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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРОЕКТ!




ЗАКОН ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този закон урежда обществените отношения свързани с безвъзмездно предоставяне на помощ от физически и юридически лица за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата. 
Чл.2. Законът цели да стимулира физическите и юридическите лица да подпомагат развитието на българската култура.  
Чл.3. Произведение на културата по този закон е всяко произведение на литературата или  изкуството, създадено от лице с българско гражданство, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като: 
1. литературни произведения;
2. публицистични произведения;
3. музикални произведения и звукозаписи на музикални произведения; 
4. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби; 
5. сценични произведения;   
6. филми и други аудио- и аудио-визуални произведения; 
7. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти; 
8. произведения на архитектурата; 
9. произведения на художествената фотография; 
11. произведения на изкуството, създадени с помощта на компютърна програма;
12. изпълнения на артисти-изпълнители.
Чл.4 (1) Меценат е всяко физическо или юридическо лице, което предоставя безвъзмездна помощ за създаване на произведение на културата или съществена част от него или за съхранение или популяризиране на произведения на културата по този закон.
(2) Държавата, общините, търговските дружества с държавно или общинско участие и юридическите лица с нестопанска цел с държавно или общинско участие не са меценати по смисъла на този закон.
Чл.5. Меценатство е безвъзмездно предоставяне на помощ за създаване на произведение на културата или съществена част от него или за съхранение или популяризиране на произведения на културата по този закон чрез организации, подпомагащи културата, регистрирани по този закон.

Глава втора
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КУЛТУРАТА

Чл. 6 (1) Към Министерски съвет се създава Държавна комисия за подпомагане на културата.
(2) Държавната комисия за подпомагане на културата, наричана по-нататък «комисията» е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.
Чл. 7 (1) Комисията се състои от 3 члена, назначени с решение на Министерски  съвет по предложение съответно на Министерството на културата, Министерството на финансите и Министерството на правосъдието.
(2) За член на комисията може да бъде назначено лице с българско гражданство, завършено висше образование степен «магистър», най-малко 3 години опит в упражняване на ръководни или контролни функции в административния сектор, което не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
(3) Председател на комисията е лицето, назначено по предложение на Министерството на културата. 
Чл.8 (1) Комисията:
	води публичен регистър на организациите, подпомагащи културата;

осъществява контрол върху дейността на организациите, подпомагащи културата; 
	при установени нарушения налага предвидените в този закон глоби или имуществени санкции; 
	води публичен регистър на меценатите;
	дава становища по проекти за нормативни актове и изготвя предложения за нормативни актове, разработва планове и програми за стимулиране на меценатството, които ежегодно внася в Министерски съвет; 
	изготвя годишен доклад за дейността си; 

при необходимост създава временни експертно-консултативни комисии;
извършва други дейности, предвидени в този закон.
Чл.9 (1) Комисията е постоянно действащ орган.
(2) Решенията на комисията се вземат с мнозинство най-малко 2 члена.
(3) Членовете на комисията имат статут на държавни служители.
Чл.10 Председателят на комисията: 
	представлява комисията, организира и ръководи дейността й; 

ръководи заседанията на комисията; 
сключва трудовите и служебните договори и назначава служителите в администрацията; 
изпълнява бюджета на комисията;
	изготвя и внася в комисията годишния счетоводен отчет; 
изготвя и внася в комисията годишен доклад за дейността и осигурява публикуването му.  
Чл. 11 (1) Ежегодно до 31 март комисията представя на Министерски съвет подробен доклад за дейността си за предходната година.  
(2) Подробният доклад по ал.1. се публикува в Интернет страницата на комисията в срока по ал.1.
(3) Всиички решения на комисията се обявяват публично чрез Интернет страницата на комисията в седемдневен срок от решението.
Чл. 12 (1) Председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение, равно на средномесечната заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. 
(2) Членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение в размер 75 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.  
Чл.13 (1) При осъществяване на функциите си комисията се подпомага от обществен съвет.
(2) Общественият съвет е консултативен орган на комисията в състав от 12 члена и включва по един представител на направленията в културата по чл.3, т.1 – 12.
(3) Членовете на обществения съвет се определят с решение на Министерски съвет по предложение на съответните съсловни организации и творчески съюзи в направленията в културата по чл.3, т.1 – 12. 
(4) Ако съсловните организации и творческите съюзи не излъчат свой представител в сроковете, определени по този закон, предложението се прави от Министъра на културата.   
(5) Мандатът на членовете на обществения съвет е 4 години.
Чл.14 (1) Член на обществения съвет може да бъде лице с българско гражданство, с висше образование, с познания и опит в съответното направление на културата по чл.3, т.1 – 12, което не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което членува в организация, подпомагаща културата, регистрирана по този закон.
(3) Член на обществения съвет не може да бъде получател на безвъзмездна помощ по този закон.
(4)  Общественият съвет извършва своята дейност безвъзмездно.
Чл. 15 (1) Правомощията на член на обществения съвет се прекратяват предсрочно: 
1. по негова молба; 
2. при невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца; 
3. при осъждане за умишлено престъпление от общ характер; 
4. в случаите на несъвместимост;
5. при смърт.
(2) В случаите по ал.1, т.1, 3 и 5 прекратяването на членството настъпва с настъпване на основанието. 
(3) В случаите по ал.1, т.2 и 4 прекратяването на членството се извършва с решение на комисията. 
(4) В тридневен срок от настъпване на обстоятелството, съответно от решението на комисията, председателят на комисията прави мотивирано предложение за освобождаване пред Министерски съвет и уведомява органа или съсловните организации и творчески съюзи, от чиято квота е избран, за предложение за нов член на обществения съвет в 14 дневен срок. 
(5) Новият член  изпълнява мандата на освободения член. 
Чл.16. Общественият съвет:
	дава становища по проекти за нормативни актове и изготвя предложения за нормативни актове, разработва планове и програми за стимулиране на меценатството, които внася в Държавната комисията за подпомагане на културата;

