ДО
Г-Н КРАСЕН КРАЛЕВ
МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА
И СПОРТА

ДОКЛАД
от
Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от
10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България
(обн. ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Приложено, представям Ви проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в
Република България (обн. ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г.), в който се предвижда едно
изменение и едно допълнение в нормативния акт, а именно:
1. Предлага се да отпадне изискването по чл. 7, ал. 1, т. 12 от Наредба № 6 от
10.05.2018 г. кандидатите за получаване на спортни лицензии да представат
„доказателства за наличието на вътрешни правила за контрол и предотвратяване
изпирането на пари, утвърдени от председателя на Държавна агенция "Национална
сигурност" или оправомощено от него длъжностно лице, съгласно чл. 16, ал. 1 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари или декларация за присъединяване към
единни правила съгласно чл. 16, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и
доказателства за изпращането на декларацията в Държавна агенция "Национална
сигурност".
Мотиви: От 27.03.2018 г. е в сила нов Закон за мерките срещу изпирането на
пари (ЗМИП). За разлика от чл. 3, ал. 2, т. 22 от ЗМИП (отм. ДВ, бр. 27/2018 г.), в който
се визираха всички „спортни организации“, съгласно чл. 4, т. 29 от новия ЗМИП
задължени лица по закона, включително по отношение на императивното изискване за
приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари (чл.
101 от ЗМИП), са само „професионалните спортни клубове“. Ето защо изискването на
чл. 7, ал. 1, т. 12 от Наредба № 6 от 10.05.2018 г. спортните федерации и националните
спортни организации, кандидатстващи за спортна лицензия, да представят
доказателства за наличието на вътрешни правила за контрол и предотвратяване
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изпирането на пари е в противоречие със специалния закон. Тъй като препратката в чл.
7, ал. 1, т. 12 от Наредба № 6 от 10.05.2018 г. е към разпоредба на отменения ЗМИП,
това изискване към кандидатите е практически „мъртъв“ текст, но с цел правна
сигурност е необходима изричната му отмяна.
Във връзка с отмяната на т. 12 в чл. 7, ал. 1 от Наредба № 6 от 10.05.2018 г. е
необходима редакционна поправка на препратката в чл. 8 от наредбата.
2. Предлага се в първото изречение на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 6 от 10.05.2018
г. да се добави, че съобщенията за издадените заповеди се поставят на таблото за
обявления за срок от 30 дни.
Мотиви: Необходимо е нормативно да се определи срок, тъй като съобщенията
не биха могли да стоят безсрочно по чисто практически съображения. Срокът от 30 дни
е достатъчен за осигуряване на публичност на актовете.
Необходимостта от посочените изменения и допълнения се е установила в хода
на работата на Комисията по лицензиране и атестиране в ММС.
С предложения проект за изменение на Наредба № 6 от 10.05.2018 г.
отстранява несъответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари и
определя разумен срок за осигуряване на публичност на актовете на министъра
младежта и спорта, свързани с режима на спортните лицензии, чрез поставянето
съобщения на таблото за обявления в ММС.
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Проектът не предвижда разходването на допълнителни средства по бюджета на
Министерството на младежта и спорта.
Тъй като предложените изменения не са свързани с въвеждане на правото на
Европейския съюз, не се налага извършването на анализ по чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона
за нормативните актове.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Моля за Вашето одобрение и разпореждане проектът за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 10.05.2018 г. и настоящият доклад с мотиви да бъдат публикувани
на интернет страницата на ММС и на Портала за обществени консултации за срок от 30
дни съгласно изискванията на Закона за нормативните актове.

АСЕН МАРКОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА
МЛАДЕЖТА И СПОРТА
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