МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН
ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „ЛИЦЕНЗИ, ИГРАЛНО И КОМУНИКАЦИОННО
ОБОРУДВАНЕ, ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И АНАЛИЗИ”

Конкурсната комисия определена със Заповед № З-191/31.08.2016 г. на председателя
на ДКХ реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Валери Кирилов Николов
2. Светла Андреева Педева
3. Мариана Милчева Асенова.
Недопуснати до конкурса кандидати: няма
Посочените кандидати трябва да се явят на 28.09.2016 г. от 10.00 часа в сградата на
Държавната комисия по хазарта на адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов” № 15,
ет. 2 за провеждане на практически изпит.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди
провеждането на изпита.
Интервюто с успешно издържалите практическия изпит кандидати ще се проведе на
28.09.2016 г. от 15.00 часа в сградата на Държавната комисия по хазарта на адрес: гр.
София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, ет. 2.
Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за
конкурса:
1.Закон за хазарта /ЗХ/;
2. Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта;
3. Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по ЗХ;
4. Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на
участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на
Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на
Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите;
5. Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на
отстояние по чл. 44 от ЗХ;
6. Приетите общи задължителни правила, условия, изисквания по чл. 22, ал. 1, т. 4-7 от
ЗХ.
Посочените източници могат да се намерят на адрес: www.dkh.minfin.bg.
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