МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТE
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПРЕЗ
2017 г.

Основните стратегически цели на ДКХ са насочени към популяризиране, достъп и
участие – поддържане на обществената информираност в контекста на прозрачна и
предвидима държавна администрация, повишаване на качеството, ефективността и
ефикасността на предоставяните административни услуги, ефективно функциониране на ДКХ
в рамките на държавния апарат и европейските институции и повишаване на
административния капацитет.
Резултатите от изпълнението на поставените стратегически и оперативни цели и
приоритети на ДКХ през 2017 г., са следните:

I. Усъвършенстване на законовата и подзаконовата нормативна уредба.
През 2017 г. бяха направени следните изменения и допълнения в законовата и
подзаконовата нормативна уредба уреждащи хазартната дейност, както следва:
• Закон за хазарта
Промени в Закона за хазарта – посл. изм. и доп. ДВ. бр. 103 от 28.12.2017г., в
сила от 1.01.2018 г.;
• Подзаконови нормативни актове:
Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за
хазарта - посл. изм. и доп. ДВ бр. 79 от 3.10.2017 г., в сила от 3.10.2017 г.;
• Правила и изисквания:
Бяха приети и обнародвани следните правила и изисквания:
Общи игрални условия и правила за организиране на лотарийни игри
(ДВ бр. 22, от дата 14.3.2017 г.);
Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху
случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти (ДВ бр. 22, от дата 14.3.2017
г.);
Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета (ДВ бр. 22, от дата
14.3.2017 г.);
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II. 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 01.01.2017 - 31.12.2017 г. са постъпили общо 3 363 бр. (за 2016 г. – 3 104
бр.) броя искания за хазартни игри и дейности. През този период Колегиалният орган на ДКХ
е провел 24 заседания, на които са взети 3 434 броя решения (за 2016 г. - 24 заседания и 3
137 броя решения).
Взетите 3
434 броя решения, са както следва:
 Решения за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри или дейности 149 бр. (за 2016 г. - 129 бр.);
- за лото игра – 1 бр. (за 2016 г. – 0 бр.). Издадените удостоверения са 1 бр.;
- залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета –
2 бр. (за 2016 г. - 0 бр.) Издадените удостоверения са 2 бр.;
- залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
– 1 бр. (за 2016 г. - 0 бр.) Издадените удостоверения са 1 бр.;
- хазартни игри с игрални автомати в игрална зала – 133 бр. (за 2016 г. - 107 бр.).
Издадените удостоверения са 133 бр.;
- хазартни игри в игрално казино – 4 бр. (за 2016 г. - 6 бр.). Издадените
удостоверения са 4 бр.;
- внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване – 4 бр. (за 2016 г. - 3 бр.).
Издадените удостоверения са 4 бр.;
- производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване – 3 бр. (за 2016 г.
- 2 бр.). Издадените удостоверения са 3 бр.;
- (онлайн) залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване
на факти – 1 бр. (за 2016 г.- 2 бр.). Издадените удостоверения са 1 бр.;
 Решения за продължаване срока на действие на издадени лицензи – 88 бр. (за 2016
г. - 87 бр.). Издадените удостоверения са 88 бр.;
 Решения за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър (чл. 37,
ал. 4 от ЗХ) - 21 бр. (за 2016 г. - 19 бр.);
 Решения за промени във вече издадени лицензи – 2 657 бр. (за 2016 г. – 2 491 бр.).
Издадените удостоверения са 2 657 бр.;
 Решения за утвърждаване на промени в правилата по чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ и на
удостоверителни знаци и талони – 153 бр. (за 2016 г.- 136 бр.);
 Решения за поправка на очевидна техническа грешка - 17 бр. (за 2016 г. - 10 бр.).
Издадените удостоверения са 17 бр.;
 Решения за отказ за издаване на лиценз – 2 бр. (за 2016 г. - 7 бр.);
 Решения за предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз - 34 бр. (за
2016 г. - 54 бр.);
 Решения за прилагане на принудителни административни мерки за временно
отнемане на лицензи – 5 бр. (за 2016 г. - 1 бр.);
 Решения за прилагане на принудителни административни мерки за окончателно
отнемане на лицензи – 3 бр. (за 2016 г. - 1 бр.);
 Решения за откриване на производство по прилагане на принудителни
административни мерки за временно и/или окончателно отнемане на лицензи – 4 бр. (за 2016
г. – 2 бр.);
 Решения за прекратяване на образувано административно производство - 40 бр.

