РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-8168
Гр. София, 07.07.2017 г.
Днес, 07 юли 2017 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) с
участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова – Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел втори. Разглеждане на исканe за издаване на лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за
хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-8020-05.07.2017/ /вх. №
000030-6454-05.06.2017/
Раздел трети. Разглеждане на исканe за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8056-06.07.2017/ /вх. № 0000306744-14.06.2017/
Раздел четвърти. Разглеждане на исканe за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 000030-796304.07.2017/ /вх. № 000030-6258-29.05.2017/
Раздел пети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-8014-05.07.2017/ /вх. №
000030-7907-03.07.2017/
1.2."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-8010-05.07.2017/ /вх. № 000030-776230.06.2017/
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7966-05.07.2017/ /вх. № 000030-781330.06.2017/
1.4."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-8063-06.07.2017/ /вх. № 0000307946-04.07.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."НИКОМ-М" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-7976-05.07.2017/ /вх. № 0000307493-27.06.2017/
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2.2."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7975-05.07.2017/ /вх. № 0000307685-28.06.2017/
2.3."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-8016-05.07.2017/ /вх. № 000030-788203.07.2017/
2.4."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7983-05.07.2017/ /вх. № 000030-781630.06.2017/
2.5."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7979-05.07.2017/ /вх. № 000030-783230.06.2017/
2.6."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-7982-05.07.2017/ /вх. № 000030-7823-30.06.2017/
2.7."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7967-05.07.2017/ /вх. № 000030-781530.06.2017/
2.8."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7980-05.07.2017/ /вх. № 000030-783130.06.2017/
2.9."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7977-05.07.2017/ /вх. № 0000307834-30.06.2017/
2.10."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8009-05.07.2017/ /вх. № 0000307304-22.06.2017/
2.11."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-8008-05.07.2017/ /вх. № 000030-730522.06.2017/
2.12."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-8060-06.07.2017/ /вх. № 000030-795404.07.2017/
2.13."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7984-05.07.2017/ /вх. № 000030-781430.06.2017/
2.14."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-7961-04.07.2017/ /вх. № 000030-781830.06.2017/
2.15."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7962-04.07.2017/ /вх. № 0000307821-30.06.2017/
2.16."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8024-05.07.2017/ /вх. № 000030-782230.06.2017/
2.17."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8023-05.07.2017/ /вх. № 000030-782430.06.2017/
2.18."Ц.Б.С. - 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8064-06.07.2017/ /вх. № 000030-782730.06.2017/
2.19."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-7960-04.07.2017/ /вх. №
000030-7692-28.06.2017/
2.20."ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН" ЕТ, гр. Силистра /изх. № 000030-8019-05.07.2017/
/вх. № 000030-7841-30.06.2017/
2.21."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8018-05.07.2017/ /вх. № 0000307825-30.06.2017/
2.22."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-8051-06.07.2017/ /вх. № 0000307948-04.07.2017/
2.23."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-8052-06.07.2017/ /вх. № 0000307949-04.07.2017/
2.24."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-8017-05.07.2017/ /вх. № 0000307835-30.06.2017/
2.25."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-8013-05.07.2017/ /вх. № 000030-776830.06.2017/
2.26."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7972-05.07.2017/ /вх. № 0000307817-30.06.2017/
2.27."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7971-05.07.2017/ /вх. № 0000307819-30.06.2017/
2.28."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7970-05.07.2017/ /вх. № 0000307820-30.06.2017/
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2.29."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7968-05.07.2017/ /вх. № 0000307826-30.06.2017/
2.30."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7969-05.07.2017/ /вх. № 0000307828-30.06.2017/
2.31."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7973-05.07.2017/ /вх. № 0000307830-30.06.2017/
2.32."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-7964-05.07.2017/ /вх. № 000030-770929.06.2017/
2.33."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8011-05.07.2017/ /вх. № 0000307769-30.06.2017/
2.34."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8012-05.07.2017/ /вх. № 0000307778-30.06.2017/
2.35."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8054-06.07.2017/ /вх. № 000030-795904.07.2017/
2.36."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-8050-06.07.2017/ /вх. №
000030-7953-04.07.2017/
2.37."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8053-06.07.2017/ /вх. № 0000307999-05.07.2017/
2.38."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8058-06.07.2017/ /вх. № 0000308001-05.07.2017/
2.39."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8061-06.07.2017/ /вх. № 0000307952-04.07.2017/
2.40."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-8066-06.07.2017/ /вх. № 0000307996-05.07.2017/
2.41."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-8067-06.07.2017/ /вх. № 0000307997-05.07.2017/
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8059-06.07.2017/ /вх. № 0000307992-05.07.2017/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр.
