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ВХ.№354-01-102/22.10.2003 г.					Проект



ЗАКОН 
за изменение и допълнение на Закон за хазарта


&1 В текста на чл.6, ал.1, т.4  след думата “образованието” се поставя запетая, а след думата “социалното дело” се добавя израза “и хората с увреждания”.
&2 Чл.9 се изменя и придобива следния вид:
“Чл.9(1) Държавата може да организира само лотарийни, тото и лото игри и залагания върху резултатите от спортни състезания чрез: Български спортен тотализатор - към Министерството на младежта и спорта, Държавната парично-предметна лотария и други хазартни игри - към Министерството на финансите и държавното предприятие Българска национална лотария за хора с увреждания - към Министерството на труда и социалната политика, в които държавата притежава изцяло капитала.
	(2) Устройствените правилници на предприятията по ал.1 се приемат от Министерски съвет. Органите на управление на тези юридически лица се назначават от Министъра на финансите, на Българския спортен тотализаор – от Министъра на младежта и спорта, а на Блгарската национална лотария за хората с увреждания – от Министърана труда и социалната политика.
	(3) Разпределението и използването на приходите, след данъчно облагане и приспадане на разходите и изплатените печалби се утвърждава от:
1.	Министъра на финансите – на постъпленита от Държавната парично-предметна лотария и други хазартни игри – за целите по чл.6, ал.1, т.4;
2.	Министъра на младежта и спорта – на постъпленията от Българския спортен тотализатор за нуждите на физическото възпитание и спорта;
3.	Министъра на труда и социалната политика – на постъпленията от Българската национална лотария за хората с увреждания за нуждите на хората с увреждания.”
&2 В &11 от Преходни и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1.	Създава с нова ал.2 със следното съдържание:
“(2) В срок до 6 месеца от влизане на този закон в сила, Министерски съвет приема Устройствен правилник на Българската национална лотария за хора с увреждания, след което същата започва да функционира.”
2.	В сегашната ал.2, след израза “(БСТ)” съюзът “и” се заличава, и се поставя запетая, а след израза “(ДППЛ)” се добавя израза “и Българската национална лотария за хора с увреждания (БНЛХУ)”;
3.	Текстовете на ал.2 и ал.3 стават съответни текстове на нови ал.3 и ал.4;
4.	Създава се нова ал.4 със следното съдържание:
“(4) В бюджета на Министерството на труда и социалната политика ежегодно се предвижда целева субсидия за интеграция на храта с увреждания в размер на внесения в държавния бюджет през предходната година от Българската национална лотария за хора с увреждания(БНЛХУ) данък по чл.2а от Закона за корпоративното подоходно облагане.”


МОТИВИ

Една от първостепенните задачи за осъществяване на държавната политика е коренна промяна в отношението на хората с уврежднаия, които по статистически данни надвишават 350 000души. В Европа(Испания, Германия) и САЩ, проблемът на тази обществена група е част от държавната политка и за хората с увреждания в тези страни се отделят колосални средства.
Основната социална функция, която се постига със създаването на нов специализиран държавен хазартен оператор е да се създаде възможност на хората с увреждания да не се чувстват консуматори в обществото, а да са равнопоставена част от него.
От друга страна, новият държавен хазартен оператор ще даде възможност за създаване на около 2 000 работни места за хора с увреждания, а с набраните средства ще се даде възможност да се изгради подходяща за тях инфраструктура.
Основните цели на предлагания от нас законопроект са:
1.	Подпомагане на хората с увреждания за заупуване на помощни средства чрез фонд “Рехабилитация и социална интеграция” или правоприемника на тази институция;
2.	Набиране на средства за животоспасяващи операции на деца и за скъпи медикаменти;
3.	Създаване на мониторинг на социално насочените хазартни оператори;
4.	Въвеждане на механизми, осигуряващи прозрачност в отчетността на фондовете;
5.	Строг контрол и целево използване на непотърсените печалби;
6.	Създаване и непрекъснато разширение на дистрибуторската мрежа чрез сътрудничество с други чуждестранни хазартни оператори;
7.	Създаване на коренно различни лото и тото- игри;
8.	Коренна промяна от провежданата досега рекламна кампания от действащите хазартни оператори и отразяване на дейността им в националните медии и преса;
9.	Синхронизиране дейността и доближаването й до европейските стандарти.
За постигане на тези цели е необходима еднократна инвестиция в размер на около 4 800 000 лв. за създаване на този нов хазартен субект и за осъществяване на държавната политика в областта на подпомагане на хората с увреждания. Дейността на това предприятие следва да се регламентира освен от Закона за хазарта и от Устройствен правилник, приет от Министерски съвет. Съгласно последния предвиждаме резултативния остатък от приходите да се разпределя от Министъра на труда и социалната политика по направления, както следва:
-	за набиране на средства за изграждане на пригодена за хора с уврежания инфраструктура;
-	за създаване на работна среда, пригодена за хора с увреждания, в която да работят предимно хора с увреждания;
-	за набиране на средства за животоспасяващи операции и скъпоструващи медикаменти за деца и хора с увреждания;
-	за набиране на средства за закупуване на помощни средства за хора с увреждания от фонд “Рехабилитация и социална интеграция” или неговия правоприемник;
-	за покриване на лотариен и инвестиционен риск.
При осъществяване дейността на новосъздаденото предприятие се предвижда изграждане на Национална компютърно-информационна система на основание чл.37, ал.7 от Закона за хазарта, с цел създаване на надеждност и еднозначност на информацията и предотвратяване на възможността от субективни грешки.
Предвижда се и създаване на дистрибуторска мрежа, предимно от хора, чиито увреждания позволяват извършване на такава дейност.
Очакванията са държавния интерес да възлиза на 24 до 28% от постъпленията, реализирани чрез продажбата на лото- и тото- игри.
Нашата предварителна прогноза е, времето за изплащане на вложената държавна инвестиция да бъде в най-лошия случай в рамките на 4 години.

ФИНАНСОВА ОБОНОВКА

1. Закупуване, ремонт и оборудване на офиси за обслужване дейността на лотарията за цялата страна				600 000 лв.
2. Изграждане на Национална компютрно-информационна система								        1 200 000 лв
3.	Разработване, регистрация и въвеждане на хазартни игри
        1 500 000 лв.
4. Разходи за труд, възнагражденияи осигуровки на персонал от 60 души за първите 3 месеца					          160 000 лв.
5. Разходи за основна дейност за първите 3 месеца	100 000 лв.
6. Закупуване на товаропътнически автомобили		250 000 лв.
7. Тиражна машина						100 000 лв.
8. Изграждане на оборудване и павилиони		800 000 лв.

Общо 4 800 000 лв.

Водени от желание за постигане на позитивен напредък в отношението на българското общество към проблемите на хората с увреждания, именно в годината на Хората с увреждания, се надяваме на покрепа от страна на всички народни представители, независимо от политическата им съпричастност.



София, 22.10.2003 г.			ВНОСИТЕЛИ: Анели Чобанова и 									група н.п. /ПГ на НДСВ/


