ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПРЕЗ
2016г.

Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е администрация към министъра на
финансите създадена със Закона за хазарта, юридическо лице на бюджетна издръжка.
Повишаване на качеството, ефективността и ефикасността на предоставяните
административни услуги и на изпълнението на контролната дейност, съгласно Закона за
хазарта.
Ефективно функциониране на ДКХ в рамките на държавния апарат и
европейските институции.
Укрепване на административния капацитет на ДКХ.
Резултатите от изпълнението на поставените стратегически и оперативни цели и
приоритети на ДКХ през 2016 г., са следните:

I. Усъвършенстване на законовата и подзаконовата нормативна уредба.
През 2016 г. бяха подготвени предложения за проекти на:
-Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № Н-3 от 4.09.2012 г. за
воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните
регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги;
- Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта;
Основната цел на проектите е въвеждането на нови електронни административни
процедури с оглед постигане на по-голяма оптимизация на административните
производства.
- Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за
измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, приета с Постановление № 241 на
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2012 г.).
Измененията в наредбата са свързани с прецизиране на текстове, отнасящи се за
идентифициране на главния вход на обектите за хазарт и на входовете на намиращи се в

близост училища и домове за деца, лишени от родителски грижи, и тяхното обвързване с
разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна
уредба за неговото прилагане.
- Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху
случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти;
- Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;
- Общи игрални условия и правила за организиране на лотарийни игри.
- Участие в заседанията на работна група създадена със заповед на министъра на
вътрешните работи и на председателя на ДАНС за избор/изготвяне на методика за
извършването на национална оценка на риска по отношение на изпирането на пари и
финансирането на тероризма и прилагането на методика за изготвянето на национална
оценка на риска и в тази връзка е направен преглед на националното законодателство и
изготвянето на предложение за законодателни промени с цел въвеждане и прилагане на
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета и за прилагане на
Регламент (ЕС)2015/847 на Европейския парламент и Съвета.
- Проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари.
През 2016 г. са приети следните правила и подзаконови нормативни актове:
-Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино;
-Общи изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
- Наредба за изменение и допълнение за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта.
II. Лицензиране на организатори на хазартни игри и дейности по ЗХ.
1.
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 01.01.2016 - 31.12.2016 г. са постъпили общо 3 104 бр. (за 2015 г. - 2 837
бр.) броя искания за хазартни игри и дейности. През този период Колегиалният орган на
ДКХ е провел 24 заседания, на които са взети 3 137 броя решения, в т. ч. (за 2015 г. - 24
заседания и 2 917 броя решения).
Взетите 3 137 броя решения, са както следва:

Решения за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри или
дейности - 129 бр. (за 2015 г. - 100 бр.);
- за лотарийна игра – 1 бр. (за 2015 г. - 1 бр.). Издадените удостоверения са 1 бр.;
- за лото игра – 0 бр. (за 2015 г. – 1 бр.). Издадените удостоверения са 0 бр.;
- хазартни игри с игрални автомати в игрална зала – 107 бр. (за 2015 г. - 90 бр.).
Издадените удостоверения са 107 бр.;
- хазартни игри в игрално казино – 6 бр. (за 2015 г. - 4 бр.). Издадените
удостоверения са 6 бр.;
- внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване – 3 бр. (за 2015 г. - 1 бр.).
Издадените удостоверения са 3 бр.;
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване – 2 бр. (за
2015 г. - 1 бр.). Издадените удостоверения са 2 бр.;
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- (онлайн) залагания върху резултати от спортни състезания – 3 бр.(за 2015 г. - 0
бр.) Издадените удостоверения са 3 бр.;
- (онлайн) залагания върху случайни събития – 2 бр. (за 2015 г.- 0 бр.). Издадените
удостоверения са 2 бр.;
- (онлайн) казино – 3 бр. (за 2015 г.- 1 бр.). Издадените удостоверения са 3 бр.;
- (онлайн) лото игра – 1 бр. (за 2015 г.- 1 бр.). Издадените удостоверения са 1 бр.
- (онлайн) лотарийна игра – 1 бр. (за 2015 г.- 0 бр.). Издадените удостоверения са 1
бр.
Решения за продължаване срока на действие на издадени лицензи – 87 бр. (за 2015
г. - 101 бр.). Издадените удостоверения са 87 бр.;

Решения за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър (чл.
37, ал. 4 от ЗХ) - 19 бр. (за 2015 г. - 28 бр.);

Решения за промени във вече издадени лицензи – 2 491 бр. (за 2015 г. – 2 161
бр.). Издадените удостоверения са 2 491 бр.;

Решения за утвърждаване на промени в правилата по чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ
и на удостоверителни знаци и талони – 136 бр. (за 2015 г.- 197 бр.);

