МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПРЕЗ 2014 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.
Резултатите от изпълнението на поставените стратегически и оперативни цели и
приоритети на ДКХ през 2014 г., са следните:
1. Усъвършенстване на законовата и подзаконовата нормативна уредба.
През 2014 г. бяха направени следните изменения и допълнения в законовата и
подзаконовата нормативна уредба, както и бяха приети нови подзаконови нормативни
актове, уреждащи хазартната дейност както следва:
Закон за хазарта
- Промени в Закона за хазарта – посл. изм. и доп. ДВ. бр. 105/19.12.2014 г.
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта
- Промени в Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта – посл. изм.
и доп., ДВ бр. 17/28.02.2014 г.
Подзаконови нормативни актове:
- 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 игрално
оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки – посл. изм. и доп., ДВ
бр. 49 от 13.06.2014 г.;
- Промени в 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
(Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) – посл. изм. и доп., ДВ бр. 43 от 23.05.2014 г.
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Правила и изисквания:
Бяха приети и обнародвани следните правила и изисквания:
- Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати – ДВ бр. 32/08.04.2014 г.;
- Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати– ДВ бр. 32/08.04.2014 г.;
- Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати– ДВ бр. 32/08.04.2014 г.
С цел оптимизиране на лицензионните процедури и действащите практики за
повишаване на ефикасността на процесите в ДКХ, бяха изработени нови образци на
искания и приложенията към тях, образец на заявление за утвърждаване на типове, версии
и модификации на игрално оборудване и игрален софтуер, както и нови образци на
списъци, предвидени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
ЗХ. В процес на разработка е наредбата, предвидена в чл. 10а, ал. 5 от ЗХ.
2. Лицензиране на организатори на хазартни игри и дейности по ЗХ.
Една от основните дейности е свързана с извършването на проверки и проучвания
по подадени искания до ДКХ за издаване на лицензи по Закона за хазарта или вписване на
промени в тях.
За периода 01.01.2014 - 31.12.2014 г. са постъпили общо 2 383 бр. (за 2013 г. - 3 584
бр.) броя искания за хазартни дейности. През този период Колегиалният орган на ДКХ е
провел 23 заседания, на които са взети 2 595 броя решения, в т. ч. и по постъпили през
2013 г. искания (за 2013 г. - 27 заседания и 4 029 броя решения).

