ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПРЕЗ 2015 г.

Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е администрация към министъра на финансите
създадена със Закона за хазарта, юридическо лице на бюджетна издръжка.
Основните стратегически цели на ДКХ са насочени към:
- Повишаване на качеството, ефективността и ефикасността на предоставяните
административни услуги и на изпълнението на контролната дейност, съгласно
Закона за хазарта.
- Ефективно функциониране на ДКХ в рамките на държавния апарат и европейските
институции.
- Укрепване на административния капацитет на ДКХ.
- Създаване на условия за спазване на мерките за социално отговорен хазарт.
Резултатите от изпълнението на поставените стратегически и оперативни цели и
приоритети на ДКХ през 2015 г., са следните:
I. Усъвършенстване на законовата и подзаконовата нормативна уредба.
През 2015 г. са подготвени предложения за проекти на:
-Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № Н-3 от 4.09.2012 г. за воденето,
поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на
Държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги;
- Наредба за изменение и допълнение за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта;
- Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта.
Основната цел на проектите е въвеждането на нови електронни административни
процедури с оглед постигане на по-голяма оптимизация на административните производства.
През 2015 г. бе приета с ПМС № 223 от 20.08.2015 г., обн., ДВ, бр. 66 от 28.08.2015 г.,
в сила от 28.08.2015 г. Наредба за условията и реда за разходване на средствата за
финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение
по чл. 10а от Закона за хазарта (Наредбата). Съобразно нейните изисквания и с оглед
спазването на предвидения в § 3 от Заключителните й разпоредби срок бяха изготвени

Насоки за кандидатстване, Методика за етапите на оценяване на проектните предложения,
Правила за мониторинг на изпълнението, Правила за отчитане и верификация на разходите,
както и образци на документи и формуляри по наредбата. През изминалата година се
проведе и първата процедура по Наредбата, като се сключиха три договора на обща стойност
450 089,70 лв.

II. Лицензиране на организатори на хазартни игри и дейности по ЗХ.
1.
За периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г. са постъпили общо 2 837 бр. (за 2014 г. 2 383 бр.) броя искания за хазартни дейности. През този период Колегиалният орган на ДКХ
е провел 24 заседания, на които са взети 2 917 броя решения, в т. ч. (за 2014 г. - 23
заседания и 2 595 броя решения).

Взетите 2 917 броя решения, са както следва:
Решения за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри или дейности 100 бр. (за 2014 г. - 109 бр.);
- за лото игра – 1 бр. (за 2014 г. - 0 бр.). Издадените удостоверения са 1 бр.;
- за лотарийна игра – 1 бр. (за 2014 г. - 1 бр.). Издадените удостоверения са 1 бр.;
- хазартни игри с игрални автомати в игрална зала – 90 бр. (за 2014 г. - 86 бр.).
Издадените удостоверения са 90 бр.;
- хазартни игри в игрално казино – 4 бр. (за 2014 г. - 3 бр.). Издадените удостоверения
са 4 бр.;
- внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване – 1 бр. (за 2014 г. - 7 бр.).
Издадените удостоверения са 1 бр.;
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване – 1 бр. (за 2014
г. - 3 бр.). Издадените удостоверения са 1 бр.;
- (онлайн) залагания върху резултати от спортни състезания – 0 бр.(за 2014 г. - 3 бр.)
Издадените удостоверения са 0 бр.;
- (онлайн) залагания върху случайни събития – 0 бр. (за 2014 г. - 1 бр.). Издадените
удостоверения са 0 бр.;
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- (онлайн) казино – 1 бр. (за 2014 г- 4 бр.). Издадените удостоверения са 1 бр.;
- (онлайн) лото игра – 1 бр. (за 2014 г- 1 бр.). Издадените удостоверения са 1 бр.;
Решения за продължаване срока на действие на издадени лицензи – 101 бр. (за
2014 г. - 80 бр.). Издадените удостоверения са 101 бр.;
Решения за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър (чл. 37,
ал. 4 от ЗХ) - 28 бр. (за 2014 г. - 24 бр.);
Решения за промени във вече издадени лицензи – 2 161 бр. (за 2014 г. – 2 134
бр.). Издадените удостоверения са 2 161 бр.;
Решения за утвърждаване на промени в правилата по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона
за хазарта и на удостоверителни знаци и талони – 197 бр. (за 2014 г. - 281 бр.);
Решения за поправка на очевидна фактическа грешка - 7 бр. (за 2014 г. - 21 бр.).
Издадените удостоверения са 7 бр.;
Решения за отказ за издаване на лиценз - 1 бр. (за 2014 г. - 5 бр.);
Решения за предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз - 45 бр. (за 2014
г. - 25 бр.);
Решения за налагане на принудителни административни мерки за временно
и/или окончателно отнемане на лицензи – 6 бр. (за 2014 г. – 11 бр.);
Решения за прекратяване на образувано административно производство - 4 бр.
(за 2014 г. - 9 бр.);
Решения за отлагане на разглеждане на писмени искания – 22 бр. (за 2014 г. - 23
бр.);
Решения за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално
оборудване – 169 бр. (за 2014 г. – 112 бр.);
Решения за допълване в списъка на интернет страниците, чрез които се
организират хазартни игри от лицата, които не са получили лиценз по ЗХ – 28 бр. с 214 бр.
интернет страници (за 2014 г. 21 бр. със 155 бр. интернет страници).
Решения за потвърждаването извършването на инвестициите при първоначален
лиценз – 0 бр. (за 2014 г. - 1 бр.);
Решения за утвърждаване на списък с лаборатории в Република България и в
другите държави-членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация
Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер
на комуникационно оборудване – 0 бр. (за 2014 г. - 6 бр.)
Решения по процедура за оценяване и подбор на проектни предложения за
финансиране на дейности за социално отговорно поведения свързани с разпоредбата на чл.
10а от ЗХ – 17 бр.
Протоколни решения – 31 бр.
Данните за дейността, съпоставени по шестмесечия на 2015 г., както и съпоставени с
резултатите за 2014 г. са следните:
Лицензиране на организатори
на хазартни дейности
лиценз за лотарийна игра
лиценз за лото игра
лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални
автомати
лиценз за организиране на
хазартни игри в игрално казино
лиценз за организиране
(онлайн) залагания върху рез.от
спортни състезания
лиценз за организиране
(онлайн)
залагания върху случайни
събития

