РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

Р Е Ш Е Н И Е
№ Н-55
гр. София, 11.12.2015 г.
Държавната комисия по хазарта в заседание на 11.12.2015 г. в състав:
Председател: Огнемир Митев
Членове:
Васил Панов
Маргарита Константинова - Златанова
Явор Колев
като разгледа предложение с изх. № Н-41/10.12.2015 г. на председателя на Държавната
комисия по хазарта (ДКХ) и за да се произнесе взе предвид следното:
С оглед компетентността си за вземане на решение относно годишния план за
социално отговорно поведение и предвид член 10а, ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), по
бюджета на ДКХ се предвиждат и разходват средства за финансиране на одобрени проекти
на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна
дейност.
Във връзка с това Комисията на основание § 4 от Заключителните разпоредби 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 по чл. 10а от Закона за
хазарта (Наредбата) взе Решение № 1040/30.09.2015 г. относно:
„1. годишния план за социално отговорно поведение, включващ дейностите –
предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна зависимост и
провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг, както и целите по всяка дейност;
2. разпределението на средствата за текущата година по отделните дейности за
социално отговорно поведение, както и за максималния размер на финансиране за отделните
проекти за всяка от дейностите за социално отговорно поведение.“
С оглед на гореизложеното със Заповед № З-256/05.10.2015 г. на председателя на ДКХ
се откри процедура за оценяване и подбор на проектните предложения за финансиране на
дейности за социално отговорно поведение за 2015 г., съгласно изискванията на Наредбата.
Със Заповед № З-305/05.11.2015 г. председателят на ДКХ определи съставa на
комисията, която да получи, да отвори по реда на тяхното постъпване подадените проектни
предложения и да извърши процедурата.
Оценяването и подборът на проектните предложения се извърши от комисията в
определения срок съгласно Заповед № З-305/05.11.2015 г. и Заповед № З-329/01.12.2015 г.,
като за резултатите се изготвиха съответните документи при спазване на изискванията на
Наредбата, Насоките за кандидатстване по процедурата за набиране, оценяване и подбор на
проектни предложения за финансиране на дейности за социално отговорно поведение за 2015
г. и Методиката за етапите на оценяване на проектните предложения за финансиране на
дейности за социално отговорно поведение. Във връзка с извършената от комисията работа
по оценяване и подбор на проектните предложения за финансиране се предлагат следните
предложения по отделни дейности:

Стр. 2
І. Три броя проектни предложения по Дейност „Предпазване на младите хора от
хазарт“:

„Ефектът от
Нхазарта – какво
1 8/29.10.2015 знаем за него?“
г.
Н2 14/30.10.2015
г.

„Живот без
хазарт“

„Повишаване
на хазартната
Нкултура на
юношите в
3 18/30.10.2015
региона на
г.
Враца и
Видин“

Кандидат
Сдружение
„Младежи с
лице към
Европа“
Сдружение
„Инвестиции
и ресурси за
човека“

Фондация
„Проджекта“

Общ бюджет
на проекта

Поискан
Предлаган
размер на
размер на
целево
целево
финансиране финансиране

75 279 920, 05 лв.

279 920, 05 лв. 279 920, 05 лв.

73 246 543, 35 лв.

246 543, 35 лв. 246 543, 35 лв.

71 156 049, 80 лв.

156 049, 80 лв. 135 997, 30 лв.

Оценка

Проектно
Наименование
№предложение
на проекта
№

ІІ. Три броя проектни предложения по Дейност „Превенция и лечение на хазартна
зависимост“:

„Овладей
страстта,
излекувай
душата си“
„НЕ –
зависимост –
Нпревенция и
2 15/30.10.2015 лечение на
г.
хазартната
пристрастено
ст“
Н„Отговорна
3 19/30.10.2015
игра“
г.
Н1 22/02.11.2015
г.

Общ бюджет
на проекта

Поискан
Предлаган
размер на
размер на
целево
целево
финансиране финансиране

Сдружение
„Алтруист“

84 100 425, 60 лв.

100 425, 60 лв. 100 425, 60 лв.

Сдружение
„Център за
превенция от
вредни
навици“

73 283 486, 30 лв.

283 486, 30 лв. 283 486, 30 лв.

Фондация
„Отговорна
игра“

64 213 666, 80 лв.

213 666, 80 лв. 213 666, 80 лв.

Кандидат

Оценка

Проектно
Наименование
№предложение
на проекта
№

Стр. 3
ІІІ. Един брой проектно предложение по Дейност „Провеждане на социално отговорна
реклама и маркетинг“:
Общ бюджет
на проекта

Поискан
Предлаган
размер на
размер на
целево
целево
финансиране финансиране

73 252 201, 64 лв.

252 201, 64 лв. 252 201, 64 лв.

Оценка

Проектно
Наименование
№предложение
на проекта
№

Кандидат

„Хазартът през
Нпризмата на
1 11/30.10.2015 социалната
г.
отговорност“

Сдружение
„Заеми
мястото си в
Европа“

IV. Два броя резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката,
но за които не е достигнало финансиране:

Проектно
предложение №

Дейност за
социално
отговорно
поведение по
чл. 10а, ал. 4 от
Закона за
хазарта

Наименование
на проекта

1

Н-21/02.11.2015 г.

Чл. 10а, ал. 4,
т. 1 от ЗХ

„Да направим
правилния
избор“

2

Н-17/30.10.2015 г.

Чл. 10а, ал. 4, т.
1 от ЗХ

„Homo ludens
играе свободно,
а не зависимо“

№

Кандидат

Сдружение
„Национален
ученически
екопарламент“
Фондация
„Перпетуммобиле“

Оценка

69

65

Проектните предложения са класирани като резервни, тъй като финансовият ресурс по
чл. 10а, ал. 4, т. 1 от ЗХ, заложен в Годишния план за 2015 г., е изчерпан.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 14, ал. 2 от Наредбата 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 по чл. 10а от Закона за хазарта, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
І. Одобрява да се финансира следното проектно предложение по дейност
„Предпазване на младите хора от хазарт“:

Проектно
Наименование
№предложение
на проекта
№
Н1 14/30.10.2015
г.

„Живот без
хазарт“

Кандидат

Общ бюджет
на проекта

Сдружение
„Инвестиции
246 543, 35 лв.
и ресурси за
човека“

Поискан
Одобрен
размер на
размер на
целево
целево
финансиране финансиране
246 543, 35 лв. 246 543, 35 лв.

Стр. 4

ІІ. На основание чл. 14, ал. 6 от 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 по чл. 10а от Закона за хазарта решението подлежи на
предварително изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира
изпълнението.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд София-град в 14дневен срок от издаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател:

Членове:

/ Огнемир Митев /

1.
/ Васил Панов /
2.
/ Маргарита Константинова – Златанова /
3.
/ Явор Колев /

Секретар-протоколчик:
/ Виолета Христова /