връчва годишната държавна награда за стимулиране на меценатството;
при поискване дава становища пред комисията за съразмерността на предоставена помощ с необходимата такава за създаване на произведение на културата или съществена част от него или за съхранение или популяризиране на произведения на културата, както и дали предоставената помощ е разходвана по предназначение; 
	привлича вниманието на медиите, специалистите и широката културна общественост към постиженията и проблемите в областта на меценатството. 
Чл. 17 (1) Общественият съвет се свиква на заседания от председателя на комисията по негова инициатива или по искане на всеки един от членовете му. В последния случай, ако председателят на комисията не свика съвета в седемдневен сток от поискването, той се свиква от съответния член на обществения съвет.
(2) Заседанията на обществения съвет са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от всички членове. В случаите, когато липсва такова мнозинство, заседанията се отлагат за друг ден и час. 
(3) Членовете на Държавната комисия за подпомагане на културата могат да участват в заседанията на обществения съвет без право на глас. 
Чл. 18 (1) Решенията на обществения съвет се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на съвета. 
(2) Член на обществения съвет не участва във вземане на решение когато е на лице конфликт на интереси.
(3) Конфликт на интереси е налице когато членът на обществения съвет:
	е в съпружески отношения или в отношения на родство по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително с физическото лице/лицата от ръководството на юридическото лице, заинтересовано от решението;

участва в управлението или има финансов интерес от дейността на лицето, заинтересовано от решението;
е в съдебен спор с лицето, заинтересовано от решението или
би получил пряко или косвено материална или нематериална облага от взетото решение.
Чл.19 (1) Организацията на дейността на комисията и обществения съвет се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет. 
(2) В своята дейност комисията се подпомага от администрация, чиито структура, функции и численост се определят с правилника по ал. 1. 

Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДПОМАГАЩИ КУЛТУРАТА

Чл.20. Организации, подпомагащи културата могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чийто предмет на дейност включва подпомагане на културата или на отделни културни области и които са регистрирани по този закон.
Чл. 21. Държавната комисия за подпомагане на културата поддържа публичен регистър на организациите, подпомагащи културата по този закон. 
Чл. 22 (1) За вписване в регистъра лицата по чл.20 подават до комисията заявление по образец съгласно правилник за прилагане на закона.
(2) Към заявлението по ал.1 се прилагат заверени копия от: 
1. решението за първоначална съдебна регистрация; 
2. удостоверението за актуално състояние, издадено от компетентния съд; 
3. решението за вписване в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието;
4. картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ; 
5. удостоверението за данъчна регистрация;
6. вътрешни правила за осъществяване на дейността съобразно изискванията на този закон;
(3) В регистъра се вписват следните обстоятелства: 
1. данни за лицето - номер и партида на съдебната регистрация, номер на фирменото дело, име, седалище, единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, номер от НДР, номер на регистрация в Централния регистър към Министерството на правосъдието; 
2. данни за представителството на лицето по съдебна регистрация - име, ЕГН, постоянен и/или настоящ адрес; 
4. данни за извършени нарушения при упражняване на дейността; 
5. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това; 
6. промени в обстоятелствата по т. 1 - 3; 
7. забележки по вписаните обстоятелства. 
(4) Вътрешните правила по ал.2, т.6 са публични и се прилагат към регистъра  по чл.21.  
Чл. 23 (1) Комисията се произнася по искането за вписване в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението и издава удостоверение за регистрация съгласно по образец съгласно правилника за прилагане на закона или прави мотивиран отказ за регистрация, като уведомява писмено лицето в същия срок. 
(2) При констатиране на непълноти и/или пропуски в представените документи  лицето се уведомява писмено в тридневен срок за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в седемдневен срок от уведомяването искането за вписване се смята за отттеглено. 
(3) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство. Ако отказът бъде отменен от съда, вписването се извършва служебно.
Чл. 24. Регистрираните лица са длъжни да уведомяват писмено Държавната комисията за подпомагане на културата за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, както и във вътрешните правила по чл.22, ал.2, т.6 в 7-дневен срок от настъпването им. 
Чл. 25 (1) Регистрацията се заличава: 
1. по искане на регистрираното лице; 
2. при прекратяване на юридическото лице;   
3. при заличаване на регистрацията в Централния регистър към Министерството на правосъдието;
4. при неосъществяване на дейност по този закон от регистрираното лице в продължение на две години; 
5. при други основания, посочени в този закон. 
(2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на председателя на Държавната комисия за подпомагане на културата въз основа на решение на комисията. 
(3) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство. 
(4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й. Ако заличаването бъде отменено по съдебен ред, вписването се извършва служебно.
(5) Заличаването на регистрацията и обезсилването на удостоверението се разгласяват от комисията по подходящ начин. 
Чл.26. (1) Организация, подпомагаща културата, на която е отказано вписване, може да поиска отново вписване не по-рано от шест месеца от влизане в сила на отказа.
(2) Организация, подпомагаща културата, на която е заличено вписването, може да заяви повторно вписване не по-рано от изтичането на една година след отпадане на основанията за заличаването му. Това право може да бъде упражнено еднократно. 
Чл. 27 (1) Регистърът на организациите, подпомагащи културата, е публичен, като всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието му относно информацията, която подлежи на обявяване. 
(2) Редът за водене на регистъра по тази глава се определя с правилника за прилагане на закона.
(3) Държавната комисия за подпомагане на културата оповестява чрез Интернет страницата си и посредством издаване на месечен бюлетин вписаните организации, подпомагащи културата, отказите и заличените вписвания, както и лице за контакт, съобразно правилника за прилагане на закона.
(4) Месечният бюлетин по ал.3 се предоставя на общините.
(4) Процедурата по вписване в публичния регистър, публикациите, обявяването на информацията и обжалването на отказите за вписване са освободени от заплащане на държавни такси. 

