Проект!
Наредба за условията и реда за разходване на средствата за отговорен хазарт

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за разходване и отчитане на
средствата, които организаторите на хазартни игри внасят като годишни вноски за социално
отговорно поведение по бюджета на Държавната комисия по хазарта.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 се разходват чрез бюджета на Държавната комисия по хазарта
за финансиране на одобрени проекти включително на юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност, регистрирани по чл.45, ал.1 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел за дейности по отговорен хазарт.
Чл. 3. По реда на тази наредба се определят:
1. условията и редът за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за
дейности по отговорен хазарт;
2. условията и редът за финансиране на одобрените проектни предложения.
Чл. 4. Набирането, оценяването и подбора на проектните предложения за дейности по
отговорен хазарт и финансирането на одобрените проекти се извършва при условията и по реда
на тази наредба.
Глава втора
ДЕЙНОСТИ ПО ОТГОВОРЕН ХАЗАРТ
Чл. 5. (1) Дейности по отговорен хазарт са:
1. предпазване на младите хора от хазарт;
2. превенция и лечение на хазартна зависимост;
3. провеждане на отговорна реклама и маркетинг.
(2) Дейности по предпазване на младите хора от хазарт са:
1. провеждане на информационни кампании за превенция на младите хора от хазарт;
2. разработване на образователни програми за предпазване на децата и младите хора от
хазарт;
3. разработване на специализирани образователни програми за деца с хазартно зависими
родители;
4. разработване на образователни програми за родители относно рисковете от хазартните
игри, организирани онлайн и техните последици за децата и младите хора;
5. създаване на превантивно-информационни центрове за деца и млади хора за
разясняване на рисковете от пристрастяване към хазартни игри;
6. провеждане на професионални срещи и образователни курсове в учебните заведения –
средни и висши училища, за превенция на децата и младите хора от хазартна зависимост;
7. издаване на информационни материали - инструкции, наръчници, насоки, брошури,
диплянки, плакати, постери, стикери и други.
8. откриване на специализирана телефонна линия за предпазване на деца и млади хора от
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хазарт.
(3) Дейности по превенция и лечение на хазартна зависимост са:
1. разработване на образователни програми за повишаване на хазартната култура на
гражданите;
2. разработване на стандарти за защита на потребителите на хазартни игри;
3. провеждане на информационни кампании за рисковете и негативните последици от
хазартна зависимост;
4. провеждане на национални проучвания за определяне на цялостния специфичен профил
на хазартна зависимост;
5. създаване на специализирани превантивно-информационни центрове за консултации и
насочване към лечебни и рехабилитационни програми по хазартна зависимост;
6. разработване на програми за идентифициране на хората с хазартна зависимост в найранен стадий;
7. разработване на специализирани програми за психо-социална рехабилитация и лечение
на хазартна зависимост;
8. разработване на инструкции за организаторите на хазартни игри за разпознаване на хора
с проблемна и патологична хазартна зависимост;
9. провеждане обучения на персонала на организаторите на хазартни игри за разпознаване
на хора с хазартна зависимост;
10. провеждане на индивидуални, семейни и групови терапии на хора с хазартна
зависимост;
11. откриване на специализирани телефонни линии – съвети от здравни специалисти за
превенция и лечение на проблемната и патологична склонност към хазартни игри;
12. организиране на форуми, конгреси, конференции и семинари по хазартна зависимост;
13. разработване на програми и мерки за самоконтрол за хора с хазартна зависимост;
14. издаване на информационни материали – инструкции, наръчници, насоки, брошури,
диплянки, плакати, постери, стикери и други.
(4) Дейности по отговорна реклама и маркетинг са:
1. разработване на стандарти за социално отговорна реклама и маркетинг;
2. разработване на ръководства, наръчници, инструкции и правила за провеждане на
отговорна реклама и маркетинг;
3. разработване на дизайн на рекламни съобщения за медиите и интернет страниците на
организаторите на хазартни игри,
4. разработване на дизайн на рекламни съобщения, стикери и надписи за игралните зали,
игралните автомати и други.
(5) Дейност по отговорен хазарт е и всяка друга дейност извън посочените в ал. 2, 3 и 4 за
предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна зависимост и за
провеждане на отговорна реклама и маркетинг.
Глава трета
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОТГОВОРЕН ХАЗАРТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 6. (1) Разходването на средствата за отговорен хазарт 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.
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(2) За дейността по ал.1 Държавната комисия по хазарта се подпомага от Комисия за
отговорен хазарт.
Раздел II
Комисия за отговорен хазарт
Чл. 7. (1) Комисията за отговорен хазарт, наричана по-нататък „Комисията“ 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.
(2) Комисията се състои от 7 членове – трима представители от Държавната комисия по
хазарта, един от които е с юридическо образование и четирима външни експерти.
(3) Външните експерти са:
1. един специалист по психотерапевтично лечение на хазартна зависимост
2. трима представители на организаторите на хазартни игри.
(4) Организаторите на хазартни игри предлагат свои представители за членове на
Комисията на ротационен принцип всяка година.
