броя на представителите на Министерството на финансите от един на 

двама представители в комисията за сметка на намаляване на броя на представителите 

на ДКХ в състава на комисията - от трима на двама представители.  

Проектът предвижда с цел по-голяма документална обоснованост  и прозрачност 

на дейността на комисията за оценяване и подбор на проектни предложения за 

финансиране на дейности за социално отговорно поведение, за всяко нейно заседание 

да се води отделен протокол. 

 

3. Промени, свързани с предоставяне на обезпечение от кандидати с 

одобрени за финансиране проектни предложения 

 

Предлага се ефективното изпълнение на одобрения проект да бъде гарантирано 

от изпълнителя чрез предоставяне на ликвидно обезпечение, което при неизпълнение 

на проекта, ще бъде усвоявано от ДКХ, респективно след изпълнението на проекта, ще 

бъде освобождавано. Целта на предложението е да се гарантира, че публичните 

средства ще бъдат изразходвани по одобрените проекти и за дейности за социално 

отговорно поведение.    

Проектът предвижда договорите за финансиране на проекти за дейности за 

социално отговорно поведение да се сключват от председателя на ДКХ, от една страна, 

и от кандидат с одобрено за финансиране проектно предложение, от друга страна, след 

представяне от кандидата на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова 

гаранция със срок на действие, не по-малък от 12 месеца, в размер 30 на сто от 

одобрените средства за финансиране по договора.  

Предвиден е и специален ред за уведомяване на кандидат в списъка с резервни 

предложения, че предложението му е одобрено за финансиране, когато кандидат с 

одобрено за финансиране проектно предложение след като е бил уведомен, не е 
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представил обезпечение, не е сключил договор или е отказал да сключи договор за 

финансиране. 

 

4. Промени, свързани с изисквания към дейността и отчетността на лицата 

с одобрени за финансиране проекти за дейности за социално отговорно поведение 

 

Прецизират се отрицателните предпоставки за кандидатстване за финансиране 

на проекти за дейности за социално отговорно поведение на юридически лица с 

нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и 

вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45, ал. 1 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел като няма да имат право да 

кандидатстват за финансиране лица, които: 

1. са заличени или за тях е започнала процедура по заличаване в Централния 

регистър при Министерството на правосъдието; 

2. са получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия 

проект или са получили финансиране за някоя от дейностите подлежащи на 

финансиране повече от два пъти за 5 години, считано от датата на сключване на първия 

договор за финансиране;  

3. не са изпълнили условия при предходно финансиране от ДКХ; 

4. не са сключили договор за финансиране в срок или са отказали да сключат 

договор; 

5. са свързани лица с организатор на хазартни игри/дейности. 

Изпълнението на изискванията ще се удостоверява с декларация по образец. 

Предложените промени в Наредбата за условията и реда за разходване на 

средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска 

цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за 

социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта няма да доведат до пряко 

и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е 

приложена финансова обосновка по приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Промените в наредбата няма да доведат до допълнителни разходи за лицата.  

С проекта на постановление не се въвеждат норми на правото на Европейския 

съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с 

европейското право. 

По проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за 

финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени 

за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно 

поведение по чл. 10а от Закона за хазарта е проведено публично обсъждане, като 

проектът и мотивите към него са публикувани 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, като становищата им са отразени съгласно приложената към доклада 

съгласувателна таблица. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  
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С оглед на изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам на Министерския 

съвет да приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата 

за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, 

определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално 

отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
 

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

на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на 

одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване 

на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 

10а от Закона за хазарта; 

2.    Съгласувателни становища; 

3. Таблица за постъпилите възражения и предложения в резултат от 

публикуването на проекта на интернет страницата на Министерството на финансите и 

Портала за обществени консултации; 

4. Таблица за постъпилите бележки и предложения от министерства и 

ведомства; 

5.  Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

            6. Финансова обосновка. 

 

 

 

 

  
                                                               М И Н И С Т Ъ Р:  

          ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 