януари-юни
2015 г.
/бр. взети
решения/
1
1

юли-декември
2015 г.
/бр. взети
решения/
0
0

oбщ брой за
2015 г.
/бр. взети
решения/
1
1

oбщ брой за
2014 г.
/бр. взети
решения/
1
0

44

46

90

86

3

1

4

3

0

0

0

3

0

0

0

1

3

лиценз за организиране
(онлайн)
казино
лиценз за организиране
(онлайн)
лото игра

лиценз за внос,
разпространение и сервиз на
игрално оборудване
лиценз за производство,
разпространение и сервиз на
игрално оборудване
продължаване срока на
действието на издаден лиценз
прекратяване действието на
издаден лиценз
промени в издадени лицензи
утвърждаване на промени в
правила и утвърждаване на
удостоверителни знаци
поправка на очевидна
фактическа грешка
отказ от издаване на лиценз за
организиране на хазартни игри
временно/окончателно
отнемане на удостоверение за
издаден лиценз
отлагане на разглеждане на
писмени искания
прекратяване на образувано
административно производство
утвърждаване на типове и
модификации на игрално
оборудване
промени в обстоятелства
вписани в Търговския регистър
(чл. 37, ал. 4 от ЗХ)
Протоколни решения
Решения по процедура по чл.
10а от ЗХ (социално отговорно
поведение)
допълване на списъка на
интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от
лицата, които не са получили
лиценз по Закона за хазарта