06.07.2017/ /вх. № 000030-7922-04.07.2017/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр.
06.07.2017/ /вх. № 000030-7924-04.07.2017/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр.
06.07.2017/ /вх. № 000030-7926-04.07.2017/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр.
06.07.2017/ /вх. № 000030-7928-04.07.2017/
4.5."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. №
000030-7918-03.07.2017/

София /изх. № 000030-8027София /изх. № 000030-8029София /изх. № 000030-8031София /изх. № 000030-8033000030-8025-06.07.2017/ /вх. №

5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-802606.07.2017/ /вх. № 000030-7921-04.07.2017/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-802806.07.2017/ /вх. № 000030-7923-04.07.2017/
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-803006.07.2017/ /вх. № 000030-7925-04.07.2017/
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-803206.07.2017/ /вх. № 000030-7927-04.07.2017/
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Раздел шести. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7981-05.07.2017/ /вх. № 0000307829-30.06.2017/
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7965-05.07.2017/ /вх. № 000030-781130.06.2017/
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7978-05.07.2017/ /вх. № 000030-783330.06.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-8022-05.07.2017/ /вх.
№ 000030-6740-14.06.2017/
2.2."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8021-05.07.2017/ /вх. № 0000307528-28.06.2017/
2.3."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8015-05.07.2017/ /вх. № 000030-784330.06.2017/
2.4."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8055-06.07.2017/ /вх. № 0000308000-05.07.2017/
2.5."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8062-06.07.2017/ /вх. № 0000307951-04.07.2017/
Раздел седми. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-8057-06.07.2017/ /вх. № 0000307958-04.07.2017/
Раздел осми. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 642 от 06.07.2017 г.
Раздел девети. Разни.
По раздел първи. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„ЕГТ ИНТЕМРАКТИВ“ ЕООД, гр. София /изх.№ 000030-7974-05.07.2017 г./,/вх. №
000030-7686-28.06.2017 г./
На 28.06.2017 г. с вх. № 000030-7686, е подадено писмено заявление от „ЕГТ
ИНТЕРАКТИВ” ЕООД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно
оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата 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 (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕГТ ИНТЕРАКТИВ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична, гр. София 1784, район Младост, бул.
„Цариградско шосе” No 135А, ЕИК: 203773449, представлявано от Тодор Симеонов
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Захариев - управител, версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване за
онлайн залагания, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО
ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по Наименование
EGT Multigame Server v.3.4.3
ред
Протокол от изпитване №
КС-039 от 21.06.2017 г.
„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ” ЕООД/
Производител/ номер на
№ 000030-1638/17.02.2016 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ” ЕООД
Заявител / номер на
№ 000030-1638/17.02.2016 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
Производствен (сериен)
1501-3.2
номер
Година на производство
2017 г.
Онлайн залагания:
00109 - Игри с игрални автомати:
1. BURNING HOT;
2. 5 DAZZLING HOT;
3. ULTIMATE HOT;
4. ZODIAC WHEEL;
5. FRUITS KINGDOM;
6. ROYAL SECRETS;
7. GRACE OF CLEOPATRA;
8. VERSAILLES GOLD;
9. OLYMPUS GLORY;
10. FORTUNE SPELLS;
11. EXTRA STARS;
12. AMAZING AMAZONIA;
13. SHINING CROWN;
14. DICE & ROLL;
15. MAJESTIC FOREST;
16. RISE OF RA;
17. WITCHES’ CHARM;
18. THE EXPLORERS;
19. OCEAN RUSH;
20. AGE OF TROY;
21. 20 SUPER HOT;
22. CIRCUS BRILLIANT;
23. GAME OF LUCK;
24. BOOK OF MAGIC;
25. HALLOWEEN;
26. IMPERIAL WARS;
27. FOREST BAND;
28. KANGAROO LAND;
29. DRAGON REELS;
30. GREAT ADVENTURE;
31. RAINBOW QUEEN;
32. 40 SUPER HOT;
33. FLAMING HOT;
34. EGYPT SKY;
35. BLUE HEART;
36. SUPREME HOT;
37. VENEZIA D’ORO;
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

LUCKY HOT;
KASHMIR GOLD;
20 DIAMONDS;
DARK QUEEN;
CASINO MANIA;
SUMMER BLISS;
PENGUIN STYLE;
SECRETS OF ALCHEMY;
OIL COMPANY II;
100 CATS;
THE WHITE WOLF;
GREAT EMPIRE;
HOT & CASH;
ACTION MONEY;
INCA GOLD II;
LUCKY & WILD;
AMAZONS’ BATTLE;
More LUCKY & WILD;
EXTREMELY HOT;
FOREST TALE;
CATS ROYAL;
GOLD DUST;
THE SECRETS OF LONDON;
FROG STORY;
GENIUS OF LEONARDO;
More DICE & ROLL;
50 HORSES;
2 DRAGONS;
THE GREAT EGYPT;
LUCKY BUZZ;
SAVANNA’S LIFE;
RETRO STYLE;
ALOHA Party;
Mini BURNING HOT;
Mini SUPREME HOT;
Mini ULTIMATE HOT;
THE STORY OF ALEXANDER;
SUPER 20;
SPANISH PASSION;
RICH WORLD;
MAYAN SPIRIT;
FAST MONEY;
AZTEC GLORY;
JUNGLE ADVENTURE;
DRAGON REBORN;
LEGENDARY ROME;
QUEEN OF RIO;
ROUTE OF MEXICO;
WONDER TREE;
CARAMEL HOT;
MAGELLAN;
THUMBELINA’S DREAM;
BURNING DICE;
NEON DICE;
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92. 5 HOT DICE;
93. THE BIG JOURNEY;
94. CORAL ISLAND;
95. ROYAL GARDENS;
96. ROLLING DICE;
97. DRAGON SPIRIT;
98. EXTRA JOKER;
99. DICE OF RA;
100. LIKE A DIAMOND;
101. 20 SUPER DICE;
102. ICE DICE;
103. DICE OF MAGIC;
104. 30 SPICY FRUITS;
105. CARAMEL DICE;
106. RAINBOW DICE;
107. AMAZONS’STORY;
108. More LIKE A DIAMOND;
109. FLAMING DICE;
110. 40 SUPER DICE;
111. 100 SUPER HOT;
112. 100 DICE;
113. SUPREME DICE;
114. 5 BURNING HEART;
115. 10 BURNING HEART;
116. ALMIGHTY RAMSES II;
117. DICE HIGH;
118. GRAZY BUGS II;
119. 20 BURNING HOT;
120. SWEET CHEESE;
121. WONDERHEART;
122. 40 BURNING HOT;
123. BRAVE CAT;
124. JACKS OR BETTER;
125. 4 OF A KIND BONUS POKER;
126. JOKER POKER;
127. EUROPEAN ROULETTE;
128. KENO UNIVERSE.
Игралният софтуер на сървър EGT Multigame
Server v.3.4.3 е предназначен за предоставяне на
достъп до осъществяване на хазартни игри през
централна компютърна система на организатор
на хазартни игри, организирани онлайн.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ГТ-ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС“ ЕООД, гр. Враца /изх.
