Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
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4
Индикатор за изпълнение

Цели за
2013 г.
1.
Качеств
ои
ефектив
ност на
контрол
ната
дейност

Дейности

Резултат

1.1.
Актуализиране
на Методика за
реда и начина
за извършване
на проверки на
лицата
получили
лиценз
за
организиране
на
хазартни
игри или други
дейности

1.1.
Създаване на
правила за
извършване
на проверки
на
организатори
на хазартни
игри от
разстояние.
Адекватно
действие при
получаване
на сигнали за
извършване
на хазартна
дейност без
лиценз, както
и
самосезиране
при
установяване
на

Индикатор за
Индикатор за
целево състояние текущо състояние
/заложен в началото/ отчетен в края на
на 2013 г./
2013 г. /
Предвидено
Извършено
усъвършенстван съответно
е на вътрешни
усъвършенстване на
актове
вътрешни актове

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната цел / под 50 %/
100 %
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информация
за подобни
нарушения в
средствата за
масово
осведомяван
е, както и от
други
източници.
1.2. Създаване
на правила за
извършване на
предварителни
проверки
на
игрално
оборудване и
игрален
софтуер
на
комуникацион
но оборудване

1.2.
Разработени
правила за
ефективни
проверки.

Предвидено
създаване на
правила за
извършване на
предварителни
проверки на
игрално
оборудване и
игрален софтуер
на
комуникационно
оборудване

Не са създадени
правила за
извършване на
предварителни
проверки на
игрално оборудване
и игрален софтуер
на комуникационно
оборудване

Под 50 %, поради отпаднало правно основание
(промяна на правната уредба задължаваща
служителите
от
ДКХ
да
извършват
предварителни проверки на игрално оборудване
и игрален софтуер на комуникационно
оборудване).

1.3. Изготвяне
на
нови
образци
на
искания
и
декларации, в
съответствие с
новия ЗХ.

1.3.
Създаване на
актуални
образци
съответстващ
и на
действащата
нормативна
уредба

Предвидено
изготвяне на
нови образци на
искания и
декларации, в
съответствие с
новия ЗХ.

Изготвени
съответно нови
образци на искания
и декларации, в
съответствие с
новия ЗХ.

100 %

Предвидени
проверки

Извършени
100 %
съответно проверки

1.4.
1.4.
Извършване на Свеждане до
проверки,
минимум
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свързани
с
неконтролиран
ото
рекламиране и
предлагането
на
хазартни
игри.

организиране
на хазартни
игри и
дейности без
издаден
лиценз от
ДКХ;
Да предпази
малолетни и
непълнолетн
и лица от
участие в
хазартни
игри;
Засилен
мониторинг
и
извършване
на последващ
контрол при
организиране
и
провеждане
на хазартни
игри в
средствата за
масово
осведомяван
е и тяхното
рекламиране.

1.5. Изготвяне
на тримесечни
анализи
на
резултатите от
контролната
дейност с цел
установяване и

1.5.
Предвидени
Подпомагане анализи
взимането на
управленски
решения,
свързани с
подобряванет

Изготвени анализи

100 %
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отстраняване
на
грешки,
непълноти
и
др.
недобри
практики,
допускани при
извършване на
проверките и
даване
на
предложения
за
отстраняването
им.

о на
качеството и
ефективностт
а на
контролната
дейност

1.6. Изготвяне
на
годишен
план
за
проверки и на
месечни
планове
за
проверки.

1.6.
Предвидено
Подобряване изготвяне на
на
планове
срочността и
качеството
на
контролната
дейност.
Постигане на
равномернос
т при
разпределени
е на работата
и на
човешките
ресурси

1.8. Създаване
на организация
за периодично
запознаване на
служителите,

1.8.
Подобряване
на
координация
та и

Предвидено
периодично
подаване на
информация

Изготвени
съответно планове

100 %

Подавана
периодично
информация

100 %
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извършващи
контролна
дейност по ЗХ
със съдебната
практика
по
дела, свързани
с образуваните
АНП
за
нарушения,
установени
при
осъществявани
я контрол.

повишаване
качеството
на
администрат
ивнонаказате
лната
дейност

1.9. Създаване
на вътрешни
правила
и
процедури за
включване на
сайтове,
на
които не е
издаден лиценз
за
организиране
на
хазартна
дейност
в
списъка по чл.
22, ал. 1, т. 14
от ЗХ.