При отчитане на данните за броя на постъпилите искания, за броя на проведените
заседания и взетите решения през 2014 г. следва да се има предвид обстоятелството, че
през 2013 г. Държавната комисия по хазарта е разгледала заявления, подадени от
организаторите на хазартни игри и дейности по Закона за хазарта (ЗХ/Закона), за привеждане
организацията и дейността им в съответствие със ЗХ. Срокът за предприемането на такива
действия от посочените субекти съгласно § 7 от преходните и заключителни разпоредби на
Закона изтече през 2013 г.
Взетите 2 595 броя решения, са както следва:
Решения за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри или дейности 109 бр. (за 2013 г. - 125 бр.);
- за лотарийна игра – 1 бр. (за 2013 г. - 1 бр.). Издадените удостоверения са 1 бр.;
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- хазартни игри с игрални автомати в игрална зала – 86 бр. (за 2013 г. - 98 бр.).
Издадените удостоверения са 86 бр.;
- хазартни игри в игрално казино – 3 бр. (за 2013 г. - 5 бр.). Издадените
удостоверения са 3 бр.;
- внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване – 7 бр. (за 2013 г. - 7 бр.).
Издадените удостоверения са 7 бр.;
- производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване – 3 бр. (за 2013 г.
- 12 бр.). Издадените удостоверения са 3 бр.;
- (онлайн) залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета– 3 бр. Издадените удостоверения са 3 бр.;
- (онлайн) залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на
факти – 1 бр. Издадените удостоверения са 1 бр.;
- (онлайн) казино – 4 бр. Издадените удостоверения са 4 бр.;
- (онлайн) лото игра – 1 бр. Издадените удостоверения са 1 бр. – (общо за онлайн
залагания за 2013 г. са взети 3 бр. решения и съответно издадени 3 бр. удостоверения.)
Решения за продължаване срока на действие на издадени лицензи – 80 бр. (за
2013 г. - 45 бр.). Издадените удостоверения са 80 бр.;
Решения за промени в обстоятелствата, вписани в издадени удостоверения (чл. 3,
ал. 1 от ЗХ) - 60 бр. (за 2013 г. - 121 бр.). Издадените удостоверения са 111 бр.;
Решения за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър (чл. 37,
ал. 4 от ЗХ) - 24 бр. (за 2013 г. - 28 бр.);
Решения за промени във вече издадени лицензи и за утвърждаване на промени в
правилата по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта – 2 074 бр. (за 2013 г. – 2 990 бр.).
Издадените удостоверения са 1 826 бр.;
Решения за утвърждаване на удостоверителни знаци и талони - 33 бр. (за 2013 г. –
18 бр.). Издадените удостоверения са 20 бр.;
Решения за поправка на очевидна техническа грешка - 21 бр. (за 2013 г. - 45 бр.).
Издадените удостоверения са 21 бр.;
Решения за отказ за издаване на лиценз - 5 бр. (за 2013 г. - 3 бр.);
Решения за предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз - 25 бр. (за 2013
г. - 161 бр.);
Решения за налагане на принудителни административни мерки за временно
и/или окончателно отнемане на лицензи – 9 бр. (за 2013 г. – 19 бр.);
Решения за откриване на процедура по отнемане на удостоверение за издаден
лиценз – 2 бр.;
Решения за прекратяване на образувано административно производство - 9 бр.
(за 2013 г. - 1 бр.);
Решения за отлагане на разглеждане на писмени искания – 23 бр. (за 2013 г. - 13
бр.);
Решения за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално
оборудване – 112 бр. (за 2013 г. – 40 бр.);
Решения за допълване в списъка на интернет страниците, чрез които се
организират хазартни игри от лицата, които не са получили лиценз по ЗХ – 21 бр. със 155
бр. интернет страници (за 2013 г. 19 бр. със с 181 бр. интернет страници). Взети са и 4
решения за обновяване на списъка на интернет страниците и техните поддомейни, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по ЗХ, с които са
изключени интернет страниците поради това, че нарушението е преустановено и чрез тях не
се организират хазартни игри на територията на Република България.
Решения за потвърждаването извършването на инвестициите при първоначален
лиценз – 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
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Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация
Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудване – 6 бр.
Данните за дейността, съпоставени по шестмесечия на 2014 г., както и съпоставени
с резултатите за 2013 г. са следните:
Лицензиране на организатори
на хазартни дейности
лиценз за традиционна
лотарийна 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 и
надбягвания с коне и кучета
лиценз за организиране
(онлайн)
залагания върху случайни
събития и залагания, свързани с
познаване на факти
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 и
утвърждаване на промени в
правила

януари-юни 2014 г.
/бр. взети решения/
0

юли-декември 2014
г.
/бр. взети решения/
1

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

oбщ брой за 2013 г.
/бр. взети решения/

1

1

43

43

86

98

1

2

3

5

3

0

3

1

0

1
3

3

1

4

1

0

1

4

3

7

7

3

0

3

12

38

42

80

45

18

7

25

161

972

1102

2 074

2 990

4

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

8

25

33

18

14

7

21

45

3

2

5

3

3

6

9

19

отлагане на разглеждане на
писмени искания

17

6

23

13

прекратяване на образувано
административно производство

9

0

9

1

33

27

60

121

56

56

112

40

14

10

24

28

промени в обстоятелства,
вписани в издадени
удостоверения по чл. 3, ал. 1 от
ЗХ
утвърждаване на типове и
модификации на игрално
оборудване
промени в обстоятелства
вписани в Търговския регистър
(чл. 37, ал. 4 от ЗХ)
допълване на списъка на
интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от
лицата, които не са получили
лиценз по Закона за хазарта

12 решения за

9 решения за

включване на 65 бр.

включване на 90 бр.