Глава четвърта
ДЕЙНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ПОДПОМАГАЩИ КУЛТУРАТА

Чл.28 (1) Организациите, подпомагащи културата:
	посредничат при определяне вида и стойността на безвъзмездната помощ, начина и сроковете за предоставянето й;

предоставят безвъзмездната помощ; 
упражняват контрол за изпълнение волята на мецената; 
предоставят на мецената и на Държавната комисия за подпомагане на културата информация за разходването на предоставената безвъзмездна помощ;
извършват други дейности, предвидени в този закон. 
(2) Правата по този закон на организациите, подпомагащи културата възникват след вписване в публичния регистър към Държавната комисия за подпомагане на културата.
Чл.29 (1) Отношенията между мецената и получателя на безвъзмездната помощ се уреждат посредством писмени договори, сключени с организациите, подпомагащи културата. 
(2) В договорите по ал.1 се определят страните, видът и стойността на безвъзмездната помощ, целта на предоставянето й, начинът и сроковете на предоставянето и използването й. Договорите уреждат и начините за обмен на информация и упражняване на контрол от мецената и от организацията, подпомагаща културата.
(3) Организацията, подпомагаща културата е длъжна да откаже сключване на договор, когато волята на мецената е неосъществима или е в противоречие с целите на този закон и добрите нрави или когато безвъзмездната помощ се предоставя при явно неизгодни условия или при условия, които поставят под съмнение изпълнението на договора.
(4) При съмнение за наличие на обстоятелство по ал.3 организацията, подпомагаща културата, има право поиска предварително становище от Държавната комисия за подпомагане на културата, която се произнася в едномесечен срок от искането.  
Чл.30 (1) Когато меценатът не е конкретизирал получателя на безвъзмездната помощ, последният се определя въз основа на публичен конкурс, организиран и проведен от организацията, подпомагаща културата. 
(2) Организацията, подпомагаща културата, е длъжна да информира Държавната комисия за подпомагане на културата за провеждане на конкурса и неговите условия най-малко 30 дни преди датата на конкурса.
(3) Държавната комисия за подпомагане на културата обявява в Интернет страницата си конкурса и неговите условия в тридневен срок от получаване на информацията по ал.2.
(4) Правилата относно провеждане на конкурса се определят във вътрешните правила по чл.22, ал.2, т.6, като се гарантират равнопоставеност на кандидатите и обективни критерии за оценка. Допълнителни правила са допустими единствено съобразно волята на мецената въз основа на сключения договор с организацията, подпомагаща културата. Допълнителните правила не могат да противоречат на обявените вътрешни правила.
(4) Подпомагането не може да бъде в полза на: 
1. членове на организацията, подпомагаща културата и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 
2. лица, били в състава на управителните органи на организацията, подпомагаща културата до 2 години преди датата на вземане на решението; 
3. юридически лица, финансирали организацията, подпомагаща културата до 3 години преди датата на вземане на решение; 
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения. 
Чл.31. (1) Меценатът може да предоставя следните видове безвъзмездна помощ:
	парични средства;
	непарични средства, като: движими или недвижими вещи или права, услуги, помощен персонал и други, които пряко спомагат за създаване на произведение на културата или на съществена част от него или за съхранение или популяризиране на произведения на културата. 

(2) Когато предоставяната помощ не е парична стойността се определя от организацията, подпомагаща културата, по балансова стойност или по справедлива пазарна цена за лицата, които нямат задължение да водят счетоводство.
(3) Когато помощта се изразява в предоставяне на помощен персонал стойността на помощта се определя от организацията, подпомагаща културата съобразно възнаграждението, което персоналът би получил обичайно за извършване на определената в договора дейност за определеното в договора време.
Чл. 32 (1) Организацията, подпомагаща културата, упражнява контрол върху изпълнението на волята на мецената от получателя на безвъзмездната помощ съобразно договорните клаузи. 
(2) При отклонения от договорените клаузи, извършени от получателя на безвъзмездна помощ организацията подпомагаща културата е длъжна да информира незабавно мецената. 
(3) Във всички случаи на констатирани от организацията, подпомагаща културата отклонения от договорните клаузи, извършени от получателя на безвъзмездна помощ, които водят до разходване на предоставената безвъзмездна помощ не по предназначение, организацията е длъжна да информира Държавната комисия за подпомагане на културата. 
(4) При неизпълнение на задължението си по ал.2 и ал.3 организацията, подпомагаща културата, носи солидарна отговорност с получателя на помощта.
Чл.33 (1) Организацията, подпомагаща културата създава условия за упражняване правото на мецената да се запознава на място с изпълнението на договора от получателя на помощта.   
(2) Редът за упражняване на правото по ал.1 се урежда във вътрешните правила по чл.22, ал.2, т.6 и в договора с мецената.
Чл.34. Организацията, подпомагаща културата има право да получи от мецената до 7 на сто от стойността на предоставяната безвъзмездна помощ за разходи за организацията на работата си, като: материали, външни услуги, възнаграждения, осигуровки, командировъчни и други, пряко свързани с изпълнението на договора с мецената и с получателя на безвъзмездната помощ. 
Чл. 35 (1) Организацията, подпомагаща културата, е длъжна да води регистър на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна помощ. 
(2) За всеки сключен договор се съставя досие, което включва: договора, лицето от организацията, на което е възложено изпълнението на договора, резултатите от извършените проверки за изпълнение на договора, копия от счетоводните документи, удостоверяващи разходването на безвъзмездната помощ и всякаква друга информация, свързана с изпълнение на договора. 
(3) Организацията, подпомагаща културата определя конкретно лице, което отговаря за верността на вписаните в регистъра и в досието данни. 
(4) Регистърът по ал.1 и досиетата по ал.2 се съхраняват в продължение на 20 години след сключване на договора. 
(5) При прекратяване на организацията, подпомагаща културата, регистърът по ал.1 и досиетата по ал.2 се предоставят за съхранение на Държавната комисия за подпомагане на културата.
(6) Редът за водене на регистъра по ал.1 и досиетата по ал.2 се определя с правилника за прилагане на закона.
Чл.36 (1)  Организациите, подпомагащи културата изготвят ежегодно доклад за дейността си, който съдържа данни относно: 
1. сключените договори,  тяхното изпълнение и резултати; 
2. стойността на получената за предоставяне и предоставената безвърмездна помощ;  
3. финансовият резултат за организацията. 
(2) Докладът по ал.1 се предоставя най-късно до 31 януари на текущата година за предходната година. 
(3) В срока по ал.2 в регистъра при комисията се заявяват за вписване и се представят и заверен годишен счетоводен отчет. Лицата, които подлежат на независим финансов одит представят заверен от финансов одитор отчет. 