(5) Поименния състав на Комисията, включващ председател, членове и секретар се
определя със заповед на председателя на Държавната комисия по хазарта за всяка финансова
година в срок до 31 януари на съответната година.
(6) На външните експерти по ал.3 се определя възнаграждение от председателя на
Държавната комисия по хазарта от средствата за отговорен хазарт, в размер не по-голям от 1000
лева годишно.
Чл. 8. Комисията:
1. изготвя проект на годишен план за отговорен хазарт, включващ приоритети, цели и
дейности за отговорен хазарт;
2. изготвя проект на решение за откриване на процедура за подбор на проектни
предложения за дейности по отговорен хазарт;
3. изготвя проект на насоки за кандидатстване по процедурата за подбор на проектни
предложения;
4. изготвя проект на обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения;
5. извършва оценка и подбор на проектните предложения за дейности по отговорен хазарт
и одобрява проектите за финансиране;
6. изготвя проект на решение за финансиране на одобрените проекти и проект на договор
за финансиране;
7. изготвя проект на отчет за изпълнението на годишния план на дейностите по отговорен
хазарт финансирани през съответната година.
Чл. 9. (1) Комисията провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно. Заседанията
на Комисията се свикват от нейния председател.
(2) Извънредно заседание на Комисията може да бъда свикано от нейния председател или
от една трета от членовете й по предложен от тях дневен ред.
(3) Комисията обявява датата на всяко насрочено заседание и неговия дневен ред чрез
интернет страницата на Държавната комисия по хазарта, както и протокола от заседанието в
тридневен срок след провеждането му.
(4) Комисията взема решение при наличие на кворум от две трети от членовете й и с
мнозинство от 4 гласа.
Чл. 10. Председателят на Комисията представя на председателя на Държавната комисия
по хазарта ежегодно до 31 януари годишен отчет за дейността на Комисията.
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Раздел III
Процедура за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за финансиране на
дейности по отговорен хазарт
Чл. 11. (1) Процедурата за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за
финансиране на дейности по отговорен хазарт се провежда в съответствие с принципите на:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и лоялна конкуренция;
3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
(2) Процедурата по ал.1 включва:
1. решение за откриване на процедура;
2. обява за откриване на процедура;
3. предоставяне на проектно предложение от всеки кандидат чрез формуляр за
кандидатстване, изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване, в отговор на публикувана
обява по т. 2;
4. оценка на получените проектни предложения;
5. одобряване на проектните предложения;
6. предложение на Комисията до Държавната комисия по хазарта за предоставяне на
финансиране;
7. решение на Държавната комисия по хазарта за предоставяне на финансиране;
8. договор за финансиране.
Чл. 12. (1) Комисията изготвя проект на решение за откриване на процедура по чл. 11, ал.
1 за и проект на насоки за кандидатстване по процедурата.
(2) Решението и насоките за кандидатстване по ал.1 се издават от председателя на
Държавната комисия по хазарта.
Чл. 13. (1) Комисията изготвя насоките за кандидатстване, които включват най-малко:
1. цели на конкретното финансиране;
2. максимален размер на финансирането за конкретната процедура;
3. минимален и максимален размер на финансирането за отделни проекти;
4. допустими кандидати;
5. дейности, допустими за финансиране;
6. указания към кандидатите за начина на кандидатстване, сроковете и адреса, на който да
се подават проектните предложения;
7. минимален и максимален срок за изпълнение на проекта, където е приложимо;
8. формуляр за кандидатстване с включени указания за попълване и списък на
приложенията към него;
9. образец на бюджет с указания за попълването му;
10. образци на други необходими приложения за участие в процедурата;
11. етапи и начин за оценяване на проектните предложения;
12. критерии за оценка на проектните предложения и относителната им тежест, където е
приложимо;
13. проект на договор за финансиране.
(2) Обявата за откриване на процедура по чл. 11 и насоките за кандидатстване по ал. 1 се
публикуват на интернет страницата на Държавната комисия по хазарта и поне в един национален
всекидневник.
(3) В обявата и в насоките за кандидатстване се посочва срокът за подаване на проектните
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предложения.
(4) Минималните критерии по ал. 1, т. 12 са:
1. съответствие с годишния план за отговорен хазарт;
2. принос към изпълнение на целите включени в годишния план за отговорен хазарт;
3. очаквани ефекти от изпълнението;
4. връзка между заложените в проекта цели, планираните за изпълнение дейности и
очаквани резултати;
5. връзка между резултата и размера на разходите, необходими за постигането му
(реалистичност на заложеното финансиране);
6. капацитет на кандидата да изпълни проекта, съобразно проектното предложение и в
посочените в него срокове.
Чл. 14. (1) Формулярите за кандидатстване се подават в съответствие с условията,
посочени в насоките за кандидатстване.
(2) Формулярите за кандидатстване по ал. 1 съдържат модел за представяне на проектното
предложение, който задължително включва:
1. обща цел и специфични цели на проекта;
2. обосновка за съответствие на проекта с целите и приоритетите на годишния план за
социално отговорен хазарт;
3. индикатевен план-график за дейностите по проекта;
4. описание на очакваните резултати, очакван ефект и обосновка за устойчивостта на
резултатите от проекта;
5. бюджет на проекта.
