П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по повод стартирането на проект на Държавната комисия по хазарта по Оперативна
програма „Административен капацитет”
Проектът „Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху
хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни
регистри и въвеждане на електронно управление'' 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 за 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 № А11-31-15/01.02.2012 г. и има за цел да
се оптимизира дейността на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) чрез въвеждане на
единна информационна система, електронни услуги и регистри..
На 30.03.2012 г. в „Държавен вестник” е обнародван изцяло нов Закон за хазарта.
В него за първи път се регулира извършването на хазартна дейност от разстояние.
Предвидено е и воденето на електронни регистри за организаторите на хазартни игри и
дейности, на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и
отнетите лицензи и на утвърденото от ДКХ оборудване. С реализирането на проекта
ДКХ ще може адекватно да отговори на нуждите на гражданите и бизнеса и ще
осъществява дейността си ефективно, ефикасно и икономично. По този начин ще се
постигне по-добър държавен надзор върху хазарта.
Общата цел на проекта е да се оптимизира дейността на Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) чрез въвеждане на единна информационна система, електронни услуги и
регистри.
За изпълнението на общите цели на проекта са поставени следните специфични цели:

- подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез ускоряване на процесите
по администриране и разглеждане на искания за издаване на разрешения по Закона
за хазарта, повишаване на качеството и разнообразяване на каналите на
предоставяне и заплащане на административните услуги, вкл. и по електронен път;

- повишаване качеството и сигурността на информацията, съхранявана в ДКХ, чрез
въвеждане на единна информационна система, цифровизиране на определена част
от съществуващия хартиен архив чрез сканиране и/или въвеждане на данни в
структуриран вид;

- създаване на предпоставки за по-добра и по-бърза събираемост на таксите, дължими
по Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта; подпомагане
дейността на данъчната и митническата администрация чрез създаване на
предпоставки за ефективен информационен обмен с тях по отношение на издадени
и отнети разрешения за организиране на хазартни игри и разрешения за
производство, внос, разпространение и сервиз на игрални съоръжения за хазартна
дейност.

Целеви групи на настоящия проект са:

- служителите на Държавната комисия по хазарта;
- гражданите;
- бизнеса;
- данъчната и митническата администрация.
Изборът на целевите групи се основава на необходимостта от подобряване
обслужването на гражданите и бизнеса като се ускорят процесите по администриране и
разглеждане на искания за издаване на лицензи по Закона за хазарта, като се повиши
качеството и се разнообразят каналите на предоставяне и заплащане на
административните услуги, да се улесни достъпа до информация и да се увеличи
прозрачността на работата на ДКХ. За да се постигне висока степен на ефективност в
работата на ДКХ, трябва да се въведе вътрешна информационна система и да се
разработят електронни услуги.
Успешната реализация на проекта включва:
- Извършени проучвания и анализи, идентифицирани нужди и разработена
дългосрочна стратегия за развитието на ДКХ;
- Разработени методики, инструкции, вътрешни правила за работа и наръчници,
целящи унифициране на административните процеси и повишаване на качеството
на административното обслужване;
- Разработена единна информационна система за ДКХ, включително стандарти и
модули за интеграция с външни системи, за подаване по електронен път на
документи, осъществяване на електронни услуги и поддържане на публични
регистри съгласно изискванията на нормативната уредба;
- Сертифицирана по ЗЕУ информационна система;
- Модернизирана и унифицирана Интернет страница на ДКХ във връзка с
подобряване на електронното обслужване на гражданите и бизнеса;
- Предоставяне на електронни административни услуги;
- Реализирани възможности ДКХ да събира, обработва и анализира статистическа
информация, да извършва задълбочени анализи и да прави прогнози както за пазара
на хазартни услуги, така и за пристрастеността към хазарта.
- Обучени служители за прилагане на принципите на ЗЕУ;
- Създадени предпоставки за повишена събираемост на такси, данъци и митнически
сборове посредством подобрен информационен обмен и координация с данъчните и
митническите администрации.
Резултатите ще бъдат постигнати чрез изпълнението на следните основни
групи дейности:
1. Аналитични дейности: юридически, технически и организационен анализ на
съществуващата ситуация и идентифициране на нуждите в контекста на
поставените цели;
2. Организационни и нормативни дейности: разработване на дългосрочна стратегия
за развитие, конкретни методики, инструкции, вътрешни правила за работа и

наръчници с цел унифициране на административните процеси и качеството на
административното обслужване;
3. Технологични разработки: разработване на единна информационна система на
ДКХ, включително модули за интеграция с външни системи, за подаване по
електронен път на документи, осъществяване на електронни услуги и поддържане
на публични регистри съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнението на тази дейност включва:
• осигуряване на технологична възможност за прилагане принципите на
електронното управление (еднократно събиране и създаване на данни, служебно
уведомяване, автоматизирано предоставяне);
• разработване на електронни административни услуги в съответствие с
идентифицираните от анализа нужди;
• сертифициране на информационната система за съвместимост с изискванията на
Закона за електронното управление и подготовка на системата за интегриране с
регистрите по ЗЕУ при наличие на технологична готовност от страна на МТИТС;
• други технологични разработки, които ще бъдат идентифицирани по време на
аналитичните дейности.
4. Обучение по ЗЕУ на служителите на ДКХ
5. Одит
6. Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия
за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на
анализ и подобряване и получаване на обратна връзка от целевите групи и
заинтересованите страни относно резултатите от проектните дейности.
7. Управление на проекта: подготовка и провеждане на обществени поръчки,
осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта,
верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически
отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на проекта.
Проектът е с продължителност 18 месеца.