Решения за поправка на очевидна техническа грешка - 10 бр. (за 2015 г. - 7
бр.). Издадените удостоверения са 10 бр.;

Решения за отказ за издаване на лиценз и за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване –
7 бр. (за 2015 г. - 1 бр.);

Решения за предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз - 54 бр. (за
2015 г. - 45 бр.);

Решения за налагане на принудителни административни мерки за временно
и/или окончателно отнемане на лицензи – 2 бр. (за 2015 г. – 6 бр.);

Решения за откриване на производство налагане на принудителни
административни мерки за временно и/или окончателно отнемане на лицензи – 2 бр.;

Решения за прекратяване на образувано административно производство - 11
бр. (за 2015 г. - 4 бр.);

Решения за отлагане на разглеждане на искания – 3 бр. (за 2015 г. - 22 бр.);

Решения за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално
оборудване
и игрален софтуер на комуникационно оборудване – 147 бр. (за 2015 г. – 169 бр.);

Решения за допълване в списъка на интернет страниците, чрез които се
организират хазартни игри от лицата, които не са получили лиценз по ЗХ – 15 бр. със 147
бр. интернет страници (за 2015 г. 28 бр. с 214 бр. интернет страници).

Решение за утвърждаване на годишен план за социално отговорно поведение
2016 г. – 1 бр.;

Решения за приемане на общи игрални условия и изисквания за игрални
казина – 1 бр.;

Протоколни решения – 22 бр. (за 2015 г. 31 бр.)
Данните за дейността, съпоставени по шестмесечия на 2016 г., както и съпоставени
с резултатите за 2015 г. са следните:
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За периода са издадени 2 903 бр. удостоверения за издадени лицензи и извършени
промени по тях.
През 2016 г. се запазва тенденцията за увеличаване на постъпващите в ДКХ
искания по ЗХ (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 2016 г. (3 104
бр.) сравнен с 2015 г. (2 837 бр.) се е увеличил с 267 бр. От това следва и увеличение в
броя на взетите решения от 2 917 бр. за 2015 г. на 3 137 бр. за 2016 г. или с 220 бр.
повече.
2014 г.

увеличение

2015 г.

увеличение

2016 г.

Брой искания

2383

+ 454 бр. =

2837

+ 267 бр. =

3104

Брой решения

2595

+ 322 бр. =

2917

+ 220 бр. =

3137

3500
3000

2500
2000

Бр. Искания

1500

Бр. Решения

1000
500
0
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Налице е увеличение и в броя на издадените лицензи по ЗХ от 100 бр. през 2015 г. на
117 бр. през 2016 г., като увеличението в лицензите за онлайн игри е повече от пет пъти,
което е доказателство за благоприятната бизнес среда в България в областта на онлайн
залаганията.
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Налице е увеличение броя на лицензите за онлайн залагания повече от пет пъти,
което е доказателство за благоприятната бизнес среда в България в областта на онлайн
залаганията.Това се потвърждава и от обстоятелството, че през 2016 г. е налице намаление
броя на включените в „black list“ бетинг компании, които не са получили лиценз по ЗХ.
В последните три години се забелязва намаляване и в общия брой на наложените
принудителни административни мерки от страна на ДКХ (през 2016 г. – 2 бр., през 2015 г.
– 6 бр., а през 2014 г. – 9 бр.), което от своя страна показва и ефективността на
предприетите от страна на Комисията мерки по прилагане на разпоредбите на Закона за
хазарта.
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 124 817 975,58 лв.
В сравнение с предишната 2015 г. (приходите от такси – 94 268 069 лв.), събраните
приходи през 2016 г. са с 32,41 % повече, а именно в размер на 30 549 906,58 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.
Извършена бе 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 протокол за оценка и протокол за бракуване и с разрешение на министъра на
финансите са унищожени 57 бр. игрално оборудване, придобито от държавата като
изоставено.
През последните 5 години се наблюдава постоянен растеж в приходите от държавни
такси, като най-големия скок е през 2014 г., 2015 г. и 2016 г., както следва:
година
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През календарната 2016 г., 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., са изградени и
конфигурирани девет отделни и различни комуникационни канала за автоматизираното
подаване на информация между сървърната система на ДКХ и тези на организаторите на
хазартни игри, съгласно издадените лицензи. Комисията предоставя три варианта за
съгласуване и избор при изграждане на комуникационна свързаност с организаторите на
хазартни. В този период служители на ДКХ (техническият екип) изпълнява постоянна
24/7/365 поддръжка и мониторинг на сървърната система на ДКХ и процесите свързани с
автоматизираното подаване на информация от организаторите на хазартни игри.
По реда на Раздел VII, Глава Четвърта на ЗХ (Принудителни административни
мерки) през 2016 г. са наложени две принудителни административни мерки и са открити
две производства за налагане на такива.
За отчетния период са изготвени и 64 бр. отговори на постъпили в ДКХ запитвания
на юридически и физически лица, по въпроси засягащи нормативната уредба на различни
хазартни игри, включително чрез електронна поща.
2.
Администрацията на ДКХ води, поддържа и актуализира публичните
електронни регистри, организират внедряването, поддръжката и усъвършенстването на
информационните системи и прилагането на информационните стандарти в комисията.
Осигурено е ежедневно системно администриране на информационна и мрежова
сигурност на администрацията на ДКХ, поддръжка на сървърите и архивиране на
информацията в базите данни. За периода са извършени следните действия:
- изграждане, поддържане и мониторинг на свързаност между ДКХ и организатори
на хазартни игри;
- създаване, актуализация и отстраняване на проблеми с пощенски кутии и имейл
сървър;
- 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 Back Up на
потребителски файлове и директории;
- мониторинг, конфигуриране и отстраняване на проблеми с Back Up на базата данни
на АИС Документооборот;
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- мониторинг, конфигуриране и отстраняване на проблеми с Back Up 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 Back Up и актуализация на Омекс 2000;
- мониторинг и ръчно 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, монтиране и конфигуриранена 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;
- мониторинг, поддръжка и конфигуриране на сървърите на ДКХ;
- подготвяне на работни места и необходимите им мрежови точки;
- настройки на операционната система, приложения и потребителската среда;
- създаване и конфигуриране на потребителски акаунти в активната директория;
- подмяна на дефектирали твърди дискове;
- актуализация на операционните системи на работните станции;
- 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 на 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 други.).
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III.

