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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

    ПРОЕКТ! 

 

ДО 

       МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Д О К Л А Д 

ОТ   

           КИРИЛ АНАНИЕВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

       Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ – ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И 

    ПРОФ. ДАНИЕЛА ДАШЕВА – МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 

 

  

 ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна 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, приета с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2015 г. 

(обн., ДВ, бр. 66 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2016 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 внасяме за разглеждане от Министерския съвет проект на 

Постановление на Министерския съвет за отмяна 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 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 приета с Постановление № 223 на Министерския съвет  от 

2015 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2015 г.) и е в сила от 28.08.2015 г. 

От 1 януари 2017 г. са в сила промени в чл. 10а от Закона за хазарта, касаещи 

разходването на приходите от годишните вноски за социално отговорно поведение, 

които се правят организаторите на хазартни игри. Съгласно измененията и 

допълненията на чл. 10а от закона приходите от годишните вноски постъпват по 
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бюджета на Държавната комисия по хазарта и се предоставят чрез трансфер по 

бюджета на Министерството на младежта и спорта. По бюджета на Министерството на 

младежта и спорта се предвиждат и разходват средства за финансиране на одобрени 

проекти за младежки дейности, като финансирането на дейностите се осигурява до 

размера на постъпилите вноски по ал. 2, но не повече от предвидените за тази цел с 

годишните закони за държавния бюджет. За определяне на условията и реда за 

финансиране на проектите законът препраща към наредбата по чл. 8, ал. 3 от Закона за 

младежта, която се издава от министъра на младежта и спорта съгласувано с министъра 

на финансите. С промените в закона е отпаднало основанието за приемане на наредба 

от Министерския съвет.  В тази връзка и с оглед правна сигурност се предлага 

изричната отмяна 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.  

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по 

проекта на акт е проведено публично обсъждане, като проектът на постановление, 

докладът към него, предварителната оценка на въздействието и становището на 

дирекция „Модернизация на администрацията“ са публикувани за обществени 

консултации на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за 

обществени консултации. Направените бележки и предложения са отразени съгласно 

приложената справка. 

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. 

 Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна 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 няма да окаже 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.  

Проектът на Постановление на Министерския съвет за отмяна 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 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,  
 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагаме 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на постановление на 

Министерския съвет.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ:  
 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна 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 писма; 

3. Справка за отразяване на становищата; 

4. Финансова обосновка; 

5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6. Частична предварителна оценка на въздействието; 

7. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“. 

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:  

                         КИРИЛ АНАНИЕВ 

  

 

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ПО СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И  

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: 

 

      Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ      

 

 

 

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА:  

                                                                                    

                                                                                     ПРОФ. ДАНИЕЛА ДАШЕВА        

  

 

 