1

0

1

4

0

1

1

1

1

0

1

7

0

1

1

3

52

49

101

80

25

20

45

25

1103

1058

2161

2 134

104

93

197

33

6

1

7

21

1

0

1

5

2

4

6

9

11

11

22

23

4

0

4

9

83

86

169

112

14

14

28

24

12

19

31

0

0

17

17

0

15 решения за
включване на
116 бр.
интернет
страници

13 решения за
включване на
98 бр.
интернет
страници

28 решения за
включване на
214 бр.
интернет
страници

21 решения
за включване
на 155 бр.
интернет
страници
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През 2015 г. е налице значително увеличаване на постъпилите в ДКХ искания по ЗХ,
което от своя страна следва и до увеличаване на броя на взетите от комисията решения.
Намален е повече от две трети общия брой допуснати фактически грешки през 2015 г.
в сравнение с 2014 г. Освен това е налице намаление и в броя на наложените принудителни
административни мерки (временно или окончателно отнемане на удостоверение за издаден
лиценз), което от своя страна показва и ефективността на предприетите от страна на ДКХ
мерки по прилагане на разпоредбите на Закона за хазарта.
Видно е, че е увеличен броя на взетите решения за продължаване срока на действие на
издадени лицензи, което е доказателство за развиващия се бизнес в областта на хазарта. Това
от своя страна следва и от значителното повишаване на броя на включените интернет
страници в списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от
лицата, които не са получили лиценз по ЗХ – 214 бр. интернет страници за 2015 г. сравнено с
155 бр. за 2014 г.
През 2015 г. са изготвени 115 бр. отговори на постъпили в ДКХ запитвания на
юридически и физически лица, по въпроси засягащи нормативната уредба (2014 г. – 132 бр.).
Броя на постъпилите искания за хазартни дейности през 2015 г. (2 837 бр.) сравнен с
2014 г. (2 383 бр.) се е увеличил с 19,05 % или с 454 бр. От това следва и увеличение с
12,40 % на взетите от ДКХ решения от 2 595 бр. за 2014 г. на 2 917 бр. за 2015 г. или с 322
бр.
Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗХ – за издаване на лицензи, за издаване на удостоверения с
вписани промени, за разглеждане на документи по подадени писмени искания, както и за
извършване на други административни услуги се събират държавни такси по Тарифа за
таксите, които се събират по Закона за хазарта.
Събраните приходи от държавни такси и вноски през 2015 г. са в размер на
96 650 471 лв. В сравнение с преходната 2014 г. (приходите от такси – 58 101 688 лв.),
събраните приходи през 2015 г. са с 66,35 % повече, а именно в размер на 38 548 783 лв.