Чл. 15. (1) Всички подадени проектни предложения се регистрират, независимо дали са
получени преди или след изтичането на срока за тяхното представяне.
(2) Всички подадени в срок проектни предложения се оценяват в съответствие с
критериите, описани в насоките за кандидатстване. Не се допуска въвеждане на допълнителни
критерии за оценка или изменение на критериите по време на провеждането на процедурата.
(3) Подадено проектно предложение може да бъде оттеглено от кандидат, като
оттеглянето се регистрира.
Чл. 16. (1) Оценяването на проектните предложения се извършва от Комисията в срок до 1
месец от изтичането на срока за подаване на проектни предложения.
(2) Оценката се документира чрез попълване на оценителни таблици.
(3) В срок по ал. 1 Комисията може да изисква допълнителна пояснителна информация по
проектните предложения от кандидатите.
Чл. 17. (1) Комисията изготвя оценителен доклад, към който се прилагат:
1. оценителните таблици по чл. 17, ал. 2;
2. списък на проектните предложения, предлагани за финансиране, включително размера
на финансирането, което Комисията предлага да бъде отпуснато за всяко предложение, както и
две резервни проектни предложения, които са преминали успешно оценката, но за които не е
достигнало финансиране по процедурата;
3. списък на проектните предложения, които се предлагат да не се финансират, който
включва и списък на проектните предложения, оттеглени от кандидатите.
(2) Докладът се подписва от председателя и членовете на Комисията.
Раздел IV
Финансиране на проекти за дейности по отговорен хазарт
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Чл. 18. (1) Докладът по чл.17 и проект на решение за финансиране на одобрените проекти
се предоставят на Държавната комисия по хазарта.
(2) Държавната комисия по хазарта приема решение за финансиране на одобрените
проекти.
(3) Решението по ал. съдържа:
1. списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително размерът
на финансирането, което ще бъде отпуснато за всяко предложение;
2. списък с резервните предложения, които успешно са преминали оценката, но за които
не е достигнало финансиране.
(4) Списъците по ал. 3 съдържат окончателните оценки на проектните предложения.
(5) Държавната комисия по хазарта приема мотивирано решение за отказ за финансиране
на отхвърлените проекти предложения.
(6) Решенията по ал. 2 и 5 се публикуват на интернет страницата на Държавната комисия
по хазарта в деня на тяхното издаване.
(7) В 7-дневен срок от издаване на решението по ал. 2 Държавната комисия по хазарта
уведомява писмено одобрените кандидати за сключване на договор за финансиране.
Чл. 19. (1) Договор за финансиране се сключва с кандидат, с проектно предложение
одобрено за финансиране по чл. 18.
(2) Договорът за финансиране се сключва в 30-дневен срок от издаване на решението по
чл. 18, ал. 2.
(3) Страни по договора за финансиране са Държавната комисия по хазарта и одобрения
кандидат.
(4) Страните по договора за финансиране не могат да увеличават размера на
финансирането.
Чл. 20. (1) След сключване на договор за финансиране по чл. 19, възложителят превежда
одобрените средства за финансиране по сметката на изпълнителя, както следва:
1. до 50 на сто при сключване на договора за финансиране;
2. остатъка от финансирането след приемане на извършените дейности по проекта.
Чл. 21. В 15-дневен срок от сключване на договорите за финансиране, Държавната
комисия по хазарта публикува на интернет страницата си информация, която включва:
1. наименование и седалище на одобрените кандидати ;
2. място на изпълнение на проектите;
3. наименование на проектите, за които е предоставено финансиране;
4. общия бюджет и размера на предоставеното финансиране по всеки от проектите;
5. продължителност на изпълнение на проектите;
6. основните дейности и индикаторите за изпълнението на проектите.
Раздел V
Формуляри и документи
Чл. 22. Образците на формуляри и документи по тази наредба се утвърждават със заповед
на министъра на финансите, която се публикува на интернет страниците на Министерството на
финансите и Държавната комисия по хазарта.

6

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Проектно предложение” е предложение за предоставяне на финансови средства за
изпълнението на определен проект за дейности по отговорен хазарт, включващо формуляр за
кандидатстване и други придружителни документи.
2. „Кандидати за финансиране” са лица, включително юридически лица с нестопанска
цел за общественополезна дейност, регистрирани по чл.45, ал.1 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, които кандидатстват за финансиране чрез подаване на проектно предложение.
3. „Договор за финансиране” е договор сключен между Държавната комисия по хазарта
и одобрен кандидат, за предоставяне и разходване на финансови средства с цел изпълнение на
одобрен проект.
4. „Дейност” е задача или група от задачи (действие или група от действия), които имат
(водят до постигане на) конкретен резултат (резултат/продукт) и чрез които се реализира
изпълнението на съответния проект.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 10а от Закона за хазарта.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
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