интернет страници

интернет страници

21 решения за

19 решения за

включване на 155

включване на 181

бр. интернет

бр. интернет

страници

страници

През 2014 г. е налице намаляване на общия брой на издадени лицензи за
организиране на хазартни игри с игрални автомати и за организиране на хазартни игри в
игрално казино в сравнение с 2013 г., от друга страна обаче през 2014 г. са издадени два
пъти повече лицензи за организиране на онлайн хазартни игри.
Прави впечатление обстоятелството, че е налице значително намаляване на
решенията за прекратяване на действието на издадени лицензи през 2014 г. (25 бр.) в
сравнение с 2013 г. (161 бр.). Причини за наличието на това обстоятелство следва да се
търсят, както в утвърдената практика по прилагане на ЗХ и подзаконовата нормативна
уредба, както и в привеждането на организацията и дейността на организаторите на
хазартни игри и дейности, в съответствие със ЗХ (ДВ. бр. 26 от 30.03.2012 г.).
Намален е повече от половина и общия брой допуснати фактически грешки през
2014 г. в сравнение с 2013 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.
През 2014 г. са изготвени 132 бр. отговори на постъпили в ДКХ запитвания на
юридически и физически лица, по въпроси засягащи нормативната уредба (2013 г. – 172
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 през 2014 г. са в размер на 58 101 688 лв.
В сравнение с преходната 2013 г. (приходите от такси – 7 414 000 лв.), събраните приходи
през 2014 г. са със 783,68 % повече, а именно в размер на 50 687 688 лв.
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Съществено влияние върху размера на събраните през 2014 г. приходи оказаха
въведените нови държавни такси (чл.30, ал.3 и ал.4) с изм. и доп. на Закона за хазарта (ДВ,
бр.1 от 03.01.2014 г.) в сила от 01.01.2014 г. Това увеличение е свързано и с регулацията
на онлайн залаганията, с големия брой подадени писмени искания за организиране на
онлайн залагания, както и с издадените на български и чуждестранни компании такива
лицензи.
Извършена бе оценка за годността на игрално и комуникационно оборудване,
отнето или придобито в полза на държавата, което се съхранява в наети от ДКХ складове
на територията на страната. Бе извършено фактическо унищожаване на 992 бр. бракувано
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.
В резултат от извършеното бракуване и унищожаване на игрално оборудване бяха
оптимизирани складовите площи. На два склада бе намалена площта с общо 610 кв. м. и
съответно наемната цена с 2424 лв.
Изложените данни за 2014 г. и съпоставката им с тези от 2013 г., водят до извода за
значително повишаване на ефективността на работата на дирекция „ЛИКОИСА“, като
това е видно и от събраните през 2014 г. приходи от държавни такси, по отношение на
които е налице увеличение в размер на повече от 700 %.
3. Контрол върху хазартните игри и дейности по ЗХ
3.1. Контролна дейност
Дейността и организацията на контролната дейност са уредени с вътрешни правила
на ДКХ. При осъществяване на правомощията си контролните органи извършват проверки
по спазване на Закона за хазарта съгласно заповед на председателя на ДКХ по утвърден
годишен план, както и проверки по текущи сигнали и жалби.
Въз основа на утвърдения годишен план за извършване на пълни проверки през
2014 г. и постъпилите в ДКХ сигнали и жалби, в периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
инспекторите на дирекция „Контрол и правни дейности” са извършили общо 444
(четиристотин четиридесет и четири) броя проверки, от които:
1. Съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗХ са извършени 292 (двеста деветдесет и два) броя
пълни проверки в обекти, в които се организират дейности по ЗХ от лица, получили
лиценз от ДКХ.
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При извършените пълни 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 152 (сто петдесет и два) броя 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 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. са съставени 41 (четиридесет и един)
броя актове за установяване на административни нарушения.
4. Инспекторите от дирекция „КПД” са присъствали на всичките 104 (сто и четири)
тиража, организирани и проведени от ДП „Български спортен тотализатор”.
Анализ на дейността, свързана с извършване на проверки и съставяне
на актове за установяване на административни нарушения през отчетния период
01.01. - 31.12.2014 г.
Извършени проверки за
законосъобразно осъществяване
на хазартната дейност

444 бр.

▪
проверки

292 бр.

извършени планови

▪ извършени проверки
по сигнали, жалби, докладни и
писма от други институции
Общ брой съставени
АУАН

152 бр.