1.9.
Създаване на
условия за
ефективен
надзор за
осъществява
нето на
хазартна
дейност чрез
интернет без
издаден
лиценз

Предвидено
изготвяне на
вътрешни
правила и
процедури

Изготвени
съответно вътрешни
правила и
процедури

100 %

1.10.
Поддържане и
актуализиране
на електронни
публични
регистри
на

1.10.
Създаване на
публичност и
прозрачност
за
извършванат

Предвидено
поддържане и
актуализиране
на електронни
публични
регистри на

Извършено
съответно
поддържане и
актуализиране на
електронни
публични регистри

100 %

100 %
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2.
Качеств
ено и
ефектив
но
извърш
ване на
действи
ята по
проверк
ии
проучва
ния на
искания
за
организ
иране

ДКХ.

а от ДКХ
дейност,
съгласно
законовите
изисквания

1.11.
Изготвяне
и
актуализиране
на списък на
лаборатории,
които могат да
извършват
изпитвания на
игрално
оборудване и
софтуер
на
комуникацион
но оборудване

1.11.
Създаване на
условия за
информиран
ост на
заинтересова
ните лица за
утвърдените
от ДКХ
лаборатории,
съгласно
законовите
изисквания

2.1.
Актуализиране
на вътрешните
нормативни
актове в ДКХ в
съотвествие с
разработваната
нова АИС по
проект
«Модерно
и
ефективно
осъществяване
на държавния
надзор върху
хазарта
чрез
изграждане на
единна

2.1.
Усъвършенст
ване на
вътрешната
нормативна
уредба
/правила и
методики/ за
подобряване
на
практиката,
свързана с
проверките и
проучваният
а по
подадени
искания.

ДКХ.

на ДКХ.

Предвидено
изготвяне и
актуализиране
на списък с
лаборатории

Изготвен и
актуализиран
списък с
лаборатории

100 %

Предвиден
преглед, анализ
и актуализиране
на вътрешни
актове

Извършен
съответно преглед,
анализ и
актуализиране на
вътрешни актове

100 %
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на
хазартн
а
дейност

информационн
а
система,
електронни
регистри
и
въвеждане на
електронно
управление»
финансиран от
ЕС по ОПАК.

2.2.
Разработване и
внедряване на
административ
на
информационн
а
система,
включваща
документообор
ота
по
заявяване
и
издаване
на
лицензи,
реализиране на
електронни
регистри.

2.2.
Подобряване
обслужванет
о
на
гражданите и
бизнеса чрез
ускоряване
на процесите
по
администрир
ане
и
разглеждане
на искания за
издаване на
разрешения,
повишаване
на
качеството и
разнообразяв
ане
на
каналите на
предоставяне
и заплащане
на
администрат
ивните
услуги, вкл.

Предвидено
разработване и
внедряване на
информационна
система

Извършено
съответно
разработване и
внедряване на
информационна
система

100 %
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и
по
електронен
път.

2.3.
Разработване
на модули за 3
електронни
административ
ни
услуги,
които
да
позволяват
електронно
подаване
на
документи,
заплаще
по
електронен
път,
уведомяване и
всякакъв вид
обратна връзка
с
потребителите
на съответната
административ
на услуга.

3.

3.1.

2.3.
Подобряване
обслужванет
о
на
гражданите и
бизнеса чрез
ускоряване
на процесите
по
администрир
ане
и
разглеждане
на искания за
издаване на
разрешения,
повишаване
на
качеството и
разнообразяв
ане
на
каналите на
предоставяне
и заплащане
на
администрат
ивните
услуги, вкл.
и
по
електронен
път.
3.1.

Предвидено
разработване на
модули за 3
електронни
административн
и услуги

Високо Предвидени

Разработени
100 %
съответно модули за
3 електронни
административни
услуги

Извършени

100 %
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Активн
о
партньо
рство и
комуни
кация

Съдействие и
сътрудничеств
о
с
ведомствата и
организациите,
които
имат
отношение към
организиранет
о на хазартна
дейност
и
надзора върху
нея
–
Национална
агенция
за
приходите,
Министерство
на вътрешните
работи,
Български
институт
по
метрология.

ниво
на
ефективност
на
взаимодейств
ието с други
контролни
органи
в
страната за
повишаване
ефективностт
а
на
контролната
дейност
и
превенция и
разкриване
на
нарушения
по Закона за
хазарта.