(за 2016 г. - 11 бр.);
 Решения за спиране на образувано административно производство - 2 бр.;
 Решения за отлагане на разглеждането на искания – 5 бр. (за 2016 г. - 3 бр.);
 Решения за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално
оборудване
и игрален софтуер на комуникационно оборудване – 184 бр. (за 2016 г. – 147 бр.);
 Решения за допълване в списъка на интернет страниците, чрез които се
организират хазартни игри от лицата, които не са получили лиценз по ЗХ – 19 бр. с 62 бр.
интернет страници (за 2016 г. 15 бр. с 147 бр. интернет страници).
 Решениe за приемане на игрални условия и правила за организиране на игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, за
организиране на лотарийни игри и за организиране на игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета – 1 бр.;
 Решение за утвърждаване на списък с лаборатории в Република България и в
другите държави-членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация
Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер
на комуникационно оборудване – 1 бр.;
 Протоколни решения – 47 бр. (за 2016 г. 22 бр.);
 Актуализира и обновява списъка на интернет страниците, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта – 1 бр.;
 Други решения – 1 бр.
Данните за дейността, съпоставени по шестмесечия на 2017 г., както и съпоставени с
резултатите за 2016 г. са следните:

Лицензиране на
организатори на
хазартни
игри/дейности
лиценз за лото игра
лиценз за залагания
върху резултати от
спортни състезания и
надбягвания с коне и
кучета
лиценз за залагания
върху случайни
събития и със
залагания, свързани с
познаване на факти
лиценз за
организиране на
хазартни игри с
игрални автомати
лиценз за
организиране на
хазартни игри в
игрално казино
лиценз за
организиране (онлайн)
залагания върху
случайни събития
лиценз за внос,
разпространение и
сервиз на игрално
оборудване

януариюни 2017
г.
/бр. взети
решения/
1

юлидекември
2017 г.
/бр. взети
решения/
0

oбщ брой
за 2017 г.
/бр. взети
решения/
1

0

2

0

2

0

1

0

1

0

73

60

133

107

3

1

4

6

0

1

1

2

2

2

4

3

oбщ брой за 2016 г.
/бр. взети
решения/

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
утвърждаване на
промени в правила и
утвърждаване на
удостоверителни
знаци
поправка на очевидна
фактическа грешка
отказ за издаване на
лиценз за
организиране на
хазартни игри
откриване на
производство
налагане на
принудителни
административни
мерки за
временно/окончателно
отнемане на лицензи
временно отнемане на
удостоверение за
издаден лиценз
окончателно отнемане
на удостоверение за
издаден лиценз
отлагане на
разглеждането на
искания
прекратяване на
образувано
административно
производство
утвърждаване на
типове, версии и
модификации на
игрално оборудване и
игрален софтуер на
комуникационно
оборудване
промени в
обстоятелства
вписани в Търговския
регистър (чл. 37, ал. 4
от ЗХ)
Протоколни решения
допълване на списъка
на интернет страници,
чрез които се
организират хазартни
игри от лицата, които
не са получили лиценз
по Закона за хазарта

1

2

3

2

60

28

88

87

17

17

34

54

1 380

1277

2 657

2 491

59

94

153

136

8

9

17

10

1

1

2

7

2

2

4

2

3

2

5

1

1

2

3

1

2

3

5

3

11

29

40

11

82

102

184

147

11

10

21

19

22

25

47

22

12 решения за
включване на 43 бр.
интернет страници

7 решения за
включване на 19 бр.
интернет страници

19 решения за
включване на 62
бр. интернет
страници

15 решения за
включване на 147 бр.
интернет страници

За периода са издадени 3 019 бр. удостоверения за сравнение през 2016 г. за същия
период са издадени 2 903 бр. удостоверения за издадени лицензи и за извършени промени в
тях.
През 2017 г. се запазва тенденцията на увеличаване на постъпващите в ДКХ искания
по ЗХ (за 2017 г. – 3 363 бр. искания; за 2016 г. - 3 104 бр. исканията; за 2015 г. - 2 837 бр.

исканията, а през 2014 г. - 2 383 бр.). Броя на постъпилите искания за хазартни дейности
през 2017 г. (3 363 бр.) сравнен с 2016 г. (3 104 бр.) се е увеличил с 259 бр. От това следва и
увеличение в броя на взетите решения от 3 137 бр. за 2016 г. на 3 434 или с 297 бр. повече.
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Налице е увеличение и в броя на издадените лицензи по ЗХ за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала от 107 бр. през 2016 г. на 133 бр. през
2017 г., като увеличението в лицензите по Закона за хазарта е доказателство за благоприятната
бизнес среда в Република България.
Това се потвърждава и от намалението в броя на предсрочно прекратените лицензи от
страна на организаторите на хазартни игри през 2017 г. - 34 бр., а през 2016 г. - 54 бр.
През 2017 г. следва да се посочи и запазващото се намаляване в броя на включените в
допълнения списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от
лицата, които не са получили лиценз по ЗХ – 62 бр. за сравнение през 2016 г. са 147 бр., а през
2015 г. - 214 бр. Това от своя страна показва и ефикасността на осъществявания от комисията
контрол по отношение на лицата, организиращи хазартни игри чрез интернет страници без
получен лиценз по Закона за хазарта.
Наблюдава се увеличение в общия брой на приложените принудителни
административни мерки от страна на ДКХ през 2017 г. – 8 бр., а 2016 г. – 2 бр.
През годината бе извършена 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, съгласно Наредба Н-2 за определяне като негодно на
игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването
му. Изготвени са протоколи за оценка и протокол за бракуване /предложение/ на 120 бр.
игрално оборудване, за което е получено разрешение от министъра на финансите за
унищожаване.

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗХ – за издаване на лицензи, за издаване на удостоверения с
вписани промени, за разглеждане на документи по подадени 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 2016 г. са в размер на 138 315 015,52 лв.
В сравнение с предишната 2016 г. (приходите от такси – 124 817 975,58 лв.), събраните
приходи през 2017 г. са с 10 % увеличение, а именно в размер на 13 497 039,94 лв.
Това увеличение е свързано с регулацията на онлайн залаганията, с големия брой
подадени искания, както и с издадените на български и чуждестранни компании лицензи.
Във връзка с това, следва да се отбележи, че през последните 5 години се наблюдава
постоянен растеж в приходите от държавни такси, като най-големия скок е през 2014 г.,
2015 г., 2016 г. и 2017 г. както следва:
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В изпълнение на чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗХ, по ред и начин определени от министъра на
финансите в Наредба № 1 от 27.02.2013 г., се изпълнява условието за комуникационна
свързаност и автоматизирано подаване на данни между централната компютърна система на
организатор на хазартни игри и сървърната система в ДКХ. Организатор на хазартни игри,
който използва контролен локален сървър, разположен на територията на Република България,
трябва да подава автоматизирано данни към сървърната система на Комисията чрез него.
Комисията предоставя три варианта за съгласуване и избор при изграждане на
комуникационна свързаност с организаторите на хазартни игри, като се осъществява
постоянна поддръжка и мониторинг на сървърната система на ДКХ и процесите свързани с
автоматизираното подаване на информация от организаторите на хазартни игри.
В изпълнение на Раздел VII, Глава Четвърта от ЗХ (Принудителни административни
мерки), след постъпване на информация от НАП за организатори които дължат данъци и имат
необезпечени публични задължения в размер над 5 000 лв., за 2017 г. са приложени две
принудителни административни мерки и са открити четири производства за налагане на
такива. Останалите принудителни мерки са приложени във връзка с установени нарушения на
императивни разпоредби на Закона за хазарта и подзаконовите нормативно актове по неговото
прилагане.
За отчетния период се забелязва увеличение на постъпилите в ДКХ запитвания на
юридически и физически лица по въпроси засягащи нормативната уредба на различни
хазартни игри, включително чрез електронна поща, през 2017 г. са изготвени 95 бр. отговори
на запитвания, като за сравнение през 2016 г. броя на същите е 64 бр.

III.

Контрол върху хазартните игри и дейности по ЗХ

1. Контролна дейност
През отчетния период 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г., на основание чл. 89, ал. 1 и ал. 4 от
ЗХ, са извършили общо 734 /седемстотин тридесет и четири/ броя проверки, от които:
На основание чл. 89, ал. 4 от ЗХ са извършени 417 /четиристотин и седемнадесет/ броя
проверки в обекти, в които се организират дейности по ЗХ от лица, получили лиценз от ДКХ.
При извършените проверки се наблюдава тенденция на намаляване броя на
нарушенията на ЗХ и утвърдените на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 от закона правила.
Извършени са 317 /триста и седемнадесет/ 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 актове за установяване на
административно нарушение (АУАН).
През отчетния период 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. са съставени 20 /двадесет/ броя
актове за установяване на административни нарушения.
Инспекторите от дирекция „КПД” са присъствали на 104 /сто и четири/ тиража,
организирани и проведени от ДП „Български спортен тотализатор”.
На основание чл. 89, ал. 1 и във връзка с чл. 10а от Закона за хазарта, са извършени 18
/осемнадесет/ броя проверки и са съставени 11 /единадесет/ броя актове за установяване на
публични държавни вземания.

Анализ на дейността през отчетния период, свързана с извършване на
проверки и съставяне на актове за установяване на административни нарушения и
актове за установяване на публично държавно вземане
01.01. - 31.12.2017 г.

Извършени проверки по Закона за
хазарта

734 бр.

• извършени проверки в обекти, в
които се извършват дейности по
ЗХ от лица, получили лиценз от
ДКХ

417 бр.

• извършени проверки по сигнали,
жалби, докладни и писма от други
институции

317 бр.

Общ брой съставени АУАН

20 бр.

Общ брой съставени АУПДВ

11 бр.

2. Правни дейности
2.1 Информация относно административно-наказателното производство за
2017г.
През периода януари – декември 2017 г. са изготвени 21 /двадесет и един/ проекта на
наказателни постановления, вследствие на което са издадени 21 /двадесет и едно/ наказателни
постановления от председателя на ДКХ. Едно от наказателните постановления е издадено въз
основа на материали от досъдебно производство и постановление за прекратяване на
досъдебното производство на Софийска районна прокуратура, препратени в ДКХ по
компетентност. Останалите 20 /двадесет/ наказателни постановления са издадени въз основа
на актове за установяване на административно нарушение, съставени от служителите на
дирекция „Контрол и правни дейности“. Наложените през този период санкции са в размер на
101 500 /сто и една хиляди и петстотин/ лева.
През първото шестмесечие на 2017 г. издадените от председателя на Държавната
комисия по хазарта наказателни постановления са 8 /осем/ бр.
През второто шестмесечие на 2017 г. издадените от председателят на Държавната
комисия по хазарта наказателни постановления са 13 /тринадесет/ бр. Няма прекратени
административно-наказателни преписки с резолюции за прекратяване.

По издадените и връчени през 2017 г. наказателни постановления са постъпили 10
/десет/ жалби, които след надлежно окомплектоване са изпратени по компетентност на
съответния съд в предвидените в процесуалния закон срокове.
По образувани съдебни производства, приключили през 2017 г. с решение на
компетентния съд, са влезли в сила 6 /шест/ бр. наказателни постановления и 3 /три/ бр. са
отменени. Висящи производства има по 10 /десет/ дела.
Събраните през 2017 г. суми от наложени глоби и имуществени санкции по издадени
наказателни постановления са в размер на 53 500 /петдесет и три хиляди и петстотин/ лв.
Необжалваните и съответно влезли в сила наказателни постановления са 7 /седем/ на
брой. По влезли в сила НП са изпращани своевременно покани за доброволно плащане.
Постъпленията от наложени глоби и имуществени санкции своевременно са превеждани от
длъжниците по сметката на ДКХ, поради което само 3 /три/ наказателни постановления от
влезлите в сила през 2017 г. са изпратени до Националната агенция за приходите за
принудително събиране.
Издаване на наказателни постановления, се извършва в едномесечния срок, предвиден
в чл. 52, ал. 1 от ЗАНН.
2.2 Информация относно издадени и обжалвани актове за установяване на
публични държавни вземания.
Във връзка с изискванията на чл. 10а, ал. 1-3 от ЗХ на лицата имащи качеството
организатори на хазартни игри и неплатили в срок дължимите вноски за социално отговорно
поведение са издадени 11 /единадесет/ акта за установяване на публични държавни вземания
(АУПДВ) с общ размер 53 750 /петдесет и три хиляди седемстотин и петдесет/ лева. Нито един
от издадените актове не е обжалван. Общият размер на сумите събрани доброволно от
наложените санкции е 18 750 /осемнадесет хиляди седемстотин и петдесет/ лева.
Към
31.12.2017 г. изпълнението на задълженията по чл. 10а от ЗХ за 2017 г. възлиза на 2 228 000
/два милиона двеста двадесет и осем хиляди/ лева.
През 2017 г. бяха окончателно потвърдени и влязоха в сила първите обжалвани пред
българските съдилища АУПДВ. Може да бъде отбелязано като голям успех създаването на
практика пред Върховния административен съд в полза на ДКХ относно законосъобразността
на издадените актове и цялостната процедура по събиране на дължимите вноски за отговорен
хазарт.
IV. Заявления за достъп до обществена информация
През 2017 г. в ДКХ са постъпили три заявления по Закона за достъп до обществена
информация, по които са постановени две решения на председателя на ДКХ за предоставяне
на искания достъп до обществена информация. По едно от заявленията заявителят е уведомен
с писмо по реда на чл. 33 от ЗДОИ, че в ДКХ не е установено наличието на исканата
информация.
V. 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 2017 г., бяха
проведени следните обучения:
- Прилагане измененията на Закона за държавния служител – 1 служител;
- Административна стилистика - 1 служител;
- Комуникативни умения на английски език – 3-ма служители;
- Компютърни атаки в организационна среда – 2-ма служители;
- Прилагане на Административноопроцесуалния кодекс (за юристи) – 2-ма служители;

- Практикум за експерти по управление на човешките ресурси – 1 служител;
- Компютърни основи (по ECDL) - 1 служител;
- Киберсигурността на България като член на НАТО и ЕС – 1 служител;
- Електронни таблици (по ECDL) - 3-ма служители;
- Делови умения на английски език – 2-ма служители;
- Прилагане на Закона за обществените поръчки – 2-ма служители;
- Лична ефективност. Емоционална интелигентност – 1 служител;
В изпълнение на разпоредбата на чл. 35б, ал. 1 от ЗДСЛ са проведени следните
задължителни обучения:
- Задължително обучение на държавни служители назначени за първи път на държавна
служба – 2-ма служители.
Други обучения извън годишния план за обучение на служителите в ДКХ за 2017 г. не
са провеждани, включително и от други организации различни от Института по публична
администрация.
VI. Качество на административното обслужване,
административната тежест и развитие на електронното управление.

намаляване

на

С оглед оптимизиране на основните функции и повишаване качеството на
предоставяните административни услуги, качествен и ефективен надзор в контекста на
Комплексното административно обслужване (КАО), ДКХ по служебен път набавя
необходимата информация от други институции във връзка с искането за издаване на лиценз
и промени в обстоятелствата по издаден лиценз:
1. информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс от Националната агенция за приходите;
2. справка за актуална търговска регистрация и актуален учредителен акт, съответно
устав на искателя;
3. одитиран годишен финансов отчет за предходната година на искателя;
4. справка за документите за собственост и за ползване на сградите и помещенията, в
които се намира обектът за организиране на хазартни игри;
5. справка за валидност на лиценза за извършване на частна охранителна дейност.
В изпълнение на Решение № 357/29.06.2017 г. на Министерския съвет за привеждане
на системите за електронен документооборот на административните органи в съответствие с
определения от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)
технически протокол, ДКХ се свърза в тестовата среда на „RegiX“. Инсталира се клиентско
приложение и се проведоха успешни тестове. Комисията предприе необходимите стъпки за
присъединяване към средата за междурегистров обмен в съответствие с утвърдени от
председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) общи условия за достъп
до регистри на държавната администрация в средата за междурегистров обмен.
От
септември 2017 г. се заяви включване на ДКХ в продукционната среда. Към 01 септември 2017
г. Комисията приведе системите си за документооборот в съответствие с определения от
председателя на ДАЕУ технически протокол по чл. 18, ал. 1 от Наредбата за общите
изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни
услуги. На 03.10.2017 г. се инсталира последна версия на приложението и се извърши
необходимата конфигурация за достъп до продукционната среда на „RegiX“ от страна на
„TechnoLogica“. Предстои потвърждаване на достъпа до заявените регистри след заповед на
председателя на ДАЕУ. Към дата 19.10.2017 г. постъпиха отговори от Министерство на
образованието и науката и от Национална агенция за приходите за предоставяне на искания от
ДКХ достъп до администрирани от тях регистри и справки.
В изпълнение разпоредбите на Наредбата за административното обслужване на
приемната на комисията е поставено информационно табло с информация за предоставяните

административни услуги. Информацията е точна, систематизирана и редовно се актуализира
при законодателни изменения. Тя включва номера и точното наименование на предоставяната
административна услуга, така както е вписана в Интегрираната информационна система на
държавната администрация - Административен регистър.
Съгласно Закона за достъп до обществена информация в края на 2017 г. ДКХ
предостави на неограничен кръг от лица публична и прозрачна информация за регулирания
лицензиран пазар. Водените и поддържани публични електронни регистри от ДКХ, за
организаторите на хазартни игри, дейности по производство и разпространение, сервиз и внос
на игрално оборудване, прекратени, отказани и отнети лицензи за организиране на хазартни
игри, утвърдено игрално оборудване бяха публикувани на www.opendata.government.bg в
отворен формат, позволяващ повторна употреба. Информацията в регистрите се обновява
периодично.
IIV. Сътрудничество и обмяна на опит
Държавната комисия по хазарта работи активно през 2017 г. върху изграждане на
добри отношения, връзки и ползотворно сътрудничество с хазартните регулатори от цял свят.
Представители на ДКХ присъстваха и взеха участие в Международното изложение на
игрално оборудване ICE Totally Gaming, проведено през февруари 2017 г. в Лондон,
Великобритания. Изложението бе проведено за 28-ма поредна година, като в рамките му бе
организирана и среща на представители на регулаторните органи в областта на хазарта от
различни страни.
България участва в работна среща за експерти в областта на хазарта, организирани от
Европейската комисия (ЕК). По време на срещата бяха обсъдени важни законодателни
въпроси - административно сътрудничество, превенция по отношение на уреждането на
мачове и превантивни мерки за злоупотреби, финансиране на тероризма и 4-та Директива за
изпирането на пари, транспонирането й, и текущите изменения, както и отговорен хазарт.
Държавната комисия по хазарта се включи активно в юбилейното 10-то издание на
Източноевропейската конференция на игралната индустрия, утвърдила се като един от найпрестижните форуми на хазартната индустрия, не само в България, но и в целия регион на
Централна и Източна Европа. Конференцията бе съпътствана от Десетото юбилейно издание
на Балканското изложение на развлекателната и игралната индустрия. Изложението и
конференцията затвърждават позициите на страната ни в областта на хазарта, не само на
национално, а и на международно равнище. Събитието даде възможност да бъдат дискутирани
важни и съществени за бранша въпроси, да се обмени ценен опит, който да послужи за
развитието на игралната индустрия у нас и не на последно място да се популяризират
българските производители по света.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
МАРИЯ ФИЛИПОВА