Контрол върху хазартните игри и дейности по ЗХ

1. Контролна дейност
Дейността и организацията на контролната дейност са уредени с вътрешни правила
на ДКХ. При осъществяване на правомощията си контролните органи извършват проверки
по спазване на Закона за хазарта.
През отчетният период 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. са реализирани общо 551
(петстотин петдесет и един) броя проверки, от които:
1. Съгласно чл. 89, ал. 1 и 4 от ЗХ - 387 (триста осемдесет и седем) броя проверки в
обекти, в които се организират дейности по ЗХ от лица, получили лиценз от ДКХ.
При извършените проверки се наблюдава тенденция за намаляване броя на
нарушенията на Закона по хазарта и утвърдените на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 от
същите правила.
2. Извършени са 148 (сто четиридесет и осем) 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 АУАН.
Постъпилите в ДКХ през отчетния период сигнали и жалби, както и запитвания от
физически и юридически лица, са разгледани, като за резултата от тях са уведомени
заинтересованите лица и жалбоподатели.
През отчетния период в ДКХ не са постъпвали жалби и сигнали по реда на Глава
осма, съгласно чл. 107 от Административнопроцесуалния кодекс.
3. През отчетния период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. са съставени 16 (шестнадесет)
броя актове за установяване на административни нарушения.
4. Инспекторите от дирекция „КПД” са присъствали на 103 (сто и три) тиража,
организирани и проведени от ДП „Български спортен тотализатор”.
5. През отчетния период, на основание чл. 89, ал. 1, т. 10 и във връзка с чл. 10а от
Закона за хазарта, са извършени 15 (петнадесет) 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. - 31.12.2016 г.
Извършени проверки по Закона за
хазарта

551 бр.

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

387 бр.

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

148 бр.