Това увеличение е свързано с регулацията на онлайн залаганията, с големия брой
подадени писмени искания, както и с издадените на български и чуждестранни компании
лицензи.
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Извършена бе и оценка за годността или негодността на игрално и комуникационно
оборудване, отнето или придобито в полза на държавата, което се съхранява в складовете на
ДКХ на територията на страната. Цялостната процедура се изпълнява поетапно, като се
изготвят и съгласуват протоколите за бракуване и унищожаване на негодно игрално
оборудвана или съответно предаване на годното за продажба на органите на НАП. Към края
на годината е завършен процеса по оценка на негодно игрално оборудване, съхранявано
продължително време в складовете на ДКХ в страната. Извърши се фактическо унищожаване
на 230 бр. ( за 2015 г. - 992 бр.) бракувано и негодно оборудване от лицензирано лице,
съгласно ЗУЕ и Наредба Н-2 за определяне като негодно на игрално и комуникационно
оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му.
Съгласно Номенклатурата на делата на ДКХ и Акт за унищожаване на неценни
документи с изтекъл срок на съхранение, изготвен от постоянно действащата експертна
комисия в ДКХ през 2015 г. са унищожени 4081 бр. архивни документи с изтекъл срок на
съхранение.
В ДКХ е извършена инвентаризация на нефинансовите активи и на разчетите на ДКХ
към 31.12.2015 г., съгласно Закона за счетоводството и обезценка на нефинансовите
дълготрайни активи в ДКХ, съгласно т. 16.24. и т. 36.1. от ДДС № 20 от 14.12.2004 г. и
Вътрешните правила за провеждане на инвентаризация, процедура за бракуване на активи и
материални запаси и обезценка на нефинансовите дълготрайни активи в ДКХ и утвърдения
План-график за провеждане на годишни инвентаризации и преглед на оценката на
нефинансовите активи в ДКХ.
2. Администрацията на ДКХ води, поддържа и актуализира публичните електронни
регистри,
организират
внедряването,
поддръжката
и
усъвършенстването
на
информационните системи и прилагането на информационните стандарти в комисията.
Осигурено е ежедневно системно администриране на информационна и мрежова сигурност
на администрацията на ДКХ, поддръжка на сървърите и архивиране на информацията в
базите данни. За периода са извършени следните действия:
- създаване на пощенски кутии на e-mail сървър;
- консултация и конфигуриране на MS Outlook;
- създаване/изтриване e-mail акаунти и актуализиране на адресната книга на ДКХ;
- консултация и настройки на MS Word;
- консултация и настройки на MS Excel;
- проверка на BackUp на потребителски папки;
- проверка на BackUp на базата данни на АИС Документооборот;
- създаване и конфигуриране на потребителски акаунти в АИС Документооборот;
- отстраняване на грешки и проблеми възникнали по време на работата в АИС
Документооборот;
- създаване и конфигуриране на потребителски акаунти в АИС Лицензи;
- отстраняване на грешки и проблеми възникнали по време на работата в АИС
Лицензи;
- проверка на BackUp и актуализация на Омекс 2000;
- проверка и ръчно обновяване на АПИС и АПИС Регистър+;
- мониторинг;
- активиране и деактивиране на потребителски карти;
- консултация за работа с приложения;
- консултация за реорганизиране (копиране, преместване, архивиране) на
информацията на локалната машина и споделени папки;
- инсталиране на приложен софтуер необходим за работата на служителите на ДКХ;
- инсталиране на драйвери за устройства;
- инсталиране на съответните актуализации за операционните системи и приложния
софтуер необходим за работата на служителите на ДКХ;
- инсталиране и настройка на електронни сертификати и необходимия за работата им
приложен софтуер;
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- администрация;
- подготвяне на работни места и необходимите им мрежови точки;
- настройки на операционната система, приложения и потребителската среда;
- създаване и конфигуриране на потребителски акаунти в активната директория;
- подмяна на дефектирали твърди дискове;
- преинсталиране на операционни системи;
- преинсталиране на MS Office пакети;
- инсталиране на локални и мрежови принтери;
- отстраняване на проблеми с печат и заседнала хартия;
- подмяна на тонер касети, барабани и други консумативи необходими за работата на
техниката;
- подмяна на монитори, мишки, клавиатури и други периферни устройства;
- отстраняване на проблеми със сайта на ДКХ
- отстраняване на проблеми с интернет свързаността на ДКХ
- отстраняване на проблеми с мрежовата свързаност на ДКХ.
III. Контрол върху хазартните игри и дейности по ЗХ.
1. Контролна дейност.
Въз основа на утвърдения годишен план за извършване на пълни проверки през
2015 г. и постъпилите в ДКХ сигнали и жалби, през отчетния период от 01.01.2015 г. до
31.12.2015 г. инспекторите на дирекция „Контрол и правни дейности” са извършили общо
459 (четиристотин петдесет и девет) броя проверки, от които:
1. Съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗХ са извършени 355 (триста петдесет и пет) броя
проверки в обекти, в които се организират дейности по ЗХ от лица, получили лиценз от ДКХ.
При извършените проверки се наблюдава тенденция на по-задълбочена предварителна
подготовка и събирана в хода на проверката информация, в резултат на което съставените
констативни протоколи съдържат повече данни за установеното.
2. Извършени са 91 (деветдесет и един) брой проверки по сигнали, жалби и писма на
други институции, в т. ч. проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност без
издаден лиценз от ДКХ. За извършените проверки са съставени необходимите документи и в
случаите, при които е констатирано нарушение на ЗХ, са съставени АУАН.
По постъпилите в ДКХ през отчетния период сигнали и жалби, както и запитвания от
физически и юридически лица, са извършени проверки, за резултата от които са изготвени
отговори до подателите.
3. За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. са съставени 24 (двадесет и четири) броя
актове за установяване на административни нарушения.
4. Инспекторите от дирекция „Контрол и правни дейности” са присъствали на
всичките 105 (сто и пет) тиража, организирани и проведени от ДП „Български спортен
тотализатор”.
5. През отчетния период, на основание чл. 89, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 10 и във връзка с
чл. 10а от ЗХ, са извършени 9 (девет) броя проверки и са съставени 8 (осем) броя актове за
установени публични държавни вземания.
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Анализ на дейността, свързана с извършване на проверки и съставяне
на актове за установяване на административни нарушения през отчетния период.
01.01. - 31.12.2015 г.

Извършени проверки
Закона за хазарта

по

459 бр.

▪
извършени проверки в
обекти, в които се извършват
дейности по ЗХ от лица,
получили лиценз от ДКХ

355 бр.

▪ извършени проверки по
сигнали, жалби, докладни и
писма от други институции

91 бр.

Общ брой съставени АУАН

24 бр.

Общ брой съставени АУПДВ

8 бр.

2. Правни дейности
2.1. Информация относно административно – наказателното производство за
2015 г. (Наказателни постановления. Резолюции за прекратяване. Наложени глоби и
имуществени санкции и събрани суми от санкции по АНП. Съдебна фаза – потвърдени
и отменени НП).
През 2015 г. в дирекция „Контрол и правни дейности” са изготвени следните проекти
на наказателни постановления, съответно резолюции за прекратяване:

Период

Съставени
и връчени
АУАН

Издадени
НП

Прекратени
с
резолюция

януари –
декември
2015 г.