съвместни
проверки на
ДКХ с други
контролни
органи

съответно
съвместни проверки
на ДКХ с други
контролни органи

3.2. Обмен на
опит и добри
практики
с
регулаторните
органи
от
държавите
членки на ЕС
по отношение
на
лицензионните
режими
и
контрол
на
хазартните
игри
организирани

3.2. Обмен на
информация
в областта на
хазарта и поспециално
хазарта
по
Интернет.
Обмен
на
обща
информация
и утвърдени
практики с
цел
регулаторнит
е органи да

Предвидени
срещи с
регулаторните
органи от
държавитечленки на ЕС

Проведени срещи с
регулаторните
органи от
държавите-членки
на ЕС

100 %
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и/или
провеждани от
разстояние.
Участие
в
международни
организации
(GREF
и
IAGR)
за
засилване на
надзора,
административ
ното
сътрудничеств
о и ефикасното
правоприлаган
е.
4.
4.1. Развитие и
Подобр усъвършенства
яване на не
на
начинит професионалн
еи
ия капацитет и
средств квалификация
ата за
на
ползван служителите
е на
на ДКХ чрез
ресурси обучение.
те в
ДКХ за
ефектив
но и
4.2. Обучение
ефикасн на
о
служителите в
извърш ДКХ
за
ване на прилагане на
дейност Закона
за
ите.
електронното
управление.

споделят
сведения
опит и
изградят
помежду
доверие
съзнание
взаимен
интерес.

и
да
си
и
за

4.1.
Повишаване
на
необходимит
е знания и
професионал
ни умения

Предвидени
обучения и
обучени
служители

Проведени
обучения и
съответно обучени
служители

100 %

4.2.
Ефективно
прилагане на
новата
нормативна
уредба

Предвидени
обучения и
обучени
служители

Проведени
обучения и
съответно обучени
служители

100 %
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4.3.
Унищожаване
на документи,
за които е
изтекъл
нормативно
определения
срок
за
съхранение.

5.
Оптими
зиране
на
бюджет
ните
разходи

5.1. Бракуване
и
унищожаване
на
игрални
съоръжения,
отнети
или
изоставени в
полза
на
държавата.

5.2.
Оптимизиране
на складовите
площи
чрез
закриване на
складове
по
места
и/или
обединяването
им,
с
цел
намаляване на

4.3.
Оптимизиран
е
на
процесите в
деловодната
дейност
за
поефективно и
по- ефикасно
използване
на ресурсите.
5.1.
Подобрени и
прецизирани
работни
процеси по
бракуването
и
унищожаван
ето
на
игрални
съоръжения
отнети или
изоставени в
полза
на
държавата.

Предвидено
унищожаване на
документи,
за
които е изтекъл
нормативно
определения
срок
за
съхранение.

Извършено
унищожаване на
документи, за които
е изтекъл
нормативно
определения срок за
съхранение.

100 %

Предвидено
изготвяне на
документи по
бракуване и
унищожаване на
игрални
съоръжения

Изготвени
съответно
документи по
бракуване и
унищожаване на
игрални
съоръжения

100 %

5.2.
Намаляване
на разходите
за наеми чрез
намаляване
броя на
складовите
помещения
за
съхранение

Предвидено
закриване и/или
обединяване на
складове

Не е извършено
закриване и
обединяване на
складове

Под 50 % - причината е продължителният
процес, свързан с процедурата по унищожаване
на игралното оборудване (оценка за годност,
бракуване, избор на фирма за унищожаване).
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разходите
наеми.
6.
Актуал
изиране
на
нормати
вните
актове
урежда
щи
хазартн
ата
дейност

за на игрални
съоръжения

6.1.
Предприемане
на
необходимите
действия
по
изготвяне на
нови
и
актуализиране
на
съществуващи
актове
по
прилагането на
Закона
за
хазарта;

6.1.
Адекватна
нормативна
база на новия
Закон за
хазарта.

Предвидено
изготвяне и
актуализиране
на подзаконови
нормативни
документи

Изготвени и
актуализирани
съответно
подзаконови
нормативни
документи

100 %

6.2. Изготвяне
на проекти на
нови
общи
задължителни
игрални
условия
и
правила по чл.
22, ал. 1, т. 4-7.

6.2.
Адекватна
нормативна
база на новия
Закон за
хазарта.

Предвидено
изготвяне на
проекти на нови
общи
задължителни
игрални условия
и правила по чл.
22, ал. 1, т. 4-7.

Изготвени
съответно нови
общи задължителни
игрални условия и
правила по чл. 22,
ал. 1, т. 4-7.

100 %
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