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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната
администрация
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по
хазарта и на нейната администрация.
Основната цел на промените в устройствения правилник на Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) е да се актуализира числеността на служителите, с което да се подобри
ефективността при осъществяване на контролната и лицензионна дейност, а също така и
капацитета в областта на правното обслужване на ДКХ. С увеличаване числеността на
юрисконсултите процесуалното представителство на комисията ще се осъществява от
достатъчен брой служители, което ще доведе до повишаване качеството при извършване на
съдопроизводствените действия по всички дела, завеждани от и срещу ДКХ. С настоящия
проект се предвижда създаването на дирекция „Нормативна уредба и процесуално
представителство“. Основните дейности на дирекцията ще бъдат свързани с подпомагане на
председателя и специализираната администрация по правни въпроси, изработването на
проекти на нормативни актове, свързани с надзора върху хазарта, както и изготвянето на
правни анализи на действащото законодателство, закони и подзаконови нормативни актове.
Наличните към момента 49 (четиридесет и девет) щатни бройки служители не могат
да обезпечат ефективното осъществяване на правомощията на председателя на ДКХ при
провеждане на държавната политика в сферата на хазартната дейност, което налага
необходимост от тяхното увеличение с нови 3 (три) щатни бройки, от които: 1 (една) щатна
бройка за експерт – разглеждащ преписки в лицензионни производства по ЗХ, 1 (една) щатна
бройка за инспектор и 1 (една) щатна бройка за юрисконсулт.
С увеличаване числеността на служителите ще се повиши качеството на
предоставяните от ДКХ административни услуги, както и ще се постигне по-висока
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ефективност при осъществяване от Комисията на вменените ѝ със ЗХ функции във всичките
им аспекти – надзорни, регулаторни и контролно-санкционни.
Предложените промени ще доведат до увеличаване на числеността на персонала на
Държавната комисия по хазарта, което е съобразено с изискванията на § 16 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
администрацията (ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г.,
бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.), а средствата за тяхната реализация ще бъдат в рамките
на утвърдения бюджет на Министерството на финансите.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта
на акт са проведени обществени консултации, като проектът на постановление на
Министерския съвет, докладът към него, частичната предварителна оценка на въздействието
и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на
Министерския съвет са публикувани на Интернет страницата на Министерството на
финансите и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.
В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за
постъпилите предложения, становища и възражения заедно с неприетите предложения в
резултат на проведените обществени консултации е публикувана на Интернет страницата на
Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации.
Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от администрацията
на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е свързан, съгласно чл. 32, ал.
1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като
становищата им са отразени съгласно приложената към доклада справка.
С цел обезпечаване изпълнението на функциите по планиране и осъществяване на
контролната дейност, и по планиране и осъществяване на процесуалното представителство в
Държавната комисия по хазарта се осигуряват допълнителни 3(три) щатни бройки за сметка
на числеността на персонала в административните звена на Министерството на финансите.
За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на финансите.
Необходимите разходи се осигуряват за сметка на планираните средства по бюджета на
Министерството на финансите.
Предложеният проект на постановление на Министерския съвет не води до
въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е приложена финансова
обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз,
поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и
на нейната администрация.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация;

2. Съгласувателни становища и справка за отразяването им;
3. Частична предварителна оценка на въздействието;
4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“;
5. Финансова обосновка;
6. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
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