ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2014 г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА: ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
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Цели за 2014 г.

1. Повишаване
ефективността на
контролната
дейност
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3

Стратегически
цели

Стратегиче
ски
документ

Повишаване на
ефективността и
ефикасността на
предоставяните
от ДКХ
административн
и услуги и на
контролната
дейност на ДКХ
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Дейности

Срок
/месец
през
2014г./

6

7
Индикатор за изпълнение

Очакван резултат

1.1. Подобряване на
срочността и
качеството на
контролната дейност

Индикатор
за текущо
състояние
Изготвен
годишен
план

Индикатор
за целево
състояние
Изготвен
годишен
план

1.1. Изготвяне на
годишен план за
проверки

януари

1.2. Изпълнение на
годишния план за
проверки

януаридекември

1.2.
Срочност
и Изпълнен
качество
при годишен
осъществяване
на план
контролната дейност

Изпълнен
годишен
план

1.3. Извършване на
проверки
по
постъпили сигнали
и жалби

януаридекември

1.3.Свеждане
до
минимум
организирането
на
хазартни
игри
и
дейности без издаден
лиценз от ДКХ;
Предпазване
на
малолетни
и
непълнолетни лица от
участие в хазартни
игри;
Предотвратяване
извършването
на
хазартна дейност в
противоречие
на
разпоредбите
на
Закона за хазарта и
подзаконовите
нормативни актове по

Извършени
проверки по
постъпили
сигнали и
жалби

Извършени
проверки по
постъпили
сигнали и
жалби

1

прилагането му.

2. Качествено и
ефективно
извършване на
действията по
проверки и
проучвания на
искания за
организиране на
хазартна дейност

Стратегия за
развитие на
електроннот
о
управление
на ДКХ

1.4. Изготвяне на
шестмесечни отчети
за резултатите от
контролната
дейност
с
цел
установяване
и
отстраняване
на
грешки, непълноти
и
др.
недобри
практики,
допускани
при
извършване
на
проверките и даване
на предложения за
отстраняването им.

януаридекември

1.4. Подпомагане
взимането на
управленски решения,
свързани с
подобряването на
качеството и
ефективността на
контролната дейност

Изготвени
отчети

Изготвени
отчети

2.1. Извършване на
проверките
и
проучванията
по
подадени искания
за
издаване
на
лицензи
и
отразяването им в
новата
АИС
«ЛИЦЕНЗИ»,
финансирана от ЕС
по
ОПАК,
включваща
документооборота
по
заявяване
и
издаване
на
лицензи.

януари декември

2.1. Подобряване на
процесите по
извършване на
проверките и
проучванията по
подадени искания за
издаване на лицензи.

Брой
обработени
искания

Брой
обработени
искания

2.2. Актуализиране

януари –

2.2.

на Актуалност

Актуалност

Създаване
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на
списък
с
лаборатории, които
могат да извършват
изпитвания
на
игрално оборудване
и
софтуер
на
комуникационно
оборудване.

3. Активно
партньорство и
комуникация

условия
за на списъка
информираност
на
заинтересованите
лица за утвърдените
от ДКХ лаборатории,
съгласно законовите
изисквания.

на списъка

2.3. Поддържане и
актуализиране
на
данните
в
електронните
и
публични регистри
на ДКХ.

2.3. Създаване на Брой
публичност
и регистри
прозрачност
за
извършваната от ДКХ
дейност,
съгласно
законовите изисквания

Брой
регистри

2.4. Актуализиране
на
списък
със
интернет страници,
чрез
които
се
организират
хазартни игри от
лица, които не са
получили лиценз по
ЗХ.
3.1. Предприемане
на действия по
изготвяне
на
инструкция
за
взаимодействие
с
ДАНС
и
актуализиране
на
инструкцията
за
взаимодействие
с
НАП

2.4. Изпълнение на Актуалност
разпоредбите на ЗХ на на списъка
чл. 22, ал. 1, т. 14 от
ЗХ

Актуалност
на списъка

март декември

3.1. Подобряване на
взаимодействието с
НАП и ДАНС.

Изготвена
инструкция
за
взаимодейст
вие с ДАНС
и
актуализира
на
инструкция
за
взаимодейст
вие с НАП

януари –

3.2.

3.2. Обмен на опит

декември

Обмен

Изготвена
инструкция
за
взаимодейст
вие с ДАНС
и
актуализира
на
инструкция
за
взаимодейст
вие с НАП
на Брой

Брой
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и добри практики с
регулаторните
органи
от
държавите-членки
на ЕС по отношение
на лицензионните
режими и контрол
на
онлайн
залагания.

4. Подобряване на

декември

информация
областта
регулирането
хазарта

в проведени
на срещи с
на регулаторни
те органи от
държавитечленки на
ЕС

проведени
срещи с
регулаторни
те органи от
държавитечленки на
ЕС

Брой
проведени
срещи с
регулаторни
те органи от
държавитечленки на
ЕС

Брой
проведени
срещи с
регулаторни
те органи от
държавитечленки на
ЕС

Брой
участия в
международ
ни
инициативи

Брой
участия в
международ
ни
инициативи

3.3. Подготовка и
януари –
провеждане на
декември
двустранни срещи с
цел сключване на
споразумения за
сътрудничество и
обмен на
информация с
регулаторните
органи на
държави-членки на
ЕС, държави-страни
по споразумението
за
ЕИП
или
Конфедерация
Швейцария.