Глава пета
СТИМУЛИРАНЕ НА МЕЦЕНАТСТВОТО 

Чл. 37. Държавата може да подпомага и насърчава меценатите на културата чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, определени в съответните специални закони. 
Чл. 38 (1) Към Държавната комисия за подпомагане на културата се създава публичен регистър на меценатите и стойността на предоставената от тях безвъзмездна помощ.  
(2) Вписванията в регистъра по ал.1 се извършват по лична воля на мецената.
(3) Редът за водене и съхраняване на регистъра по ал.1 се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл.39 (1) Имената, съответно наименованията на меценатите, вписани в публичния регистър по чл.38, ал.1 и стойността на безвъзмездната помощ се оповестяват ежегодно посредством Интернет страницата на Държавната комисия за подпомагане на културата.
(2) Всяко лице има право на достъп до информацията, включена в публичния регистър.
Чл. 40 (1) За стимулиране на меценатството се учредява годишна държавна награда, която се връчва от представител на обществения съвет към Държавната комисия за подпомагане на културата, определен с решение на обществения съвет.
(2) Наградата по ал.1 се връчва на мецената, предоставил безвъзмездна помощ в най-голям размер за съответната година. 
(3) Ако двама или повече меценати са предоставили безвъзмездна помощ в най-голям, но равен размер, получателят на наградата се определя чрез теглене на жребий в обществения съвет по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
Чл. 41 (1)  Държавата организира културно лото по реда на Закона за хазарта.  
(2) Използването на приходите след данъчно облагане и приспадане на разходите и изплатените печалби се утвърждават от Министъра на културата съгласувано с Министъра на финансите като най-малко 50% от тях се използват за нуждите на  националните фондове, подпомагащи създаването на произведения на културата.   

Глава шеста
СЪХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА КУЛТУРАТА

Чл. 42 (1) Безвъзмездната помощ за съхранение на произведения на културата се изразява в предоставяне на средства за осигуряване на помещения, техническо оборудване и специалисти за съхранение на архива на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Националната фонотека и Националната филмотека.
(2) Българската национална телевизия, Българското национално радио, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Националната фонотека и Националната филмотека осигуряват възможност за предоставяне на копия върху съответния хартиен, електронен, филмов или звуконосител на произведения на българската култура, които съхраняват и за които срокът на авторското право е изтекъл по тарифа, определена от Министерски съвет.
(3) Приходите от таксите по ал.2 се използват за дейностите по ал.1.  
Чл. 43 (1) Държавната комисия за подпомагане на културата създава и ежегодно актуализира каталог за наличните произведения на културата в архивите на държавните културни институти по чл.42, ал.1. 
(2)  Каталогът по ал.1 е публичен. Съобщението за неговото изготвяне за съответната година, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на Държавната комисия за подпомагане на културата. 
Чл.44.  Безвъзмездната помощ за популяризиране на произведения на културата се изразява в предоставяне на средства за издаване на произведенията на културата по чл.3, т.1-3 в тираж, не по-малък от 1000 броя, организиране и провеждане на концерти, изложби, представяне на постановки, филмови излъчвания и други форми за популяризиране на произведенията по чл.3, т.3 – 11.