9

Общ брой съставени АУАН

16

Общ брой съставени АУПДВ
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2. Правни дейности
През периода януари – декември 2016 г. са изготвени и издадени 16 /шестнадесет/
проекти на наказателни постановления. Наложените през този период санкции са в размер
на 70 000 /седемдесет хиляди/ лв. По издадените и връчени през 2016 г. наказателни
постановления са постъпили 10 /десет/ жалби, които след комплектоване са изпратени по
компетентност на съответния съд. От тях 2 /две/ са окончателно потвърдени, а останалите
са висящи. По образувани съдебни производства, приключили през 2016 г. с решение на
компетентния съд, са влезли в сила 16 бр. наказателни постановления и 3 бр. са отменени.
След направен анализ на съдебната практика по дела приключили през 2016 г. се
установи, че най-много констатирани нарушения са за неизпълнението на императивната
разпоредба на чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗХ. Видно от съдебните решения повечето
първоинстанционни съдилища ги квалифицират като маловажен случай. Всички
касационни инстанции, приемат становището на процесуалните представители на ДКХ, че
предвиденият по отношение на хазартната дейност контрол е засилен, както и
отговорността при нарушения по ЗХ, които чувствително увреждат фискалните интереси
на държавата, поради което и нарушенията на неговите разпоредби се отличават с повисока степен на обществена опасност. ЗХ като цяло изключва приложението на общия
институт на маловажността, а за конкретното деяние е възприето, че обществената
опасност е значителна. С оглед на което процесните НП са окончателно потвърдени.
Участието на непълнолетни лица в хазартни игри е едно от най-съществените
нарушение на ЗХ, но за да се реши този проблем се работи системно с инструментите, с
които нашата институция разполага и които законодателят е предвидил, за да може
усилията, които се полагат да бъдат успешни.
Събраните през 2016 г. суми от наложени глоби и имуществени санкции по издадени
наказателни постановления са в размер на 62 000 лв. Постъпленията от наложени глоби и
имуществени санкции своевременно са привеждани по сметката на ДКХ, поради което
само 4 /четири/ преписки на длъжниците са изпратени до Национална агенция за
приходите за принудително събиране.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 10а, ал. 1-3 от ЗХ, по администрирането на
дължимите от организаторите вноски за социално отговорно поведение, на лицата имащи
качеството организатори на хазартни игри и неплатили в срок дължимите вноски са
издадени 11 /единадесет/ акта за установяване на публични държавни вземания (АУПДВ)
с общ размер от 58 500 лв., като от издадените АУПДВ в сила са влезли 10 /десет/ броя.
Към 31.12.2016 г. изпълнението на задълженията по чл. 10а от ЗХ възлиза на
2 252 000 лв.

IV.

Заявления за достъп до обществена информация

През 2016 г. в ДКХ е постъпило едно заявление по Закона за достъп до обществена
информация, по което е постановено едно Решение на председателя на ДКХ за
предоставяне на искания достъп до обществена информация.
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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 за 2016 г., бяха
проведени различни обучения за 47 бр. служители.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 35б, ал. 1 от ЗДСЛ беше проведено и едно
задължително обучение на държавни служители назначени за първи път на държавна
служба.

VI.

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.
Представители на ДКХ присъстваха и взеха участие в Международното изложение на
игрално оборудване ICE Totally Gaming, проведено през февруари 2016 г. в Лондон,
Великобритания. Изложението се провежда за 27 поредна година, като в рамките му се
организира и среща на представители на регулаторните органи в областта на хазарта от
различни страни. През 2016 година е било посетено от 28 487 души. Участието на
българската делегация на този форум бе свързано с интензивна обмяна на опит и
подобряване на контактите с останалите регулатори. Бяха обсъдени теми относно
Интернет хазарта и новите законодателства в някои страни.
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 май 2016 г. представители на ДКХ се включиха в годишната среща и в
заседанията на експертните работни групи (отговорен хазарт, технически въпроси,
интернет залагания, информация и статистика), които се проведоха в Малта. Във форума
през 2016 г. участваха 76 представители на регулаторни органи от 28 държави и
юрисдикции. По време на конференцията бяха обсъдени важни въпроси, включващи
работата на Европейската комисия, възможностите за сътрудничество между
регулаторите от различните страни, обменен беше практически опит в областта на
отговорния хазарт, прането на пари, трансграничното предоставяне на хазартни услуги,
филтриране на Интернет сайтове и др.
България участва активно в работните срещи за експерти в областта на хазарта,
организирани от Европейската комисия (ЕК) под ръководството на Хари Теминг,
заместник-началник на отдела за онлайн и пощенски услуги, генерална дирекция
„Вътрешен пазар и услуги” в ЕК.
През май, септември и декември 2016 г. в Брюксел, Белгия се проведоха поредица от
работни срещи, организирани от ЕК. По време на срещите бяха обсъдени важни
законодателни въпроси - административно сътрудничество, превенция по отношение на
уреждането на мачове и превантивни мерки за злоупотреби и пране на пари, 4-та
Директива за изпирането на пари, транспонирането й и текущите изменения, отговорен
хазарт и др.
Представители от ДКХ участваха в семинар за европейските регулатори, организиран
от Европейската хазартна асоциации (EGBA), на тема: „Успешна регулация на онлайн
хазарта“. Срещата се провежда за втора поредна година и в нея участваха 49
представители от европейски хазартни регулатори, представители на ЕК и членове на
EGBA.
През 2016 г. ДКХ активно участва в работни срещи в областта на хазарта,
организирани от Европейската комисия на които бяха обсъдени административното
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сътрудничество, превенцията по отношение на уреждането на мачове и превантивните
мерки за злоупотреби и пране на пари. Осъществяваше се непрестанна кореспонденция с
органите на Министерството на вътрешните работи, с Държавна агенция „Национална
сигурност“, с Прокуратурата на Република България и други институции и държавни
органи, относно организирането на хазартни игри и дейности по Закона за хазарта.
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