41

3.2. Правни дейности
1. Информация относно административно - наказателното производство за
2014 г. (наказателни постановления. резолюции за прекратяване, наложени глоби и
събрани суми от санкции по АНП, съдебна фаза – потвърдени, изменени, отменени
НП) и отнето или изоставено игрално оборудване.
През периода януари – декември 2014 г. в дирекция „Контрол и правни дейности” са
постъпили за разглеждане и изготвяне на проект на наказателно постановление, съответно
резолюции за прекратяване, 41 броя преписки по съставени и връчени АУАН.
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Период

Съставени и
връчени АУАН

Издадени НП

Прекратени с
резолюция

януари – декември
2014 г.

41 бр.

57 бр.

1 бр.

През първото шестмесечие на 2014 г. издадените от председателя на Държавната
комисия по хазарта наказателни постановления са 20 бр.
Прекратена е една административнонаказателна преписка с резолюция за
прекратяване на основание чл. 28, б. „а” от ЗАНН.
През второто шестмесечие на 2014 г. издадените от председателя на Държавната
комисия по хазарта наказателни постановления са 21 бр. и няма прекратени
административнонаказателни преписки с резолюции за прекратяване.
Наложените през периода януари – декември 2014 г. санкции по издадени
наказателни постановления са в размер на 1 188 000 лв.
По издадените и връчени през 2014 г. наказателни постановления са постъпили 21
жалби, които след комплектоване са изпратени по компетентност на съответния съд.
По образувани съдебни производства, приключили през 2014 г. с решение на
компетентния съд, са влезли в сила 32 бр. наказателни постановления и 15 бр. са
отменени. Висящи производства има по 37 дела.
Събраните през 2014 г. суми от наложени глоби и имуществени санкции по
издадени наказателни постановления са в размер на 121 313, 22 лв.
(събрани
имуществени санкции и глоби за 2013 г. са в размер 112 837, 49 лв.).
С влизане в сила на сега действащия Закон за хазарта бяха въведени редица
изменения. Законът разшири съществено обхвата на дейност: регламентирането на онлайн хазарта, изискванията към лицата, които публикуват и излъчват реклама на хазартни
игри, търсене на административно-наказателна отговорност и на лица, които подпомагат
или посредничат при фактическото осъществяване на дейност по организиране на
хазартна игра без издаден лиценз по този закон, въведено е задължение за предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги да спрат достъпа
до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на
съда, въведени са мерките за отговорен хазарт. Значителната част от нарушенията, за
констатирането на които са изготвени АУАН и въз основа на тях са издадени наказателни
постановления (НП) са свързани с горецитираните промени в нормативната уредба.
Необжалваните и съответно влезли в сила наказателни постановления са 24 на
брой. По влезли в сила НП са изпращани своевременно покани за доброволно плащане.
Като проблем се отчитат ниските постъпления от наложени глоби и имуществени санкции
по сметката на ДКХ, поради което се налага изпращането на преписките на длъжниците
до Национална агенция за приходите за принудително събиране.
Основен проблем, който бе преодолян през периода е невъзможността да бъдат
връчени голяма част от НП. В тази връзка след обобщаване на възможностите, съдебната
практика по подобни казуси и изготвяне на становище бе взето решение, че в тези случаи
трябва да се прилага чл. 58, ал. 2 от ЗАНН. В резултат на което към момента в ДКХ няма
невръчени НП.
С цел подобряване и оптимизиране на дейността на дирекция „КПД“ от януари
2014 г. приключването на административнонаказателните процедури по издаване на
наказателни постановления, се извършва в едномесечния срок, предвиден в чл. 52, ал. 1 от
ЗАНН, с изключение на преписките с по-голяма фактическа и правна сложност. Въпреки,
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че този срок е инструктивен, дирекция „КПД“ цели осигуряване на ефективност и бързина
при извършване на своята дейност.
Процесуално представителство се осъществява от дирекция „КПД“ и по
административни дела. Като голям успех се отчита резултатът по дело № 12662/2013 г.
срещу „БЕСТ КАРТ“ ЕООД. С Решение № 5624/24.04.2014 г. ДКХ е осъдена да заплати
сумата от 1 000 лв. от предявена от дружеството с искова молба сума в размер на 200 000
лв.
Същевременно, дирекция „КПД” активно осъществява функции по оценка, преглед
на наличното игрално и комуникационно оборудване, намиращо се в складовете на ДКХ
относно неговото правно положение – отнето или изоставено в полза на държавата
имущество, окомплектоване на преписките по отношение на игралното и комуникационно
оборудване в хипотезата на отнемане в полза на държавата с влязъл в сила съдебен акт,
прокурорско постановление или наказателно постановление, изготвя предложения от
името на председателя на ДКХ до министъра на финансите и цялостно необходимата
правна документация във връзка с разпореждането с отнетото или изоставено в полза на
държавата на игралното оборудване и комуникационно оборудване, които са използвани
за организиране или осъществяване на хазартна дейност без лиценз от комисията и са
иззети от длъжностни лица с контролни функции на ДКХ.
4. Заявления за достъп до обществена информация
През 2014 г. в ДКХ са постъпили три заявления по Закона за достъп на обществена
информация, по които са постановени три Решения на председателя на ДКХ, от които:
- решения, с които е предоставен достъп до обществена информация – 3 бр.
5. 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 2014 г., бяха
проведени следните обучения:
- прилагане на АПК (за неюристи) – 3 служители;
- прилагане на АПК (за юристи) - 1 служител;
- прилагане на Закона за обществените поръчки – 5 служител;
- съдебни искове срещу администрацията: практики от съда в Страсбург и съда в
Люксембург – 2 служители;
- електронни документи и електронен подпис -2 служители;
- комуникативни умения на английски език (надграждащ курс) -1 служител;
- делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения на английски
език – 1 служител;
- комуникативни умения на английски език (базов курс) - 2 служители;
Задължителни обучения по чл. 35 от Закона за държавния служител.
- въведение в държавната служба - 2 служители, като един от тях е назначен за
първи път на ръководна длъжност.
6. Качество на административното обслужване и развитие на електронното
управление.
През 2014 г. ДКХ предприе действия за развитие на електронното управление с цел
повишаване на качеството на административното обслужване, като изготви проектно
предложение с наименование „Надграждане на информационно-комуникационната среда
на ДКХ чрез доусъвършенстване на Интегрираната информационна система на
9

