МОТИВИ
към проекта на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за
отговорен хазарт

Проектът на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за
отговорен хазарт съдържа предложения за разпоредби регламентиращи, условията и
реда за разходване на средствата, които организаторите на хазартни игри внасят като
годишни вноски по бюджета на Държавната комисия по хазарта за социално отговорно
поведение.
Предложеният проект на наредба има за цел създаване на ясни правила и
процедури за разходване на средствата за дейности по отговорен хазарт, а именно:
 условията и редът за набиране, оценяване и подбор на проектни
предложения за дейности по отговорен хазарт;
 условията и редът за финансиране на одобрените проектни предложения.
Проектът на наредба се издава на основание чл.10а от Закона за хазарта.
В проекта на наредба са регламентирани дейностите по отговорен хазарт –
предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна зависимост и
провеждане на отговорна реклама и маркетинг.
Разходването на средствата за отговорен хазарт ще се извършва за дейности,
свързани с предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна
зависимост и провеждане на отговорна реклама и маркетинг по одобрени проекти,
финансирани чрез бюджета на Държавната комисия по хазарта. За разходването на
средствата за отговорен хазарт Държавната комисия по хазарта ще се подпомага от
Комисия за отговорен хазарт.
Проектът предвижда Комисията за отговорен хазарт да подпомага Държавната
комисия по хазарта в изпълнение на функциите й по чл.10а, ал.2 от Закона за хазарта
при набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за дейности по отговорен
хазарт. Комисията за отговорен хазарт ще се състои от 7 членове – трима
представители от Държавната комисия по хазарта, един от които е с юридическо
образование и четирима външни експерти. Външните експерти са един специалист по
психотерапевтично лечение на хазартна зависимост и трима представители на
организаторите на хазартни игри. Организаторите на хазартни игри ще предлагат свои
представители за членове на Комисията за отговорен хазарт на ротационен принцип
всяка година.
Поименният състав на Комисията, включващ председател, членове и секретар,
ще се определя със заповед на председателя на Държавната комисия по хазарта за всяка
финансова година в срок до 31 януари на съответната година.
С проекта се предвижда Комисията за отговорен хазарт:
 да изготвя проект на годишен план за отговорен хазарт, включващ
приоритети, цели и дейности за отговорен хазарт;
 да изготвя проекти на документите, свързани с откриване и провеждане
на процедурата за подбор на проектни предложения за дейности по
отговорен хазарт;
 да извършва оценка и подбор на проектните предложения за дейности по
отговорен хазарт и одобрява проектите за финансиране;
 да изготвя проект на решение за финансиране на одобрените проекти и
проект на договор за финансиране, които ще предоставя на Държавната
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комисия по хазарта за вземане на окончателно решение за финансиране
на одобрените проекти;
да изготвя проект на отчет за изпълнението на годишния план на
дейностите по отговорен хазарт финансирани през съответната година.

Проектът регламентира процедурата за набиране, оценяване и подбор на
проектни предложения за финансиране на дейности по отговорен хазарт, включваща:
 решение за откриване на процедура за подбор на проектни предложения;
 обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения;
 предоставяне на проектно предложение от всеки кандидат чрез формуляр
за кандидатстване, изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване,
в отговор на публикувана обява;
 оценка на получените проектни предложения;
 одобряване на проектните предложения;
 решение за предоставяне на финансиране;
 договор за финансиране.
Проектът предвижда финансирането на проекти за дейности по отговорен хазарт
да се извършва след приемане на решение от Държавната комисия по хазарта. Договор
за финансиране ще се сключва с кандидат, чието проектно предложение е одобрено за
финансиране. Средствата ще се превеждат на две вноски: авансово до 50 на сто при
сключване на договора за финансиране, а остатъкът от финансирането - след приемане
на извършените дейности по проекта.
Предвижда се образците на формуляри и документи да се утвърждават със
заповед на министъра на финансите, която ще се публикува на интернет страниците на
Министерството на финансите и Държавната комисия по хазарта.
Предложеният проект няма да доведе до увеличаване на административната
тежест и разходите на задължените лица. както и до необходимост от допълнителни
финансови средства за Държавната комисия по хазарта.
Провеждането на отговорен хазарт е основен приоритет на Европейския съюз и
всяка държава-членка на ЕС се насърчава да предприеме национални мерки за
социално отговорно поведение на организаторите на хазартни игри и мерки за
предпазване на младите хора от хазарт и за превенция и лечение на хазартна
зависимост .
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