СЪОБЩЕНИЕ
по повод финализиране на проект на Държавната комисия по хазарта по Оперативна
програма „Административен капацитет“
Проектът „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ДКХ чрез
доусъвършенстване на Интегрираната информационна система на ведомството,
разработена по ОПАК, с нови модули за контрол на дейността и приходите“ на
Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е осъществен с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. „Качествено
административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет
3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез
развитие на електронното управление“. Проектът е реализиран в изпълнение на договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № А13-31-6/02.06.2014 г.
Общата цел на проекта е надграждане и усъвършенстване на информационнокомуникационната среда на ДКХ с нови модули и функционалности, включително и
нови административни услуги като приходна администрация, генерираща приходи от
събиране на такси с цел по-добро и по-модерно обслужване на гражданите и бизнеса.
За изпълнението на общата цел на проекта са поставени следните специфични
цели:
 Надграждане на реално работеща информационна система с нови
функционалности, модули и услуги, създадени и внедрени в резултат на
успешно изпълнен предходен проект по ОПАК с цел подобряване обслужването
на гражданите и бизнеса;
 Надграждане на информационно-комуникационната среда на ДКХ, част от която
е изградена по предходен проект по ОПАК с цел повишаване на надеждността,
бързината и качеството на предлаганите електронни административни услуги;
 Създаване на предпоставки за по-ефективна събираемост на такси и други
публични вземания от ДКХ, както и отчитането им, редуциране на
административните ресурси, необходими за осъществяване на контролните
правомощия на ДКХ чрез подобряване на организацията им и създаване на нови
функционалности и модули на Интегрираната информационна среда на ДКХ;
 Спестяване на време и средства, повишаване на удовлетвореността на бизнеса,
както и гарантиране на повече прозрачност;
 Повишаване имиджа на ДКХ като една модерна и отворена към гражданите и
бизнеса онлайн администрация.

Резултатите са постигнати чрез изпълнението на следните основни групи
дейности:
Аналитични дейности:
 Изготвен доклад, анализиращ вътрешния административен процес в ДКХ при
осъществяване на дейностите, свързани с контрола на хазартните оператори;
 Изготвени проекти на вътрешни правила и процедури във връзка с
осъществяването на дейностите по контрол на хазартните оператори;
 Изготвен доклад, анализиращ административния процес по осъществяване на
дейностите, свързани със събираните такси, имуществени санкции и глоби от
ДКХ;
 Изготвени проекти на вътрешни правила и процедури във връзка с
осъществяването на дейностите, свързани със събираните такси, имуществени
санкции и глоби от ДКХ;
 Изготвен доклад – предложение относно нови електронни услуги във връзка със
Закона за хазарта, изм. и доп. ДВ. бр. 1 от 3 януари 2014 г., вписването им в
СУНАУ и изготвяне на бизнес модел на тези административни услуги;
 Изготвен доклад за технически анализ на съществуващата софтуерна, хардуерна
и мрежова осигуреност на ДКХ;
 Изготвена детайлна техническа спецификация за надграждане на интегрираната
информационна система на ДКХ с нови функционалности и електронни услуги;
 Изготвено предложение за актуализиране на Стратегията за развитие на
електронното управление в ДКХ.
Софтуерни разработки:
 Разработени три нови електронни административни услуги:
o Издаване на лиценз за хазартни игри организирани онлайн;
o Приемане на месечна декларация от организаторите на хазартни игри;
o Издаване на решение за даване на разрешение за извършване на промени
в издадени лицензи или на техния титуляр.
 Надградена интегрираната информационна система на ДКХ с нов модул
„Контрол“ и нови функционалности;
 Надграден Портал с нови електронни административни услуги.
Закупуване на технологично оборудване и съответни лицензи за базов софтуер,
необходими за работата на надградената интегрирана информационна система и
новоразработените софтуерни модули към нея / Инсталация и внедряване на
доставената техника:





Доставени, инсталирани и внедрени 2 броя сървъри;
Доставени, инсталирани и внедрени 2 броя защитни стени;
Доставени, инсталирани и внедрени 4 броя комутатори;
Доставен, инсталиран и внедрен 1 брой мрежови дисков масив;






Доставени, инсталирани и внедрени 2 броя непрекъсваеми токови захранвания;
Доставени, инсталирани и внедрени 2 броя лицензи за операционни среди;
Доставен, инсталиран и внедрен 1 брой софтуерен лиценз за бази от данни;
Изготвени процедури за използване и управление на информационните ресурси
и услуги в ДКХ;
 Изготвени политики и процедури за сигурност в ДКХ.
С усъвършенстването на наличната информационна система на ДКХ чрез
разработката на нови модули за контрол на дейността и събиране на такси, въвеждането
на нови електронни административни услуги и разширяване принципите на
електронното управление, се задават устойчиви рамки на работа на ДКХ за един
продължителен период, както и ясна визия за посоката на развитие.
Успешната реализация на проекта допринася за осъвременяване на организацията и
процесите на работа в ДКХ и по този начин ще подобри трайно качеството на услугите,
ще съкрати времето, респ. разходите по предоставяне им, като по този начин увеличи
приходната част и подобри събираемостта на средствата за извършване на услугите,
които ДКХ предоставя.