№ 000030-8034-06.07.2017 г./,/вх. № 000030-7893-03.07.2017 г./
На 03.07.2017 г. с вх. № 000030-7893, е подадено писмено заявление от "ИГРАЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС" EООД за утвърждаване на
модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в
съответствие с чл. 13 от Наредбата 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 (Наредбата).
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В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от "ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС" EООД със седалище и адрес на управление: област Враца, гр. Враца,
ул. „Димитраки Хаджитошев” No 2, ЕИК: 106588535, представлявано от Галя
Цветанова Иванова - управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване,
както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
GT
ред
1.
Тип, версия
Gametron-BG, версия V3.0
Протокол от изпитване №
№ ИА-2488.3 от 30.06.2017 г.
Производител / номер на
удостоверение

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

"ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС" EООД
№ 000030-10314/22.12.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
"ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС" EООД
№ 000030-10314/22.12.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
160919-041
2016
Видео слот 60 игри:
1. PLENTY CROWNS;
2. HOT CROWN;
3. SHINING DIAMOND;
4. BLAZING 7 FREE;
5. MANY FREE;
6. EGYPT GODDESSES;
7. WILD WOLVES;
8. ADVENTURE AMAZONIA;
9. SEA PEARL;
10. THAI SMILE;
11. HOT TWENTY;
12. HOT FORTE;
13. TROPIC SMILEY;
14. DESERT SECRET;
15. CAPTAIN FLINT;
16. COPACABANA BEACH;
17. DRAGON CASTLE;
18. SAMURAI LEGEND;
19. CHINA STREAK;
20. ICE VIKING;
21. RED WOLF;
22. MASK OF VENICE;
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23. 100 SIBERIAN TIGERS;
24. VERONICA;
25. ANCIENT GLORY;
26. MASK OF MASAI;
27. INDIA LOVE;
28. NIGHT OF EGYPT;
29. ICE BUDDY;
30. KING’S PATH;
31. TEMPO CASINO;
32. SILK POWER;
33. DIAMOND NIGHTS;
34. RAINBOW STAR;
35. CEASER’S DECREE;
36. MIGHTY ROME;
37. GREAT RA;
38. THE EMPEROR;
39. KING ALEXANDER;
40. SPHINX OF GIZA;
41. SHOW ROUGE;
42. SPIRIT OF MONTEZUMA;
43. 20 FIRE HOT;
44. FRUIT PARTLY;
45. 100 FIRE HOT;
46. PINK 7;
47. SUPER 7’S;
48. FRUIT PARTY;
49. FRUIT FRESHNESS;
50. FRUITY TEMPTATION;
51. PINK 7 FREE;
52. PINK SUPER 7’S;
53. HOT HUNDRED;
54. 20 FORCE;
55. 20 PLENTY;
56. SUPER 7 FREE;
57. FIRE HOT;
58. 10 FIRE HOT;
59. 40 FIRE HOT;
60. HOT FIFTY;
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8035-06.07.2017 г./,/вх. № 0000307955-04.07.2017 г./
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7955, е подадено писмено заявление от „ДЖЕЙ ПИ
ЕЛ” ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата 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
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
JOPPY
ред
Тип
UNITED DREAMS 2 MULTIGAME
Протокол от изпитване №
ИА-2665.1 от 03.07.2017 г.
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
Производител / номер на
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
Заявител / номер на
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
удостоверение
разпространение и сервиз на игрално оборудване
00JM100762 за JOPPY N22; 00JM100157 за JOPPY N24;
Производствен (сериен)
00JM100056 за JOPPY S22; 00JM100906 за JOPPY S24;
номер
00JM100862 за JOPPY ST27;
Година на производство
2017 г.
Вид на играта
Видео слот:
1. 5 RED FIRE;
1.