Глава седма
КОНТРОЛ

Чл. 45 (1) Държавната комисия за подпомагане на културата упражнява цялостен контрол за спазване разпоредбите на този закон.
(2) Непосредственият контрол се извършва от длъжностните лица на комисията чрез проверки по документи и на място. При необходимост те могат да се подпомагат от органите на данъчната администрация, на Министерството на вътрешните работи, на Агенцията за финансово разузнаване и други държавни органи, определени със закон, както и от временни експертно-консултативни комисии.
Чл.46 (1) Проверките се упражняват по утвърден план или инцидентно по постъпили жалби или сигнали, както и при наличие на други данни за извършени нарушения.
(2) Държавната комисия извършва проверка в срок до 31 март на текущата година на постъпилите доклади за дейността и годишни счетоводни отчети по чл.36.
Чл.47 (1) Проверките се възлагат със заповед на председателя на комисията.
(2) На длъжностните лица, на които са възложени контролни функции по този закон, се издава документ, с който те се легитимират при извършване на проверки, при които имат и пълномощия на органите на данъчната администрация. 
Чл.48. Длъжностните лица по чл.45, ал.2 имат право да изискват от меценатите, организациите, подпомагащи културата и получателите на помощта всички необходими счетоводни и други документи и всяка информация във връзка с предоставяне на безвъзмездната помощ и нейното разходване. 
 Чл. 49 (1) Организациите, подпомагащи културата, меценатите и получателите на помощта са длъжни да оказват съдействие на държавната комисия и на служителите в нея при упражняване на правомощията им, изразяващо се в осигуряване на достъп до помещения, даване на устни и писмени обяснения, както и предоставяне на необходимите документи и информация.  
(2) При отказване на достъп или при непредоставяне на информация на служителите в държавната комисия те имат право на съдействието на органите на прокуратурата, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на финансите, които са длъжни да им окажат исканото съдействие в рамките на своята компетентност, определена със закон. 
(3) При извършване на проверки или проучване от държавната комисия меценатите, организациите, подпомагащи културата и получателите на помощта не могат да се позовават на търговска тайна.
Чл.50 (1) В случаите по чл.29, ал.4, чл. 32, ал.3 или при наличие на данни за  несъразмерност между предоставената помощ и необходимата такава за създаване на произведение на културата или съществена част от него или за съхранение или популяризиране на произведения на културата по този закон, както и за разходване на предоставената безвъзмездна помощ не по предназначение, установени в хода на извършване на проверка, председателят на Държавната комисия за подпомагане на културата свиква обществения съвет към комисията за становище.
(2) Общественият съвет се произнася в двуседмичен срок от свикването му по ал.1.
(3) Комисията се произнася с решение в едноседмичен срок от получаване на становището по ал.2.
(4) Когато комисията се произнесе, че е налице разходване на безвъзмездно предоставената помощ не по предназначение, с решението по ал.3 комисията определя и размера на разходваните по предназначение средства. 
(5) При решение по ал.3 за несъразмерност между предоставената помощ и необходимата такава за създаване на произведение на културата или съществена част от него или за съхранение или популяризиране на произведения на културата по този закон, комисията се произнася относно действителния размер на необходимата безвъзмездна помощ.
(6) Решението на комисията по ал.3 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
Чл.51 (1) При решение по чл.50, ал.4 и 5 облекчения по чл.37 се ползват от мецената за предоставяне на помощ до размера, определен от Държавната комисия за подпомагане на културата. 
(2) Комисията информира данъчната администрация в 7 дневен срок от решението по чл.50, ал. 4 и 5. Обжалването не спира изпълнението.

Глава осма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 52. (1) Организация, подпомагаща културата, която не изпълни задължението си да уведоми  писмено Държавната комисия за подпомагане на културата за всички промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в публичния регистър в срока по чл.24, се наказва с имуществена санкция в размер на 200 лв.
(2) При повторно нарушение по ал.1 имуществената санкция е в двоен размер.
Чл.53. Организация, подпомагаща културата, която наруши обявените вътрешни правила се наказва с имуществена санкция в размер от 1 000 до 10 000 лв.
Чл.54. Организация, подпомагаща културата, която наруши забраната по чл.29, ал.3, се наказва с имуществена санкция в размер на предоставената от мецената безвъзмездна помощ.
Чл.55. При нарушение на чл.30, ал.3 организацията, подпомагаща културата се наказва с имуществена санкция в размер на предоставената от мецената безвъзмездна помощ.
Чл.56 (1) Организация, подпомагаща културата, която не упражнява контрол върху разходване на безвъзмездната помощ се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал.1 организацията, подпомагаща културата се заличава от публичния регистър по този закон.
Чл.57 (1) Организация, подпомагаща културата, която не уведоми мецената в случаите по чл.32, ал.2 или Държавната комисия за подпомагане на културата в случаите по чл.32, ал.3 се наказва с имуществена санкция в размер на предоставената от мецената безвъзмездна помощ и подлежи на заличаване от публичния регистър по този закон.
(2) Наказанието по ал.1 се налага и в случаите, когато неуведомяването по ал.1 е в резултат на неупражнен контрол от страна на организацията, подпомагаща културата.
Чл.58. Организация, подпомагаща културата, която наруши изискването на чл.34 се наказва с имуществена санкция в размера на незаконосъобразно получените средства.  
Чл.59. Организация, подпомагаща културата, която не изпълнява задълженията си по чл.35, ал.1, 2, 3 и 4, се наказва с имуществена санкция в размер от 700 до 3 000 лв.
Чл.60. При нарушение на чл.35, ал.5 всяко от лицата, представляващи прекратената организация, подпомагаща културата се наказва с глоба в размер на 2 000 лв.
Чл.61 (1) Организация, подпомагаща културата, която не предостави доклад по чл.36, ал.1 и/или годишен счетоводен отчет по чл.36, ал.3 в срока по чл.36, ал.2 се наказва с имуществена санкция в размер на 200 лв.
(2) При непредоставяне на доклада и/или годишния счетоводен отчет или когато данните в доклада са неверни, се наказва с имуществена санкция в размер от 2 000 до 10 000 лв. 
(3) При повторно нарушение по ал.1 организацията се заличава от публичния регистър по този закон.
Чл. 62. Меценат, организация, подпомагаща културата или получател на безвъзмездна помощ, който препятства длъжностно лице при извършване на проверки по чл. 46, ал.1 или при упражняване на контролните правомощия по чл.48, както и когато не изпълни задължение за съдействие по чл.49, ал.1 се наказва с глоба или имуществена санкция от 1 000 до 5 000 лв.
Чл.63. Организация, подпомагаща културата, която допусне предоставяне на безвъзмездна помощ в размер по-голям от необходимия за създаване на произведение на културата или на съществена част от него или за съхранение или популяризиране на произведения на културата по този закон се наказва с имуществена санкция в размера на горницата над действителния размер на необходимата безвъзмездна помощ.
Чл.64. Организация, подпомагаща културата, която допусне разходване на безвъзмездно предоставената помощ не по предназначение като не уведоми мецената и Държавната комисия за подпомагане на културата се наказва с имуществена санкция в размер на горницата над разходваните по предназначение средства.
Чл. 65 (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица на Държавната комисия за подпомагане на културата. 
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната комисия за подпомагане на културата по решение на комисията. 
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 
(4) Събраните имуществени санкции за нарушения по този закон се внасят в приход на Министерството на културата, което ги предоставя на националните фондове, подпомагащи създаването на произведения на културата по ред, определен с наредба на Министъра на културата. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. По смисъла на този закон:
	«разходване на предоставената безвъзмездна помощ не по предназначение» е разходване на безвъзмездно предоставената по реда на този закон помощ за извършване на правни и фактически действия, които не са непосредствено свързани със създаване на произведение на културата или на съществена част от него или със съхранение или популяризиране на произведения на културата по този закон;

