СЪОБЩЕНИЕ
по повод стартирането 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) се осъществява 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 ще бъде реализиран в изпълнение на
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № А13-316/02.06.2014 г.
Общата цел на проекта е надграждане и усъвършенстване на информационнокомуникационната среда на ДКХ с нови модули и функционалности, включително и
нови административни услуги, с цел по-добро и по-модерно обслужване на гражданите
и бизнеса.
За изпълнението на общите цели 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.
Целеви групи на настоящия проект са:
 Бизнес;
 Служителите на Държавната комисия по хазарта;
 Граждани.
Изборът на целеви групи е съобразен с целите на проекта и е ориентиран към
подобряването на работата и обслужването в Държавната комисия по хазарта и е
насочен към повишаване качеството на обслужването и на доверието на гражданите и
бизнеса в администрацията. Проектът цели да окаже трайно положително въздействие
върху идентифицирани целеви групи, поради което изборът им е подчинен на
поставената обща цел, специфични цели и допустимост според Насоките за
кандидатстване.
Успешната реализация на проекта включва:
 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;
 Надграждане и доусъвършенстване на съществуващата информационна система,
разработена по предходен проект по ОПАК с цел добавяне и обединяване на
дейности, осъществявани от други звена в администрацията на ДКХ и постигане
на по-добро качество на административното обслужване;
 Повишена удовлетвореност на бизнеса от ефективността на услугите,
предоставяни от ДКХ, което от своя страна ще повиши имиджа и доверието
пред българската общественост и европейските и международни институции.
Резултатите ще бъдат постигнати чрез изпълнението на следните основни
групи дейности:
Дейност 1: Подготвителни дейности: подготовка и провеждане на обществени
поръчки по реда на ЗОП за възлагане на изпълнението от външен изпълнител.
Дейност 2: Аналитични дейности:
Поддейност 1: анализ на вътрешния административен процес в ДКХ при
осъществяване на дейностите, свързани с контрола на хазартните оператори,
разработка и актуализиране на вътрешни правила и процедури.

Поддейност 2: анализ на административния процес по осъществяване на дейностите,
свързани със събираните такси, имуществени санкции и глоби от ДКХ, разработка и
актуализиране на вътрешни правила и процедури.
Поддейност 3: технически анализ на съществуващата софтуерна, хардуерна и мрежова
осигуреност на ДКХ, разработка на насоки и препоръки, разработка на детайлна
техническа спецификация на необходимите софтуерни разработки.
Дейност 3: Софтуерни разработки: надграждане с нови функционалности и модули
на реално работещата интегрирана информационна система на ДКХ, създадена и
внедрена в резултат на успешно изпълнен предходен проект по ОПАК; Разработване и
внедряване на нови електронни административни услуги и интегрирането им в общата
информационна среда на ДКХ, провеждане на интеграционни тестове и документиране.
Дейност 4: Доставка на оборудване и лицензи: закупуване на технологично
оборудване (сървъри, комуникационни устройства, системи за съхранение на данни и
др.) и съответни лицензи за базов софтуер, необходими за работата на надградената
интегрирана информационна система и новоразработените софтуерни модули към нея.
Дейност 5: Информация и публичност: осигуряване на публичност за изпълнявания
проект посредством различни комуникационни средства. Провеждане на мероприятия
за популяризиране на резултатите от проекта. Разпространение на рекламни и
информационни материали.
Дейност 6: Одит: извършване на финансов одит след приключване на всички проектни
дейности и изготвяне на одиторски доклад.
Дейност 7: Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички
изпълнители на дейности по проекта, подготовка на финансови и технически отчети,
съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет”.
Дейност 8: Инсталация и внедряване на доставената техника: инсталация
внедряване на доставеното по Дейност 4 оборудване, техника и лицензи.
Проектът е с продължителност 14 месеца.
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