2. 5 GREEN FIRE;
3. 10 BROWN FIRE;
4. 10 PURPLE FIRE;
5. 20 HAPPY CLOVER;
6. 20 BLUE FIRE;
7. GLORY OF EGYPT;
8. COFFE WISH;
9. JUNGLE DARES;
10. SPACE EGYPT;
11. MAGIC GOOSE;
12. BRAVE SPARTACUS;
13. 40 BLUE FIRE;
14. 40 YELLOW FIRE;
15. 100 LUCKY FIRE.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8036-06.07.2017 г./,/вх. № 0000307956-04.07.2017 г./
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7956, е подадено писмено заявление от „ДЖЕЙ ПИ
ЕЛ” ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
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изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по Наименование
JOPPY
ред
Тип
UNITED DREAMS MULTIGAME
Протокол от изпитване №
ИА-2352.3 от 23.06.2017 г.
Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

1.

Година на производство
Вид на играта

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
00JM100762 за JOPPY N22;
00JM100157 за JOPPY N24;
00JM100056 за JOPPY S22;
00JM100529 за JOPPY S24.
2016 г.
Видео слот:
1. 5 GREEN FIRE;
2. 5 RED FIRE;
3. 5 VIOLET FIRE;
4. WOMEN’S SECRETS;
5. ROCK & ROLL;
6. 10 PURPLE FIRE;
7. 10 BROWN FIRE;
8. THE SECRET of ELVES;
9. THRACIAN GOLD;
10. 20 BLUE FIRE;
11. GLORY OF EGYPT;
12. JUNGLE DARES;
13. 40 BLUE FIRE;
14. 40 YELLOW FIRE;
15. ARCTIC LAND.
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По раздел втори. Разглеждане на искане за издаване на лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона
за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-8020-05.07.2017/ /вх.
№ 000030-6454-05.06.2017/
На 05.06.2017 г. с вх. № 000030-6454, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че дружеството може да се ползва от правната възможност на чл. 36,
ал. 3 от ЗХ. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта
да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ” със седалище и адрес
на управление: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821,
представляван от Полина Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за срок от 5 /пет/
години за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, област Благоевград, ул. „Солун“ № 5, с 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата с
29 /двадесет и девет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8056-06.07.2017/ /вх. №
000030-6744-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6744, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 38-Б, ет. 1,
обект 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2,
ЕИК: 203391410, представлявано от Борислав Душков Михайлов - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 38-Б, ет. 1, обект 1.
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II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр. София,
за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000307963-04.07.2017/ /вх. № 000030-6258-29.05.2017/
На 29.05.2017 г. с вх. № 000030-6258, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
обл. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със
седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52,
ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Велинград, обл. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски” № 12.
II. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ”, гр. Панагюрище, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-8014-05.07.2017/ /вх.
№ 000030-7907-03.07.2017/
На 03.07.2017 г. с вх. № 000030-7907, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
ЕАД, гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр.
Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел „ПаласМарина Диневи“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 202454103, представлявано от Надежда Славчева
Тенева – изпълнителен директор, за увеличение с 1 /един/ брой игрална маса в игрално
казино с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”,
хотел „Палас-Марина Диневи“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-8010-05.07.2017/ /вх. № 000030-776230.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7762 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за подмяна
на 3 /три/ броя, увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Али Айдън и
Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 5
/пет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№ 131, х-л „София Принцес Хотел”.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7966-05.07.2017/ /вх. № 000030-781330.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7813, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър
I“ № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино
„EFBET”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-8063-06.07.2017/ /вх. № 0000307946-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7946, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр.
София, за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр.
София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ
БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНГЛО-БОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител,
за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, р-н
„Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."НИКОМ-М" ООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-7976-05.07.2017/ /вх. №
000030-7493-27.06.2017/
На 27.06.2017 г. с вх. № 000030-7493, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НИКОМ-М” ООД, гр. Велико
Търново, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НИКОМ-М” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул.