«несъразмерност на предоставената безвъзмездна помощ» е предоставяне на безвъзмездна помощ в размер по-голям от необходимия за създаване на произведение на културата или на съществена част от него или за съхранение или популяризиране на произведения на културата по този закон;
«заверен годишен счетоводен отчет» е понятие по смисъла на Закона за счетоводството;
«заверен от финансов одитор отчет» е понятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит;
«повторно» е нарушението, извършено в двугодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2 (1) Държавната комисия за подпомагане на културата се създава в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) В двумесечен срок от влизане в сила на този закон органите и съсловните организации и творческите съюзи предлагат на Министерски съвет свои представители по чл.13, ал.3. 
§ 3. В срок три месеца от влизането на закона в сила Министерският съвет създава правилник за прилагане на този закон и правилник по чл.19, ал.1.
§ 4. В срок една година от влизане в сила на този закон Министерски съвет организира културно лото по чл.41.
§ 5. В чл.14 на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения (Обн., ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г.) се правят следните изменения:
	Настоящият текст става ал.1.

Създава се ал.2:
« (2) Копия от депозирани задължителни екземпляри, за които срокът на авторското право е изтекъл, могат да се предоставят по тарифа, определена от Министерски съвет.»
	Създава се ал.3:

« (3) Тарифата по ал.2 се обнародва в двугодишен срок от влизане в сила на този закон.» 
§ 6. В чл.23, ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане  (Обн. - ДВ, бр. 115 от 05.12.1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; доп., бр. 21 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 12 от 1999 г.; изм. с HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/20348010.htm" \l "namepzr4" § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 05.03.1999 г.; доп., бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 51 от 1999 г.; доп., бр. 64 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г.; доп., бр. 110 от 1999 г.; изм. и доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zkpodobl_1999_111_001.htm" бр. 111 от 1999 г., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zkpodobl_2000_105_001.htm" бр. 105 от 19.12.2000 г.; доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zkpodobl_2000_108_001.htm" бр. 108 от 2000 г., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zkpodobl_2001_034_001.htm" бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zkpodobl_2001_110_001.htm" бр. 110 от 2001 г., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zkpodobl_2002_045_001.htm" бр. 45 от 2002 г.; доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zkpodobl_2002_061_001.htm" бр. 61 от 2002 г.; доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zkpodobl_2002_062_001.htm" бр. 62 от 2002 г.; изм. и доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zkpodobl_2002_119_001.htm" бр. 119 от 2002 г.; изм., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zkpodobl_2003_042_001.htm" бр. 42 от 2003 г.; изм. и доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zkpodobl_2003_109_001.htm" бр. 109 от 2003 г.; доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zkpodobl_2004_018_001.htm" бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 22.06.2004 г. – в сила от 01.01.2005 г.) се извършва следното допълнение:
1. Създава се т.1а: 
 «1а. а) Сумата за дарение в размер до 20 на сто от положителния финансов резултат преди данъчното преобразуване, когато е направено за сметка на неразпределената печалба и осъществява меценатство по смисъла на Закона за меценатството.
б) Сумата на средствата предоставени за създаване на произведения в сфери на културата, определени с наредба на Министъра на културата в размер до 10 на сто от положителния финансов резултат преди данъчното преобразуване, когато е направено за сметка на неразпределената печалба».   
§ 7. В Закона за облагане доходите на физическите лица  (Обн., ДВ, HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_1997_118_001.htm" бр. 118 от 11.12.1997 г. - в сила от 01.01.1998 г.; HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_1998_035_001.htm" бр. 35 от 1998 г. - HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/resh/re6_98.htm" Решение № 6 от 1998 г. по к.д. № 4 от 1998 г.; изм. и доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_1998_071_001.htm" бр. 71 от 1998 г., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_1998_153_001.htm" бр. 153 от 1998 г.; изм. с HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/act/20348010.htm" \l "namepzr4" § 4 от Закона за деноминация на лева, HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_1999_020_001.htm" бр. 20 от 1999 г.; доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_1999_050_001.htm" бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_1999_103_001.htm" 103 от 1999 г.; изм. и доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_1999_111_001.htm" бр. 111 от 1999 г.; изм., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_2000_102_001.htm" бр. 102 от 2000 г.; изм. и доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_2000_105_001.htm" бр. 105 от 2000 г., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_2001_110_001.htm" бр. 110 от 2001 г.; доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_2002_040_001.htm" бр. 40 от 2002 г.; изм., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_2002_045_001.htm" бр. 45 от 2002 г.; доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_2002_061_001.htm" бр. 61 от 2002 г.; изм. и доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_2002_118_001.htm" бр. 118 от 2002 г.; изм., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_2003_042_001.htm" бр. 42 от 2003 г., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_2003_067_001.htm" бр. 67 от 2003 г.; доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_2003_095_001.htm" бр. 95 от 2003 г.; изм. и доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_2003_112_001.htm" бр. 112 от 2003 г.; изм., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_2004_036_001.htm" бр. 36 от 2004 г. - в сила от 30.07.2004 г., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zobdohfl_2004_037_001.htm" бр. 37 от 2004 г. – в сила от 04.08.2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 22.06.2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22, ал.1 се създава т.5:   
«5.  облекченията за дарения за култура в размер до 20 на сто след намаленията по т. 1, 2 и 3»
2. В чл.25 се създава ал.3:
«(2) Облагаемият доход по ал. 1 се намалява с облекчение за дарение за култура в размер до 20 на сто след приспадане на признатите разходи по ал. 1.»
3. В чл. 28:
	а) създава се ал.2:
«(2) Данъчното облекчение по чл. 22, ал. 1, т. 5 и по чл. 25, ал. 3 се ползва, при условие че дарението е предоставено при условията и по реда на Закона за меценатството»  
 	б) ал.2, 3 и 4 стават ал.3, 4 и 5. 
§ 8. В чл. 49 от Закона за данък върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр. 153 от 23.12.1998 г.; попр., бр. 1 от 1999 г.; изм. с HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zdenomin_1999_065_001.htm" \l "namepzr4" § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 05.03.1999 г.; доп., бр. 44 от 1999 г.; изм., бр. 62 от 1999 г.; доп., бр. 64 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 103 от 1999 г., бр. 111 от 1999 г.; изм., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zddstoin_2000_063_001.htm" бр. 63 от 2000 г.; доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zddstoin_2000_078_001.htm" бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zddstoin_2000_102_001.htm" бр. 102 от 2000 г., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zddstoin_2001_109_001.htm" бр. 109 от 2001 г.; изм., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zddstoin_2002_028_001.htm" бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zddstoin_2002_045_001.htm" бр. 45 от 2002 г., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zddstoin_2002_117_001.htm" бр. 117 от 2002 г.; доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zddstoin_2003_037_001.htm" бр. 37 от 2003 г.; изм. и доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zddstoin_2003_042_001.htm" бр. 42 от 2003 г.; изм., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zddstoin_2003_086_001.htm" бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zddstoin_2003_109_001.htm" бр. 109 от 2003 г., HYPERLINK "http://www.infotel.bg/juen/zakon/zddstoin_2004_053_001.htm" бр. 53 от 2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.; изм., бр. 70 от 10.08.2004 г. - в сила от 01.01.2005 г.) се правят следните допълнения:
	Създава се нова ал.3:

«(3) Дарение е и безвъзмездното предоставяне на помощ за култура чрез организация, подпомагаща културата по смисъла на Закона за меценатството».
§ 9. В Разпоредбите на чл.42, ал.2 и 3 и 43 влизат в сила в срок две години от влизане в сила на този закон. 
§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в «Държавен вестник».
 Законът е приет от 39-о Народно събрание на ................2004 г. и е подпечатан с държавния печат. 






МОТИВИ

Създаването на Закон за меценатството е продиктувано от осъзнаването на факта, че в съвременната политическа, икономическа и социална ситуация в България са необходими нови подходи за стимулиране, развитие и популяризиране на националната ни култура. Множеството на брой действащи към настоящия момент законови и подзаконови нормативни актове регулират държавното подпомагане за култура. От една страна, поради ограничените си финансови ресурси, държавата не е в състояние да се погрижи за много от талантливите си творци, както и да стимулира цялостния културен процес. От друга страна, гражданите, неправителствените организации и бизнесът не участват активно и не допринасят за създаването, утвърждаването и популяризирането на произведения на българската култура.
Ето защо, законопроектът за меценатството създава правни механизми, чрез които стимулира частноправните субекти да подпомагат развитието на българската култура. При изготвяне на настоящите предложения е следвана европейската и световна традиция и практика в тази област, като моделите не са директно привнесени, а са адаптирани към българските условия. 
Законопроектът е насочен към подпомагане създаването, съхранението и разпространението на широк кръг произведения на културата: литературни произведения, публицистични произведения, музикални произведения и звукозаписи на музикални произведения, аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби, сценични произведения, филми и други аудио- и аудио-визуални произведения, произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти, произведения на архитектурата, произведения на художествената фотография, произведения на изкуството, създадени с помощта на компютърни програми и изпълнения на артисти-изпълнители.
Меценат по смисъла на законопроекта е всяко физическо или юридическо лице, което предоставя безвъзмездна помощ за създаване на произведение на културата или съществена част от него. Меценат е и всяко лице, което предоставя безвъзмездна помощ за осигуряване на помещения, техническо оборудване и специалисти за съхранение на архива на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Националната фонотека и Националната филмотека. Меценати са и лицата, които безвъзмездно предоставят помощ за издаване над определен минимален тираж на произведения на културата, за организиране и провеждане на концерти, изложби, представяне на постановки, филмови излъчвания или други форми за популяризиране на произведения на културата. От обхвата на понятието меценат са изключени държавата, общините, търговските дружества с държавно или общинско участие и юридическите лица с нестопанска цел с държавно или общинско участие, тъй като функциите на държавата и общините по отношение на подпомагане на културата са достатъчно детайлно регламентирани в действащите нормативни актове.
Законопроектът предвижда различни видове стимули за меценатите. На първо място следва да се отбележат данъчните облекчения – намаляване на данък общ доход, съответно на корпоративния данък с до 20 на сто, както и освобождаване предоставянето на безвъзмездната помощ от облагане по Закона за данък върху добавената стойност. На второ място, трябва да се посочи предвидената възможност държавата да подпомага и насърчава меценатите чрез кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения. Освен материални, законопроектът предвижда и морални стимули за меценатите. Въвеждат се различни форми за осигуряване на публичност на меценатите,  които желаят имената, съответно наименованията им и размерът на предоставената помощ да бъдат публично оповестени. За стимулиране на меценатството се учредява годишна държавна награда, която се връчва на мецената, предоставил безвъзмездна помощ в най-голям размер за съответната година.  
Особено важен стимул за меценатите е създаденият със законопроекта механизъм за улесняване осъществяването на контакт с потенциални получатели на безвъзмездна помощ, които меценатът би желал да подпомогне, за предоставяне на безвъзмездната помощ и за контрол върху разходването на предоставената помощ. Този механизъм създава сигурност у мецената с въведените гаранции, че помощта му ще се използва по предназначение и облекчава мецената, като му спестява допълнителни  средства, време и труд. Предложеният механизъм създава облекчения и за творците – те са освободени от осъществяване на неприсъщи за творческата им дейност функции, които се реализират от трети лица.
За целта организации, подпомагащи културата, издирват меценати и потенциални получатели на безвъзмездна помощ, посредничат при определянето вида и стойността на безвъзмездната помощ, начина и сроковете за предоставянето й, предоставят безвъзмездната помощ и упражняват контрол за изпълнение волята на мецената. Организациите, подпомагащи културата са юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, чийто предмет на дейност включва подпомагане на културата или на отделни културни области. Тези организации се регистрират в нарочен публичен регистър. Отношенията между мецената и получателя на безвъзмездната помощ се уреждат посредством договори, сключени с организация, подпомагаща културата. Когато получателят на помощта не е конкретизиран, същият се определя въз основа на конкурс, организиран и проведен от организацията, подпомагаща културата. Финансовите отношения между меценат и получател на безвъзмездна помощ се уреждат с помощта и под контрола на организацията. Тя следи както за договаряне на реалистичен размер на помощта с оглед целта на предоставянето и, така и за разходването на предоставената помощ съобразно определените в договора условия. 