3.3. Провеждане на
работни срещи и
подписване
на
споразумения
с
регулаторните органи
на държави-членки на
ЕС, държави-страни
по споразумението за
ЕИП
или
Конфедерация
Швейцария.

3.4.
Участие
в януари международни
декември
организации (GREF
и
IAGR)
за
засилване
на
надзора,
административното
сътрудничество
и
ефикасното
правоприлагане.
4.1. Развитие и
януари-

3.4.
Обмен
на
информация
и
утвърдени практики с
цел
регулаторните
органи да споделят
сведения и опит и да
изградят помежду си
доверие и съзнание за
взаимен интерес.

4.1. Повишаване на Изготвяне

Изготвяне
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начините и
средствата за
ползване на
ресурсите в ДКХ
за ефективно и
ефикасно
извършване на
дейностите.

5. Оптимизиране
на бюджетните
разходи

усъвършенстване на
професионалния
капацитет
и
квалификация
на
служителите
на
ДКХ чрез обучение.

декември

необходимите знания
и
професионални
умения. Изготвяне на
годишен
план
за
обучение
на
служителите.

на годишен
план за
обучение на
служителите
Брой
проведени
обучения

на годишен
план за
обучение на
служителите
Брой
проведени
обучения

4.2. Унищожаване
на документи, за
които е изтекъл
нормативно
определения срок за
съхранение.

януари –
декември

4.2. Актуализиране на
вътрешните актове и
номенклатури
за
архива
на
документите.
Оптимизиране
на
процесите
в
деловодната дейност
за по- ефективно и поефикасно използване
на ресурсите

Актуализира
ни вътрешни
правила за
номенклатур
ата на
делата в
ДКХ.
Брой актове
за
унищожаван
е на
документи

Актуализира
ни вътрешни
правила за
номенклатур
ата на
делата в
ДКХ.
Брой актове
за
унищожаван
е на
документи

5.1. Бракуване и
унищожаване
на
игрално оборудване,
отнето
или
изоставено в полза
на държавата.

януаридекември

5.1. Подобрени и
прецизирани работни
процеси
по
бракуването
и
унищожаването
на
игрално оборудване
отнето или изоставено
в полза на държавата.

Брой
бракувано и
унищожено
игрално
оборудване

Брой
бракувано и
унищожено
игрално
оборудване

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

януаридекември

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

Брой
закрити
и/или
обединени
складове

Брой
закрити
и/или
обединени
складове

5

разходите за наеми.

6. Актуализиране
на нормативните
актове, уреждащи
хазартната
дейност

5.3. Подобряване на януари –
материалната база декември
на ДКХ .

5.3. Увеличаване на
броя на работните
кабинети на
служителите на ДКХ,
с цел да се отговори
на нарасналите
потребности на
администрацията.

Брой нови
работни
кабинети.

Брой нови
работни
кабинети.

6.1.Изготвяне
на януари.декларации
за февруари
събиране на таксите
по чл. 30, ал.3 и ал.
4 от ЗХ

6.1. Създаване на
условия за
събираемост и
отчетност при
събиране на таксите
по чл. 30, ал.3 и ал. 4
от ЗХ.

Утвърдени
от
Министъра
на
финансите
декларации

Утвърдени
от
Министъра
на
финансите
декларации

януарифевруари

6.2. Актуализиране на
нормативната база в
съответствие с
промените в ЗХ

Изготвени
промени

Изготвени
промени

януаридекември

6.3. Актуализиране на
нормативната база в
съответствие с
промените в ЗХ и
намаляване на
административната
тежест върху бизнеса

Изготвени
промени

Изготвени
промени

6.2. Изготвяне на
промени в ТТЗХ

6.3. Изготвяне на
промени в Наредба
за реда и начина за
включване на
лабораториите в
списъка по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона
за хазарта, за
изискванията за
изпитване на
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игрално оборудване
и игрален софтуер и
за реда за
извършване на
проверки

7. Развитие на
електронното
управление

8. Създаване на
регламенти по
спазване на

6.4. Изготвяне на на
нови общи игрални
условия и правила
по чл. 22, ал.1 от
ЗХ.

януаридекември

6.4. Актуализиране на
нормативната база в
съответствие с
промените в ЗХ

Изготвени
общи
игрални
условия и
правила

Изготвени
общи
игрални
условия и
правила

7.1.
Участие
в
проект по ОПАК „Надграждане
на
информационнокомуникационната
среда на ДКХ чрез
доусъвършенстване
на Интегрираната
информационна
система
на
ведомството,
разработена
по
ОПАК,
с
нови
модули за контрол
на
дейността
и
приходите”
финансиран от ЕС
по ОПАК, както и
реализирането му
след одобрение на
пилотното
предложение.
8.1. Изготвяне на
проект на наредба
за реда и условията

януари декември

7.1. Усъвършенстване Брой
на вътрешната
изготвени
нормативна уредба
документи
/правила, методики/ за
подобряване на
практиката, свързана
с контролната
дейност на ДКХ.

Брой
изготвени
документи

8.1. Създаване
правила
разпределяне

Изготвен
проект на
наредба

януариаприл

на Изготвен
за проект на
на наредба
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мерките за
социално
отговорен хазарт

за разходване на
средствата,
събирани по чл.
10”а” от ЗХ.

събраните суми от
вноските за отговорен
хазарт
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