„Магистрална” № 30, ЕИК: 104089296, представлявано заедно от Тихомир Игнатов Ангелов и
Любомир Димитров Иванов – управители, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НИКОМ-М” ООД, гр. Велико Търново,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7975-05.07.2017/ /вх. № 0000307685-28.06.2017/
На 28.06.2016 г. с вх. № 000030-7685, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 12 /двадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
кв. Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за подмяна на 12 /двадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, кв. Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ВИСАБОН 2009" ООД, гр. София /изх. № 000030-8016-05.07.2017/ /вх. № 0000307882-03.07.2017/
На 03.07.2017 г. с вх. № 000030-7882, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИСАБОН 2009” ООД, гр. София,
за увеличение със 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище“,ул. „Искър” № 14, ЕИК: 200782311, представлявано заедно и поотделно от
Венелин Митков Бандалов и Радостин Кирилов Кирилов - управители, за увеличение със 6
/шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1”,
Кооперативен пазар.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИСАБОН 2009” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7983-05.07.2017/ /вх. № 0000307816-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7816, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”,
ул. „Макгахан” – пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 18
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ул.
„Макгахан” – пазара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7979-05.07.2017/ /вх. № 0000307832-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7832, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх”
№ 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Христо Смирненски” № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-7982-05.07.2017/ /вх. № 000030-782330.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7823, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Дякон Игнатий” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 19
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМ4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 63,
ЕИК: 121005279, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и
Митко Цветанов Тодоров, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7967-05.07.2017/ /вх. № 000030-781530.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7815, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ивайло” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов
Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ивайло” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7980-05.07.2017/ /вх. № 000030-783130.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7831, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Павел баня, обл. Стара
Загора, ул. „Освобождение” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 20
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7977-05.07.2017/ /вх. № 0000307834-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7834, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Васил Левски” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул.
„Кричим“ № 63, ЕИК: 131004720, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев
Карабельов и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 29.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."КАЗИНО СЪРКЪЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8009-05.07.2017/ /вх. № 0000307304-22.06.2017/
На 22.06.2017 г. с вх. № 000030-7304, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, бул. „Славянски” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 21
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село“, ж.к. Хиподрума, ул. „Софийски Герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203245964,
представлявано заедно и поотделно от Борислав Душков Михайлов и Асен Борисов Георгиев
- управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, бул. „Славянски” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО СЪРКЪЛ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-8008-05.07.2017/ /вх. № 000030-730522.06.2017/
На 22.06.2017 г. с вх. № 000030-7305, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара
Загора, ул. „Георги Димитров” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФАВОРИТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Боровец” № 18,
ЕИК: 830163452, представлявано от Димитър Андреев Маринов – управител, за подмяна на 6
/шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора, ул.
„Георги Димитров” № 55.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ФАВОРИТ" ЕООД, гр. Смолян /изх. № 000030-8060-06.07.2017/ /вх. № 000030-795404.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7954, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФАВОРИТ” ЕООД, гр. Смолян, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска
област, ул. Ломско шосе № 19 Д.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 22
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФАВОРИТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Боровец” № 18,
ЕИК: 830163452, представлявано от Димитър Андреев Маринов – управител, за подмяна на 5
/пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул.
Ломско шосе № 19 Д.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."БЕЛФАСТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7984-05.07.2017/ /вх. № 000030-781430.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7814, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”,
ул. „Борис Христов” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев
Карабельов и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-7961-04.07.2017/ /вх. № 0000307818-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7818, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Черковна”
№ 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Черковна” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7962-04.07.2017/ /вх. №
000030-7821-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7821, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян, обл.
Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян,
обл. Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8024-05.07.2017/ /вх. № 000030-782230.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7822, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Гоце Делчев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Кричим“ №
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63, ЕИК: 200855503, представляван от Митко Цветанов Тодоров- управител, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8023-05.07.2017/ /вх. № 000030-782430.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7824, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Кричим“ №
63, ЕИК: 200855503, представляван от Митко Цветанов Тодоров- управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн.