	Законопроектът въвежда гаранции срещу злоупотреби при предоставянето на безвъзмездна помощ. Договорите за предоставяне на помощта се сключват в писмена форма. Организацията, подпомагаща културата е длъжна да откаже сключване на договор, когато волята на мецената е неосъществима или е в противоречние с целите на закона и добрите нраво или когато безвъзмездната помощ се предоставя при явно неизгодни условия или при условия, които поставят под съмнение изпълнението на договора. Забранява се и предоставяне на безвъзмездна помощ на свързани с организацията, подпомагаща културата или нейни членове лица. Организацията, подпомагаща културата е длъжна да упражнява регулярно контрол върху разходване на средствата от получателя на безвъзмездната помощ и при всяко отклонение от договорените клаузи да информира незабавно мецената. При съмнения за разходване на предоставената безвъзмездна помощ не съобразно предварително определеното й предназначение организацията е длъжна да информира контролния орган. Организациите, подпомагащи културата са длъжни да водят регистър на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна помощ и да съставят досие за всеки сключен договор, което съдържа подробна информация за неговото изпълнение и упражнения контрол. Ежегодно организациите, подпомагащи културата, изготвят подробни доклади за дейността си и годишни счетоводни отчети, които предоставят на контролните органи. При нарушения на изискванията на закона се предвиждат сериозни глоби или имуществени санкции, както и заличаване от публичния регистър. Отделно, при неизпълнение на определени в закона задължения, организациите, подпомагащи културата, носят солидарна отговорност с получателите на безвъзмездната помощ. При установени от контролните органи несъразмерност между предоставената помощ и необходимата такава за създаване, съхранение или разпространение на произведение на културата, както и разходване на предоставената безвъзмездна помощ не по предназначение меценатът ползва предвидените данъчни облекчения за действителния размер на необходимата безвъзмездна помощ, съответно за разходваните средства по предназначение. По този начин се създават гаранции срещу злоупотреби с данъчните преференции.
	За регистриране, осигуряване публичност и осъществяване на контрол върху дейността на организациите, подпомагащи културата, за регистриране и осигуряване публичност на меценатите, както и за изготвяне на предложения за нормативни актове, програми и проекти за стимулиране на меценатството се създава Държавна комисия за подпомагане на културата към Министерски съвет. Комисията е в състав от три члена, представители съответно на Министерството на културата, Министерството на финансите и Министерството на правосъдието. При осъществяване на функциите си комисията се подпомага от Обществен съвет, съставен от 12 члена - представители на съсловни организации и творчески съюзи на отделните направления в културата. Общественият съвет е консултативен орган и извършва своята дейност безвъзмездно. При упражняване на контролните си правомощия комисията може да бъде подпомогната от Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и други държавни органи.   
	Законопроектът вменява в задължение на държавата в едногодишен срок от влизане в сила на закона да организира културно лото, каквато възможност предвижда Законът за хазарта. Чрез културното лото държавата ще компенсира по-ниските приходи от данъци, резултат от въведените данъчни облекчения. Използването на приходите от културното лото след данъчно облагане и приспадане на разходите и изплатените печалби се утвърждават от Министъра на културата съгласувано с Министъра на финансите като най-малко 50% от тях се използват за нуждите на националните фондове, подпомагащи създаването на произведения на културата.    
	Отделна глава в законопроекта регламентира случаите, при които частноправните субекти ползват предвидените стимули и облекчения за предоставяне на безвъзмездна помощ за съхранение и популяризиране на произведения на културата. С разпоредбите в тази глава се създават и условия за популяризиране на произведенията на културата, съхранявани в националния архив. Българската национална телевизия, Българското национално радио, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Националната фонотека и Националната филмотека се задължават да осигурят възможност за предоставяне на копия върху съответния хартиен, електронен, филмов или звуконосител на произведения на българската култура, които съхраняват и за които срокът на авторското право е изтекъл по тарифа, определена от Министерски съвет. Приходите от таксите ще се използват за осигуряване на помещения, техническо оборудване и специалисти за съхранение на архива. Наясно със състоянието на архивите на посочените институции към настоящия момент, предлагаме посочените разпоредби да влязат в сила две години след влизане в сила на този законопроект. Държавната комисия за подпомагане на културата ще създава и ежегодно ще актуализира каталог за наличните произведения на културата в архивите на държавните културни институти, който каталог ще бъде публичен.  
	Очакваме, че с приемането на настоящия законопроект и влизането му в сила приходите за развитие на културата сериозно ще се увеличат, творците ни ще получат нужната им помощ и съдействие за извършване на творческа дейност и ще се влеят нови сили и жизненост в културния процес.  
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