24 бр.

20 бр.

3 бр.

Административнонаказателните преписки са прекратени с резолюция за прекратяване
на основание чл. 54, предл. първо от ЗАНН.
Наложените през периода януари – декември 2015 г. санкции по издадени наказателни
постановления са в размер на 113 000 лв.
По издадените и връчени през 2015 г. наказателни постановления са постъпили 13
жалби, които след комплектоване са изпратени по компетентност на съответния съд.
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По образувани съдебни производства, приключили през 2015 г. с решение на
компетентния съд, са влезли в сила 15 бр. наказателни постановления и 5 бр. са отменени.
Висящи производства има по 20 дела.
Събраните през 2015 г. суми от наложени глоби и имуществени санкции по издадени
наказателни постановления са в размер на 71 700 лв.
Необжалваните и съответно влезли в сила наказателни постановления са 10 на брой.
По влезли в сила НП са изпращани своевременно покани за доброволно плащане.
Постъпленията от наложени глоби и имуществени санкции по сметката на ДКХ, в сравнение
с 2014 г. значително са се увеличили, поради което само 7 /седем/ преписки на длъжниците
са изпратени до Национална агенция за приходите за принудително събиране.
Приключването на административнонаказателните процедури по издаване на
наказателни постановления, се извършва в едномесечния срок, предвиден в чл. 52, ал. 1 от
ЗАНН. Въпреки, че този срок е инструктивен, дирекция „Контрол и правни дейности“ цели
осигуряване на ефективност и бързина при извършване на своята дейност.
2.2. Информация относно издадени и обжалвани актове за установяване на
публични държавни вземания.
Във връзка с изискванията на чл. 10а, ал.1-3 от ЗХ, дирекция „Контрол и правни
дейности“ извършваше процеса по администрирането на дължимите от организаторите
вноски за социално отговорно поведение. С оглед на тази дейност, на лицата имащи
качеството организатори на хазартни игри и неплатили в срок дължимите вноски бяха
издадени 8 /осем/ акта за установяване на публични държавни вземания. Два от тях са
обжалвани като към настоящия момент съдебният процес все още не е приключил.
IV. Заявления за достъп до обществена информация.
През 2015 г. в ДКХ са постъпили две заявления по Закона за достъп на обществена
информация, по които са постановени две Решения на председателя на ДКХ, от които:
решение, с което е предоставен достъп до обществена информация – 1 бр.;
решение за прекратяване на адм. производство по заявление за предоставяне на
достъп до обществена информация – 1 бр.

V.

Административен капацитет.

Във връзка с повишаване на квалификацията и преквалификацията на персонала в
ДКХ и в изпълнение на годишния план за обучение на служителите в ДКХ за 2015 г., бяха
проведени следните обучения :
- Прилагане на комплексно административно обслужване - 1 служител;
- Обслужване на гражданите и бизнеса – 2 служители;
- Годишна среща на специалистите по човешки ресурси - 1 служител;
- Годишна среща на ръководителите и експерти по административното Практическо
нормотворчество. Стилистика на административните актове – 3-ма служители;
- Налагане на административни нарушения и наказания (за юристи) – 2-ма
служители;
- Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за юристи) – 1 служител;
- Работа с база данни с MS Access (базов присъствен) – 2-ма служители;
- Развитие и приложение на облачните технологии в електронното управление – 2ма служители;
- Електронно управление (надграждащ курс) – 1 служител;
- Оперативна съвместимост и информационна сигурност – 1 служител;
- Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс) – 3-ма служители;
- Дипломатически протокол и етика - 1 служител;
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- Практикум за експерти по управление на човешките ресурси – 1 служител;
В изпълнение на разпоредбата на чл. 35б, ал. 1 от ЗДСЛ са проведени следните
задължителни обучения:
- Задължително обучение на държавни служители назначени за първи път на
ръководна длъжност – 1 служител;
- Задължително обучение на държавни служители назначени за първи път на
експертна длъжност – 3-ма служители;
Други обучения:
- Програмен продукт „Омега Софт” – новости – 1 служител;
- Кандидатстване по оперативните програми през новия програмен период (20142020) чрез информационната система ИСУН 2020 - 1 служител;
- Системен подход в управлението - 1 служител;
- Оценка на институционалното изпълнение - 1 служител;
- Обучение по електрообзавеждане с напрежение да 1000 V - 1 служител;
- Обучение на крайни потребители за работа в ИИСДА – 3-ма служители;
- Новият Закон за обществените поръчки – 3-ма служители;
- Защита на автоматизирани информационни системи и мрежи, обработващи
класифицирана информация - 1 служител;

