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1. Дефиниране на проблема:
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 на Министерския
съвет № 223 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
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.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
С приетите промени в чл. 10а от Закона за хазарта, които са в сила от 1 януари 2017 г.
е отпаднало основанието за приемане на наредба от Министерския съвет. В тази
връзка и с оглед създаване на правна сигурност се предлага изричната отмяна на
Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на
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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.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез
промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични
възможности.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършени последващи оценки на нормативния акт, както и анализи за
изпълнението на политиката.
2. Цели:
Доколкото с приетите промени в чл. 10а от Закона за хазарта е отпаднало законовото
основание за приемане на наредба от Министерския съвет, с оглед създаване на правна
сигурност се предвижда 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. В тази
връзка основната цел на направеното предложение е привеждане на подзаконовата
нормативна уредба в съответствие с приетите промени в Закона за хазарта.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Юридическите лица с нестопанска цел,
Държавна комисия по хазарта,
Министерството на финансите, Министерството на младежта и спорта и
Министерство на здравеопазването.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант за действие 1 – Приемане на 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.
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Приемането на този вариант ще доведе до създаване на правна сигурност и
привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с приетите промени
в чл. 10а от Закона за хазарта
Вариант за действие 2 „Без действие“
В случай, че не бъде приет 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 се създаде правна сигурност и няма
да е приведена подзаконовата нормативна уредба в съответствие с приетите промени
в чл. 10а от Закона за хазарта
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Няма негативни въздействия от приемането на 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, тъй като съгласно чл.
13, ал. 1 от Закона за нормативните актове наредбата е изгубила изцяло сила
едновременно с отмяната на законовата делегация за нейното приемане от
Министерския съвет.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Изричната отмяна на нормативния административен акт цели създаване на правна
сигурност и привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с
приетите промени в чл. 10а от Закона за хазарта.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани потенциални рискове при реализирането на Вариант 1 Приемане на 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.
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Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☐ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С приемането на 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 не се създават нови регулаторни режими,
както и не се засягат съществуващи режими и услуги.
9. Създават ли се нови регистри?
С приемането на 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 не се създават нови регистри.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
☐ Не
12. Обществени консултации:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на
акт ще бъдат проведени обществени консултации като проектът на постановление,
докладът към него, предварителната оценка на въздействието и становището на
дирекция „Модернизация на администрацията“ ще бъдат публикувани на Портала за
обществени консултации и на Интернет страницата на Министерството на финансите.
Проектът на акт ще се съгласува с всички министри и с дирекциите от
администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е
свързан, в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
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съюз?
☐ Да
☐ Не
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:
Людмила Петкова, Директор на Дирекция „Данъчна политика“
Дата: 07.02.2017 г.
Подпис:

