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ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПРЕЗ
2018 г.

Основните стратегически цели на ДКХ са насочени към ефективна организация на
вътрешните работни процеси, служебен обмен на данни с други администрации при
предоставяне на административни услуги от ДКХ за потребителите и въвеждане на
е-управление, 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 2018 г., са следните:
I. Усъвършенстване на законовата и подзаконовата нормативна уредба.
През 2018 г. бяха направени изменения и допълнения 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, приета с ПМС № 164 от 12.08.2013 г., обн., ДВ, бр. 72 от 16.08.2013 г., в сила от
16.08.2013 г., изм. и доп., бр. 49 от 13.06.2014 г., в сила от 13.06.2014 г., бр. 2 от 4.01.2019 г.
Изготвиха се предварителни частични оценки на въздействието на Тарифата за таксите,
които се събират по Закона за хазарта и Наредба за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта;
II. Лицензиране на организатори на хазартни игри и дейности по ЗХ.
Една от основните дейности на дирекцията е свързана с извършване на проверки и
проучвания по подадени до Държавната комисия по хазарта искания за издаване на лицензи
по
Закона
за
хазарта
или
вписване
на
промени
в
тях.
През периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са постъпили общо 3 495 броя искания за
хазартни игри и дейности, за сравнение през 2017 г. броят на постъпилите искания е
3 363. През този период Колегиалният орган на ДКХ е провел 24 заседания, на които са
взети 3 528 броя решения (през 2017 г. са проведени 24 заседания и са взети 3 434 броя
решения).
През отчетния период са издадени 3 528 броя решения, както следва:
 Решения за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри или дейности –
93 бр., от които:
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- хазартни игри с игрални автомати в игрална зала – 83 бр. (за 2017 г. – 133 бр.);
издадени удостоверения – 83 бр.;
- хазартни игри в игрално казино – 3 бр. (за 2017 г. – 4 бр.); издадени удостоверения –
3 бр.;
- внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване – 1 бр. (за 2017 г. – 4 бр.);
издадено удостоверение – 1 бр.;
- производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване – 2 бр. (за 2017 г. –
3 бр.); издадени удостоверения – 2 бр.;
- (онлайн) залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти – 1 бр. (за 2017 г. – 1 бр.); издадено удостоверение – 1 бр.;
- (онлайн) залагания върху залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета – 2 бр. (за 2017 г. – 0 бр.); издадени удостоверения – 2 бр.;
- (онлайн) казино – 1 бр. (за 2017 г. – 0 бр.); издадено удостоверение – 1 бр.;
- за лото игра – 0 бр. (за 2017 г. – 1 бр.); издадено удостоверение – 0 бр.;
- залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета – 0
бр. (за 2017 г. – 2 бр.); издадено удостоверение – 0 бр.;
- залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти –
0 бр. (за 2017 г. – 1 бр.); издадено удостоверение – 0 бр.
 Решения за продължаване срока на действие на издадени лицензи – 107 бр. (за
2017 г. – 88 бр.). Издадените удостоверения са 107 бр.
 Решения за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър (чл. 37, ал.
4 от ЗХ) – 29 бр. (за 2017 г. – 21 бр.).
 Решения за промени във вече издадени лицензи – 2 546 бр. (за 2017 г. – 2 657 бр.).
Издадените удостоверения са 2 546 бр.
 Решения за утвърждаване на промени в правилата по чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ и на
удостоверителни знаци и талони – 256 бр. (за 2017 г. – 153 бр.).
 Решения за поправка на очевидна техническа грешка – 21 бр. (за 2017 г. – 17 бр.).
Издадените удостоверения са 21 бр.
 Решения за отказ за издаване на лиценз – 44 бр. (за 2017 г. – 2 бр.).
 Решения за предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз – 82 бр. (за
2017 г. – 34 бр.).
 Решения за прилагане на принудителни административни мерки за временно
отнемане на лицензи – 5 бр. (за 2017 г. – 5 бр.).
 Решения за прилагане на принудителни административни мерки за окончателно
отнемане на лицензи – 18 бр. (за 2017 г. – 3 бр.).
 Решения за откриване на производство по прилагане на принудителни
административни мерки за временно и/или окончателно отнемане на лицензи – 6 бр. (за
2017 г. – 4 бр.).
 Решения за прекратяване на образувано административно производство – 38 бр. (за
2017 г. – 40 бр.);
 Решения за спиране на образувано административно производство – 17 бр. (за 2017
г. – 2 бр.);
 Решения за неприлагане на принудителна административна мярка – 8 бр.
 Решение

за

прекратяване

действието

на

приложената

принудителна

административна мярка – 1 бр.
 Решения за отлагане на разглеждането на искания – 18 бр. (за 2017 г. – 5 бр.);
 Решения за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално оборудване
и игрален софтуер на комуникационно оборудване – 139 бр. (за 2017 г. – 184 бр.);
 Решения за допълване в списъка на интернет страниците, чрез които се
организират хазартни игри от лицата, които не са получили лиценз по ЗХ – 22 бр. с 42 бр.
интернет страници (за 2017 г. 19 бр. с 62 бр. интернет страници).
 Протоколни решения – 74 бр. (за 2017 г. 47 бр.);
 Други решения – 4 бр.
Данните за лицензионната дейност, съпоставени по шестмесечия за 2018 г. и сравнени
с резултатите за 2017 г., са следните:
Лицензиране на
организатори на
хазартни
игри/дейности

януари - юни 2018 г.
(бр. взети решения)

юли - декември 2018 г.
(бр. взети решения)

oбщ брой за 2018 г.
(бр. взети решения)

oбщ брой за 2017 г.
(/бр. взети решения)

Лиценз за организиране на хазартни игри
с игрални автомати

42

41

83

133

Лиценз за организиране на хазартни игри
в игрално казино

2

1

3

4

Лиценз за организиране (онлайн) залагания върху случайни
събития и със залагания,
свързани с познаване на
факти

1

0

1

1

Лиценз за организиране (онлайн) залагания върху залагания
върху
резултати
от
спортни състезания и
надбягвания с коне и
кучета

2

0

2

0

Лиценз за организиране
(онлайн) казино

1

0

1

0

Лиценз за лото игра

0

0

0

1

Лиценз за залагания
върху
резултати
от
спортни състезания и
надбягвания с коне и
кучета

0

0

0

2

Лиценз за залагания
върху случайни събития
и
със
залагания,
свързани с познаване на
факти

0

0

0

1

Лиценз за внос,
разпространение
и
сервиз
на
игрално
оборудване

0

1

1

4

Лиценз за производство,
разпространение и сервиз на
игрално оборудване

1

1

2

3

Продължаване срока
на действието на издаден
лиценз

66

41

107

88

Прекратяване действието
на
издаден
лиценз

13

69

82

34

Промени в издадени
лицензи

1 344

1 202

2 546

2 657

Лицензиране
на
организатори на хазартни игри/дейности

януари - юни 2018 г.
(бр. взети решения)

oбщ брой за 2018 г.
(бр. взети решения)

oбщ брой за 2017 г.
(/бр. взети решения)

Утвърждаване
на
промени в правила и
утвърждаване
на
удостоверителни знаци

136

120

256

153

Поправка
на
очевидна
фактическа
грешка

12

9

21

17

Отказ за издаване на
лиценз за организиране
на хазартни игри

31

13

44

2

Откриване
на
производство налагане
на принудителни административни мерки за
временно/окончателно
отнемане на лицензи

6

0

6

4

Временно отнемане
на удостоверение за
издаден лиценз

3

2

5

5

Спиране
на
образувано
административно производство

13

4

17

2

Окончателно отнемане на удостоверение
за издаден лиценз

14

4

18

3

Отлагане
разглеждането
искания

9

9

18

5

Прекратяване
на
образувано
административно производство

16

22

38

40

Неприлагане
на
принудителна административна мярка

0

8

8

0

Прекратяване действието на приложената
принудителна административна мярка

0

1

1

0

на
на

юли - декември 2018 г.
(бр. взети решения)

Утвърждаване
на
типове,
версии
и
модификации на игрално
оборудване и игрален
софтуер
на
комуникационно оборудване

58

81

139

184

Промени
в
обстоятелства вписани в
Търговския
регистър
(чл. 37, ал. 4 от ЗХ)

12

17

29

21

Протоколни
решения

25

49

74

47

0

4

4

0

oбщ брой за 2018 г.
(бр. взети решения)

oбщ брой за 2017 г.
(/бр. взети решения)

22 решения за
включване на 42 бр.
интернет страници

19 решения за
включване на 62 бр.
интернет страници

Други
Лицензиране
организатори
хазартни
игри/дейности

на
на

Допълване
на
списъка на интернет
страници, чрез които се
организират
хазартни
игри от лицата, които не
са получили лиценз по
Закона за хазарта

януари - юни 2018 г.
(бр. взети решения)

юли - декември 2018 г.
(бр. взети решения)

12 решения за
включване на 27 бр.
интернет страници

10 решения за
включване на 15 бр.
интернет страници

През отчетния период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са издадени общо 3 077 бр.
удостоверения; през същия период на 2017 г. са издадени общо 3 019 бр. удостоверения за
издадени лицензи и за извършени промени в тях.
Запазва се тенденцията на увеличение броя на постъпващите в ДКХ искания по ЗХ и
през 2018 г. – 3 495 бр.; през 2017 г. постъпилите искания са 3 363 бр., през 2016 г. са
3 104 бр., а през 2015 г. – 2 837 бр.). През отчетния период броят на постъпилите искания за
хазартни дейности се е увеличил със 132 броя в сравнение с 2017 г., респ. е увеличен и броят
на взетите от Колегиалния орган решения: от 3 434 бр. за 2017 г. на 3 528 за 2018 г. (с 94 бр.
повече).

2015 г.

увеличение

2016 г.

увеличение
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увеличение
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Брой
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За разглеждането на документи по подадени искания, за издаването на удостоверения,
както и за извършването на други административни услуги, се събират държавни такси по
Тарифа за таксите, съгласно чл. 30, ал. 1, 3 и 4 от Закона за хазарта.
Събраните приходи от държавни такси през 2018 г. са в размер на 157 295 622 лв. През
2017 г. събраните приходи са в размер на 138 315 015,52 лв., като през 2018 г. се наблюдава
увеличение в размер на 13,73 % или 18 980 606 лв.
Изложените данни за 2018 г. и съпоставката им с тези от 2017 г. показват
ефективността от работата на дирекция „ЛКД“, като това е видно и от събраните през 2018 г.
приходи от държавни такси, по отношение, на които е налице увеличение с 13,73 %. Във
връзка с това следва да се отбележи, че през последните 5 години се наблюдава постоянен
растеж в приходите от държавни такси, като най-голям скокът е през 2016 г., 2017 г. и
2018 г.:

Година

Размер на приходите в
лв.

2014 г.
2015 г.
2016 г.

58 101 688,00 лв.
94 268 069,00 лв.
124 817 975,58 лв.

2017 г.

138 315 015,52 лв.

2018 г.

157 295 622,00 лв.
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Системните администратори в дирекция „Лицензионна и контролна дейност“
осигуряват ежедневното поддържане на информационната и мрежова сигурност на
администрацията на ДКХ, осъществяват поддръжка на сървърите и архивирането на
информацията в базите данни, като за периода са извършени следните дейности:
- поддържане и мониторинг на свързаност между ДКХ и организатори на хазартни
игри;
- създаване, актуализация и отстраняване на проблеми с пощенски кутии;
- консултация, конфигуриране и отстраняване на проблеми с пощенски клиент MS
Outlook;
- актуализиране на адресната книга на служителите на ДКХ;
- консултация, конфигуриране и отстраняване на проблеми с MS Word;
- консултация, конфигуриране и отстраняване на проблеми с MS Excel;
- мониторинг, конфигуриране и отстраняване на проблеми с BackUp на потребителски
файлове и директории;
- мониторинг, конфигуриране и отстраняване на проблеми с BackUp на базата данни на
АИС Документооборот;
- мониторинг, конфигуриране и отстраняване на проблеми с BackUp на базата данни на
АИС Лицензи;
- създаване, актуализация и конфигуриране на потребителски акаунти в АИС
Документооборот;
- отстраняване на грешки и проблеми възникнали по време на работата в АИС
Документооборот;
- създаване и конфигуриране на потребителски акаунти в АИС Лицензи;
- отстраняване на грешки и проблеми възникнали по време на работата в АИС Лицензи;
- мониторинг на BackUp и актуализация на Омекс 2000;
- мониторинг и обновяване на АПИС и АПИС Регистър +;
- активиране и деактивиране на потребителски карти за достъп;
- мониторинг, конфигуриране и отстраняване на проблеми със системата за контрол на
достъпа MCS2000;
- консултация за работа с приложен софтуер;
- консултация за работа с файлове (копиране, преместване, архивиране) на локалната
машина и споделени папки;
- инсталиране на приложен софтуер необходим за работата на служителите на ДКХ;
- инсталиране, поддръжка и конфигуриране на периферни устройства (принтери,
скенери и др.);
- инсталиране на съответните актуализации за операционните системи и приложния
софтуер необходим за работата на служителите на ДКХ;

- инсталиране и настройка на електронни сертификати и необходимия за работата им
приложен софтуер;
- консултация за подписване на документи с електронен подпис и печат.
- мониторинг, поддръжка и конфигуриране на сървърите на ДКХ;
- подготвяне на работни места и необходимите им мрежови точки и периферни
устройства;
- настройки на операционната система, приложения и потребителската среда;
- създаване и конфигуриране на потребителски акаунти в активната директория;
- подмяна на дефектирали твърди компоненти;
- актуализация и мониторинг на антивирусен софтуер;
- отстраняване на проблеми с печат и заседнала хартия;
- подмяна на тонер касети, барабани и други консумативи необходими за работата на
техниката;
- подмяна на монитори, мишки, клавиатури и други периферни устройства;
- отстраняване на проблеми със сайта на ДКХ;
- публикуване на информация на сайта на ДКХ;
- поддръжка и отстраняване на проблеми с интранет страницата на ДКХ;
- отстраняване на проблеми с интернет свързаността на ДКХ;
- отстраняване на проблеми с мрежовата свързаност в ДКХ;
- изготвяне на становища, събиране на оферти и други документи необходими за
закупуването на техника в ДКХ;
- извършване на проверки и проучвания по постъпили сигнали за страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз;
- изготвяне на компютърно-технически справки за интернет страници;
- оказване на съдействие за отстраняване на проблеми на външни за ДКХ организации
свързани с продукти използвани в Комисията (Индекс България ООД, Информационно
обслужване АД, Апис, Омекс 2000 и др.).
- изготвяне на справки във връзка с автоматизирано подаваната информация към
сървърите на ДКХ от лицензираните организатори на онлайн игри.
През отчетния период, по реда на НАРЕДБА № Н-2 от 02.07.2012 г. за определяне
като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и
унищожаването му, експерти на дирекция „Лицензионна и контролна дейност“ са участвали в
унищожаването на 120 бр. бракувано игрално оборудване, съхранявано в складовете на ДКХ
на територията на страната. За извършената дейност са съставени необходимите документи.
Наблюдава се увеличение на постъпилите в ДКХ запитвания на юридически и
физически лица по въпроси, засягащи нормативната уредба на различни хазартни игри
(включително и чрез електронна поща), на които служителите от дирекцията са изготвили
своевременно отговори.

III. Контролна дейност
Дейността и организацията на контролната дейност са уредени с вътрешни правила
на Държавната комисия по хазарта. Инспекторите от дирекция „Лицензионна и контролна
дейност” осъществяват контрол по спазване на действащото законодателство, уреждащо
хазартната дейност. Част от дейностите на дирекцията са също планиране, отчитане и
извършване на анализ на резултатите от контролната дейност върху хазарта, оказване на
помощ и изготвяне становища по въпроси в хода на контролната дейност, изготвяне и
съгласуване на становища и участие на служители от дирекцията в производството по
реализиране на административнонаказателна отговорност, осъществяване на подкрепа при
процесуалното представителство на комисията пред съдилищата по дела, образувани по

жалби срещу издадени наказателни постановления и срещу административни актове,
издадени от председателя на ДКХ, изработване и участие в изработването на проекти на
нормативни и вътрешни актове, засягащи контролната дейност на комисията.
При осъществяване на правомощията си контролните органи извършват проверки по
спазване на Закона за хазарта като през отчетния период 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г., на
основание чл. 89, ал. 1 и ал. 4 от ЗХ, инспекторите от дирекция „ЛКД” са извършили общо
928 (деветстотин двадесет и осем) броя проверки, от които:
1. На основание чл. 89, ал. 4 от ЗХ са извършени 455 (четиристотин петдесет и пет)
броя проверки в обекти, в които се организират дейности по Закона за хазарта от лица,
получили лиценз от ДКХ.
2. Извършени са 473 (четиристотин седемдесет и три) 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 Закона за
хазарта, са съставени актове за установяване на административно нарушение.
Постъпилите в ДКХ през отчетния период сигнали и жалби, както и запитвания от
физически и юридически лица, са разгледани от служители на дирекция „ЛКД” и за
резултата от това жалбоподателите са уведомени.
В Държавната комисия по хазарта през отчетния период не са постъпвали жалби и
сигнали по реда на Глава осма, съгласно чл. 107 от Административнопроцесуалния кодекс.
3. През отчетния период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са съставени 236 (двеста
тридесет и шест) броя актове за установяване на административни нарушения.
4. Инспекторите от дирекция „Лицензионна и контролна дейност” са присъствали на
104 (сто и четири) тиража, организирани и проведени от ДП „Български спортен
тотализатор”.
5. На основание чл. 89, ал. 1 и във връзка с чл. 10а от Закона за хазарта са извършени
22 (двадесет и два) броя проверки и са съставени 11 (единадесет) броя актове за
установяване на публични държавни вземания.

Анализ на контролната дейност през отчетния период
01.01. - 31.12.2018 г.
Извършени
проверки
Закона за хазарта

по

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

928 бр.

455 бр.

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

473 бр.

Присъствие при провеждане
тиражите на „ТОТО 2“ на
ДП
„Български
спортен
тотализатор“

104 бр.

Общ брой съставени АУАН

236

Общ брой съставени АУПДВ

11

За целите на отчетността по отношение на извършената контролна дейност,
служители от дирекцията извършват ежедневна актуализация на необходимите данни в
следните регистри:
- Автоматизиран регистър „Контрол върху хазартната дейност“;
- Автоматизиран регистър „Жалби“;
- Автоматизиран регистър „Лица, временно преустановили дейността по организиране
на хазартни игри по чл. 40, ал 1 от ЗХ“.
IV. Правни дейности.
1. Административнонаказателно производство:
През периода януари – декември 2018 г. са изготвени и издадени 195 /сто деветдесет и
пет/ наказателни постановления от председателя на ДКХ. Две от наказателните
постановления са издадени въз основа на материали от досъдебно производство и
постановление за прекратяване на досъдебното производство на съответната районна
прокуратура, препратени в ДКХ по компетентност. Останалите 193 /сто деветдесет и три/
наказателни постановления са издадени въз основа на актове за установяване на
административно нарушение, съставени от служителите с контролни функции в ДКХ.
Наложените през този период санкции са в размер на 772 500 /седемстотин седемдесет и две
хиляди и петстотин/ лева.
За отчетния период 5 /пет/ административнонаказателни преписки са прекратени с
резолюции за прекратяване, 3 /три/ от които са прекратени на основание чл. 28 от Закона за
административните нарушения и наказания /ЗАНН/, а 2 /две/ на основание чл. 54 от ЗАНН.
През 2018 г. по издадените и връчени наказателни постановления са постъпили 100 /сто/
жалби, които след надлежно окомплектоване са изпратени по компетентност на съответния
съд в предвидените в процесуалния закон срокове.
По образувани съдебни производства, приключили през 2018 г. с решение на
компетентния съд, са влезли в сила 10 /десет/ бр. наказателни постановления и 5 /пет/ бр. са
отменени. Висящи производства има по 95 /деветдесет и пет/ дела.
Събраните през 2018 г. суми от наложени глоби и имуществени санкции по издадени
наказателни постановления са в размер на 184 977,79 лв., от които 172 500 лв. са постъпили
по сметката на ДКХ, а 12 477, 79 лв. са събрани от Националната агенция за приходите
/НАП/.
Необжалваните и съответно влезли в сила наказателни постановления са 50 /петдесет/ на
брой. По влезли в сила НП са изпращани своевременно покани за доброволно плащане.

Наложените глоби и имуществени санкции своевременно са превеждани от длъжниците по
сметката на ДКХ, поради което само 4 /четири/ наказателни постановления от влезлите в
сила през 2018 г. са изпратени на НАП за принудително събиране.
Издаването на наказателни постановления през 2018 г. е осъществявано в едномесечния
срок, предвиден в чл. 52, ал. 1 от ЗАНН.
От приложената по-долу диаграма е видно, че преобладаващата част от наложените
имуществени санкции са за констатирани нарушения през 2018 г. на разпоредбите на
задължителните игрални условия и правила, и изисквания, приетите от ДКХ на основание
чл. 22, ал. 1, т. 4-7 от ЗХ.

Наложени имуществени санкции
за констатирани нарушения
Констатирани нарушения през 2018 г.

133

62

По подзаконови нормативни
актове по прилагането на ЗХ /бр./

По ЗХ /бр./

2. Административно и изпълнително производство
През 2018 г. по жалби срещу решения на ДКХ са образувани общо 33 дела, разглеждани
от АССГ, описани както следва: 6 бр. решени, по които е отхвърлено искането на
жалбоподателя за спиране на предварителното изпълнение по решения от ДКХ; 6 бр.
решени, по които съдът спира предварителното изпълнение на решения на ДКХ; 5 бр.
решени, с които съдът отменя решения на ДКХ; 4 бр. оставени без разглеждане на
подадените искания и жалби срещу ДКХ; 12 бр. висящи производства.
От образуваните пред 2018 г. от ДКХ изпълнителни дела – едно е приключено, като от
длъжника е събрана изцяло сумата по изпълнителния лист. По две от изпълнителните дела
производствата все още са висящи.
През 2018 г. дирекция „ФСДАПО“ е изготвила 9 бр. АУПДВ.
V. Заявления за достъп до обществена информация
През 2018 г. в ДКХ са постъпили седем заявления по Закона за достъп до обществена
информация, по които са постановени пет решения на председателя на ДКХ за предоставяне
на искания достъп до обществена информация. По две от заявленията заявителят е уведомен
с писмо по реда на чл. 33 от ЗДОИ, че в ДКХ не е установено наличието на исканата
информация.

VI. 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 2018 г., бяха
проведени следните обучения:
- Дигитална трансформация – 1 служител;
- Оперативна съвместимост и информационна сигурност – 2-ма служител;
- Внедряване на по-добри организационни и технологични модели на взаимодействие
и административно обслужване – 1 служител;
- Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни материални активи от
бюджетните организации – 2-ма служители;
- Задбалансово отчитане на бюджетните показатели „поети ангажименти” и „нови
задължения за разходи” – 2-ма служители;
- Въведение в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) – 2-ма служители;
- Административна стилистика – 2-ма служители;
- Етика и противодействие на корупционния риск - 24 служители;
- Комуникационни умения - 1 служител;
- Комуникативни умения на английски език – 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 – 1 служител.
Други обучения, проведени извън годишния план за обучение на служителите в ДКХ за
2018 г., включително и от други организации различни от Института по публична
администрация:
- Обучение за работа с „Платформа за достъп до обществена информация“,
разработена от администрацията на Министерския съвет – 2-ма служители;
- Обучение проведено от Институт на вътрешните одитори в България - Форум "GDPR
- следващото ниво в защита на личните данни. Готови ли сме за това предизвикателство?“ –
2-ма служители.
VII. Сътрудничество и обмяна на опит
Държавната комисия по хазарта работи активно върху изграждане на добри отношения,
връзки и ползотворно сътрудничество с хазартните регулатори от цял свят.
Ежегодно в Лондон, Великобритания се провежда мащабно международно изложение и
конференция - ICE Totally Gaming, посветени на хазартната индустрия. През февруари
2018 г. представители на ДКХ за пореден път присъстваха и взеха участие в изложението.
Събитието се провежда за 29-та поредна година, 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 този форум традиционно е свързано с интензивна обмяна на
опит и подобряване на контактите с останалите регулатори.
България участва активно в работните срещи за експерти в областта на хазарта,
организирани от Европейската комисия (ЕК) под ръководството генерална дирекция
„Вътрешен пазар и услуги” в ЕК. През март 2018 г. експерти от ДКХ взеха участие в
заседание на експертната работна група в областта на хазарта. На срещата бяха дискутирани
въпроси относно работата на Комисията в областта на онлайн хазарта, искането за
стандартизация по отношение на отчитането в подкрепа на надзора на онлайн хазарта.
Отново бе обсъдена темата за четвъртата директива срещу изпирането на пари, която засилва
съществуващите разпоредби. Представени бяха детайли около промени на законодателствата
на различните държави членки – нов закон в Швеция, Италия с регистър за самоизключили

се по собствено желание играчи на онлайн хазарт. Поставен бе въпросът за т.нар. „Loot
boxes” – виртуални кутии с произволно съдържание, които се купуват с истински пари във
видео игра. Направена беше презентация за нелегалното онлайн съдържание, както и за
защита на потребителите.
Представители от ДКХ участваха в пореден семинар за европейските регулатори,
организиран от Европейската хазартна асоциации (EGBA) на тема: „Четвърта работна среща
на европейските регулатори – настоящи тенденции в европейското регулиране на онлайн
хазарта“. EGBA е организация на индустрията, представляваща водещи организатори на
онлайн залагания. Асоциацията се обявява за последователна регулация на онлайн хазарта,
основана на честна конкуренция в съответствие със законодателството на ЕС. На срещата
присъстваха представители на 16 държави членки, в това число и България. Дневният ред
беше организиран в два дискусионни панела – бъдещето на регулацията на онлайн хазарта и
бъдещето на финансовите технологии и онлайн плащанията.
България е член на Европейския форум на регулаторите на хазарта (GREF) от 2007 г. и
активно участва във всички инициативи на организацията. GREF съществува от 1989 г. и има
за цел да осигури възможност на европейските регулатори на хазарта да обменят опит,
менения, информация и да обсъждат важни въпроси в областта на хазарта.
През септември 2018 г. във Варшава, Полша се проведе първият регионален семинар,
организиран в рамките на проект на Съвета на Европа на тема: "Да запазим спорта без
престъпност - срещу манипулирането на спортни състезания (KOOS+2018-2020)''.
На срещата бяха обсъдени нуждите на заинтересованите страни в обмена на информация
и справяне с вече установените предизвикателства при регионалното сътрудничество.
Основната цел е насърчаването на регионалното сътрудничество и засилването на
ефективното функциониране на националната платформа, създадена във връзка с
предстоящата ратификация на Конвенцията за манипулиране на спортни състезания
(Конвенцията „Маколин“ CETS 215). Мрежата от национални платформи (известна като
„Групата от Копенхаген"), създадена от Съвета на Европа през 2016 г., е ангажирана с
разработването на проучване, основано на националния опит, за да се идентифицират
начините на работа, използвани от манипулаторите. Целта на Съвета на Европа е да
определи различните видове спортни манипулации и свързаните с тях корупционни
практики.
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