VI. Качество на административното обслужване и развитие на електронното
управление.
През 2014 г. Държавна комисия по хазарта бе одобрена като бенефициент по
Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК). 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“ осъществен с финансовата подкрепа на ОПАК,
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“, бе успешно завършен в края на месец октомври
2015 г.
В резултат от изпълнението на проекта са постигнати следните резултати:
Изготвен анализ на нормативната уредба и процесите във връзка с надграждането на
интегрираната информационна система с нови функционалности, модули и внедряването на
нови електрони услуги;
Актуализирани/новоразработени правила във връзка с дейностите по осъществяване
на контрол и събиране на такси от ДКХ и работа с надградената и усъвършенствана
информационна система;
Разработени нови електронни административни услуги:
- Издаване на лиценз за хазартни игри организирани онлайн;
- Приемане на месечна декларация от организаторите на хазартни игри;
- 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.
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
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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.
VII. Сътрудничество и обмяна на опит.
Държавната комисия по хазарта работи активно върху изграждане на добри
отношения, връзки и ползотворно сътрудничество с хазартните регулатори от цял свят.
Представители на ДКХ присъстваха и взеха участие в Международното изложение на
игрално оборудване ICE Totally Gaming, проведено през февруари 2015 г. в Лондон,
Великобритания. Изложението се провежда ежегодно, като в рамките му се организира и
среща на представители на регулаторните органи в областта на хазарта от различни страни.
Участието на българската делегация на тази среща бе свързано с интензивна обмяна на опит
и подобряване на контактите с останалите регулатори. Бяха обсъдени теми относно Интернет
хазарта и новите законодателства в някои страни.
България е член на Европейския форум на регулаторите на хазарта (GREF) от
2007 г. и активно участва във всички инициативи на организацията. GREF съществува от
1989 г. и има за цел да осигури възможност на европейските регулатори на хазарта да
обменят опит, менения, информация и да обсъждат важни въпроси в областта на хазарта.
През май 2015 г. представители на ДКХ се включиха в годишната среща и в заседанията на
експертните работни групи (отговорен хазарт, технически въпроси, интернет залагания,
информация и статистика), които се проведоха във Вилнюс, Литва. Във форума през 2015 г.
участваха 67 представители на регулаторни ограни от 24 държави и юрисдикции. По време
на конференцията бяха обсъдени важни въпроси, включващи работата на Европейската
комисия, възможностите за сътрудничество между регулаторите от различните страни,
обменен беше практически опит в областта на отговорния хазарт, прането на пари,
трансграничното предоставяне на хазартни услуги, филтриране на Интернет сайтове и др.
През май, октомври и декември 2015 г. в Брюксел, Белгия се проведоха поредица от
работни срещи, организирани от Европейската комисия под ръководството на Хари Теминг,
заместник-началник на отдела за онлайн и пощенски услуги, генерална дирекция „Вътрешен
пазар и услуги” в ЕК. По време на срещите бяха обсъдени важни законодателни въпроси,
както и добрите практики на регулаторите по отношение прилагането на закона за хазарта в
различните страни и регулирането на онлайн хазарта.
Основната цел на срещата през месец декември беше присъединяването на хазартните
регулатори от страните-членки на ЕС към споразумение за административно
сътрудничество. След двегодишно обсъждане представителите на регулаторните органи бяха
единодушни за ползите от такъв тип споразумение за сътрудничество, което е декларация на
добра воля и не е в разрез с националното законодателство на съответните държави.
По време на осмото издание на Източноевропейската конференция на игралната
индустрия (EEGS) през ноември 2015 г. в гр. София се състоя кръгла маса на европейските
регулатори на хазарта. Държавната комисия по хазарта за втори път беше домакин на
подобно събитие, което затвърди ползотворното сътрудничество между надзорните органи.
В обсъжданията взеха участие представители на регулаторите на Португалия, Литва, Малта,
Оландските острови и Гибралтар.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ОГНЕМИР МИТЕВ
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