
 
 

До Владислав Горанов 
Министър на финансите 

 
До г-н Огнемир Митев 

Председател 
Държавната комисия по хазарта 

 
 

Становище 
 
ОТНОСНО: Проект на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за 
финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за 
осъществяване на обществено полезна дейност, за дейности за социално отговорно 
поведение. 
 
 
Уважаеми г-н Горанов, 
Уважаеми г-н Митев, 
 
С настоящото писмо отново изразяваме подкрепа за желанието на държавата да отделя част от 
средствата от хазарт за общественополезна дейност. Това е практика, която се прилага в 
редица европейски страни. Вече има и понятие благотворителна лотария, както и Асоциация на 
благотворителните лотарии в ЕС (www.acleu.eu), чиито членове предоставят 40 % от приходите 
си за подкрепа на неправителствени организации. 
 
От друга страна считаме, че целите, за които се използват тези средства са твърде ограничени, 
както в чл. 10а на Закона за хазарта, така и в проекта за наредба. По наше мнение, дейностите 
по предпазване на младите хора от хазарт са всякакви дейности, насочени към ангажиране на 
младите хора в спортни, културни, социални, образователни, доброволчески и други 
инициативи, а не само тези, чиято основна тематика е как да се предпазим от хазарт. Също така 
считаме, че е добре сред примерните дейности в Наредбата да се остави по-широка 
възможност за финансиране на други идеи, които постигат общественополезни цели. 
 
Примери в това отношение има в много европейски страни: 

 В Швеция средствата от лотарии финансират неправителствени организации работещи 
в сфери като здравеопазване, сътрудничество за развитие (помощ за развитието на 
други страни), детски и човешки права и опазване на природата. 

 В Холандия лотариите подкрепят организации работещи за култура, човешки права, 
социално включване, природозащита и сътрудничество за развитие. 

 В Естония Gambling Tax Board разпределя средства за образование, култура, спорт, 
социални дейности и младежи. 

 В Хърватия средствата от държавната лотария отиват за спорт, развитие на 
гражданското общество, хора с увреждания, неформално образование и др. 

 В Черна гора средства от лотарията се отделят за социални и хуманитарни дейности, 
хора с увреждания, спорт, култура, неформално образование и борба срещу наркотици 
и други форми на пристрастяване. 

 
На базата на тези практики предлагаме допълване на текста от закона за хазарта в чл. 10а с 
други общественополезни дейности. В тази връзка предлагаме в Наредбата и в закона да се 

http://www.acleu.eu/


добави и текста „всякакви други дейности насочени към ангажиране на младите хора в 
спортни, културни, социални, образователни, доброволчески и други инициативи“. 
 
Други конкретни предложения към проекта на Наредба са с две различни философии: 
 
1. В момента Наредбата предвижда разпределянето на средствата да става от комисия, 

определяна от държавната комисия по хазарт. Предлагаме да бъде обмислен и вариант, в 
който тази задача се възлага на независима неправителствена организация с експертиза и 
опит в разпределянето на средства на конкурсен принцип. Подобни практики съществуват 
в редица страни в и извън ЕС.  

2. Ако не се възприеме предложението за делегиране на процедурата по избор на проекти, 
предлагаме в Комисията, разпределяща средствата да се включат и трима представители 
на неправителствения сектор, които познават дейностите и капацитета на ЮЛНЦ. По този 
начин Комисията ще бъде по-добре запозната с възможностите и практиките на основната 
група изпълнители на проекти, към която ще е насочено финансирането. 

3. Предлагаме в Наредбата да са предвидени ясни срокове за превеждане на средствата към 
одобрените кандидати – например транш 1 – до 10 дена след подписване на договор, а 
останалите траншове – до 20 дни след подаване на съответния отчет. 

4. Предлагаме да има възможност за финансиране на проекти с продължителност над 1 
година (т.е. проекти, разходите по които ще преминават в следващи бюджетни години). 

5. Предлагаме също така в Наредбата да има изричен минимален срок от 30 дни между 
датата на публикуване на обявата за конкурса и крайният срок за кандидатстване. 

 
Надяваме се нашите предложения да бъдат взети под внимание и сме готови да предоставим 
допълнителни аргументи при необходимост.  
 


