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към
Наредба за воденето, поддържането и съхраняването
на електронните регистри в Държавната комисия по хазарта
и за подлежащите на вписване обстоятелства

Настоящата Наредба е разработена в изпълнение на чл. 17, ал. 2 от
Закона за хазарта и урежда условията и реда за воденето, поддържането и
съхраняването на електронните регистри в Държавната комисия по хазарта
(ДКХ), както и подлежащите на вписване в тези регистри обстоятелства.
Създаването на публични електронни регистри е средство за осигуряване
на публичност и бърз и лесен достъп до информация за издадените и
отнети от ДКХ лицензи и данните за организаторите на хазартни игри и
дейности по Закона за хазарта (ЗХ).
Съгласно Закона за хазарта в електронните регистри се съдържа
информация относно: организаторите на хазартни игри; организаторите на
дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване; издадените,
продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите лицензи за
организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по ЗХ;
утвърденото игрално оборудване.
Наредбата определя правила за воденето и поддържането на
публичните електронни регистри от ДКХ. Вписванията в регистрите ще се
извършват от определени със заповед на председателя на ДКХ длъжностни
лица в определени в Наредбата срокове. Предвиден е и ред за поправка на
грешки, допуснати при вписванията.
Уредена е възможност за утвърждаване от председателя на ДКХ на
електронни регистрационни форми за подаване на документи по
електронен път. Тази възможност ще бъде реализирана след завършване на
работата по договор № А11-31-15/01.02.2012 г. за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
по
Оперативна
програма
”Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект А11-3115/04.04.2011 г. „Модерно и ефективно осъществяване на държавния
надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система,
електронни регистри и въвеждане на електронно управление”, тъй като
към настоящия момент ДКХ няма техническа възможност за предоставяне
на електронни административни услуги.

Създадени са правила за съхраняване на данните в регистрите, с цел
осигуряване на достоверността, актуалността и сигурността на
информацията, която се съдържа в тях. Предвиден е ред за достъп до
регистрите – чрез интернет страницата на ДКХ, като по този начин е
изпълнено изискването на закона за публичност на регистрите.
В проекта на Наредба детайлно са определени данните за
организаторите на хазартни игри и дейности, както и обстоятелствата,
подлежащи на вписване в регистрите. При изброяване на обстоятелствата,
подлежащи на вписване са взети предвид изискванията на действащото
законодателство по отношение на защитата на личните данни, като този
вид данни са изключени от обхвата на обстоятелствата, подлежащи на
вписване в публичните регистри.
С приемането на Наредбата ще се увеличи прозрачността в работата
на ДКХ и ще се подобри информационния обмен между ДКХ и други
държавни органи, бизнеса и гражданите по отношение на надзорната
дейност, извършвана по Закона за хазарта.