ведомството, разработена по ОПАК, с нови модули за контрол на дейността и
приходите.“. Проектното предложение е по приоритетна ос - ІІІ „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” и бюджетна линия - BG051PO002/13/3.1-09.
На 02.06.2014 г. бе сключен договор № А13-31-6 за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана
от ЕС чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проекта със срок до 01.08.2013 г.
По проекта е заложена обща цел за надграждане и усъвършенстване на
информационно-комуникационната среда на ДКХ с нови модули и функционалности,
включително и нови административни услуги като приходна администрация, генерираща
приходи от събиране на такси с цел по-добро и по-модерно обслужване на гражданите и
бизнеса.
При изпълнението на общата цел 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.
Приоритет е повишаване имиджа на ДКХ като една модерна и отворена към
гражданите и бизнеса онлайн администрация.
7. Сътрудничество и обмяна на опит
Представители на ДКХ присъстваха и взеха участие в Международното изложение
на игрално оборудване ICE Totally Gaming, проведено през февруари 2014 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.
През октомври 2014 г. в Брюксел, Белгия се проведе работна среща, организирана
от Европейската комисия. По време на срещата 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. Представена беше
регулаторната рамка на България. Презентацията включваше основните аспекти от Закона
за хазарта (ЗХ) – условия и процедури за издаване на лицензи, регулаторни мерки,
административно-наказателни разпоредби, отговорен хазарт, данъци и такси и др.
Акцентът беше върху онлайн хазарта, като нововъведение в ЗХ. Заключението на
делегатите и на Хари Теминг, заместник-началник на отдела за онлайн и пощенски
услуги, генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги” в ЕК беше, че регулацията на
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хазартната дейност в България се нарежда сред добре балансираните режими в Европа.
Според представителите на ЕК, страната ни има потенциал да се развива успешно в
посока на добрите практики в областта на хазарта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ОГНЕМИР МИТЕВ
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