Клементина” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."Ц.Б.С. - 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8064-06.07.2017/ /вх. № 000030-782730.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7827, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”,
бул. „Панчо Владигеров” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Кричим“ №
63, ЕИК: 200855503, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна на
2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо
Владигеров” № 44.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-7960-04.07.2017/ /вх.
№ 000030-7692-28.06.2017/
На 28.06.2017 г. с вх. № 000030-7692, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”
АД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано от Силвия Цветанова Дончева
и Руди Христов Баков – заедно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН" ЕТ, гр. Силистра /изх. № 000030-801905.07.2017/ /вх. № 000030-7841-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7841, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ„ИНФОМИК - МИРОСЛАВ
МИТКИН”, гр. Силистра, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра,
ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 4, ап. 6, ЕИК: 030141003, представляван от Мирослав Петров
Миткин /физическо лице - търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 18.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ИНФОМИК – МИРОСЛАВ
МИТКИН”, гр. Силистра, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-8018-05.07.2017/ /вх. №
000030-7825-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7825, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано заедно и поотделно от Георги
Методиев Карабельов – управител и Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни
връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-8051-06.07.2017/ /вх. № 0000307948-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7948, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, за увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Младост“, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин

Стр. 27
Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно,
за увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Младост“, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ГРАНД КАЗИНО-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-8052-06.07.2017/ /вх. № 0000307949-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7949, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Днепър” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин
Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за
увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър”
№ 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-8017-05.07.2017/ /вх. № 0000307835-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7835, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 28
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."УИН БЕТ-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-8013-05.07.2017/ /вх. № 000030-776830.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7768, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
„Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически“, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7972-05.07.2017/ /вх. № 0000307817-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7817, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Велинград, ул.
„Патриарх Евтимий” № 1 „Ж“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.

Стр. 29
„Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоровуправител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
ул. „Патриарх Евтимий” № 1 „Ж“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7971-05.07.2017/ /вх. № 0000307819-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7819, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО - ФУТБОЛ“ ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес гр. Добрич, ул. „Добруджа”
№ 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров- управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул.
„Добруджа“ № 32.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБО-ФУТБОЛ” ООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7970-05.07.2017/ /вх. № 0000307820-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7820, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО - ФУТБОЛ“ ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Христо Ботев” № 74.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 30
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров- управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Христо Ботев” № 74.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7968-05.07.2017/ /вх. № 0000307826-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7826, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
ул. „Генерал Скобелев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров- управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, ул.
„Генерал Скобелев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБО-ФУТБОЛ” ООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7969-05.07.2017/ /вх. № 0000307828-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7828, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО - ФУТБОЛ“ ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Благоевград, ул.
„Иван Михайлов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 31
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров- управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван
Михайлов“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."ГЛОБО-ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7973-05.07.2017/ /вх. № 0000307830-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7830, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО - ФУТБОЛ“ ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Сандански, бул.
„Свобода” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул.
„Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров- управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Сандански, бул.
„Свобода“ № 26.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-7964-05.07.2017/ /вх. № 000030-770929.06.2017/
На 29.06.2017 г. с вх. № 000030-7709, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Русия“,
ул. „Дунав” № 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЖЕНГО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
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ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Русия“,
ул. „Дунав” № 58.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8011-05.07.2017/ /вх. № 0000307769-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7769 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр.
София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Константин Величков“ № 57.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
МИРАЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131553135, представлявано от Валентин Петров
Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, заедно и поотделно, за подмяна на 8 /осем/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Константин Величков“ № 57.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8012-05.07.2017/ /вх. № 0000307778-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7778, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, София,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, р-н
„Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя Дамянова
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Борисова – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8054-06.07.2017/ /вх. № 000030-795904.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7959, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Мария Луиза” № 103.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК:
115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров
Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза” № 103.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-8050-06.07.2017/ /вх. №
000030-7953-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7953, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска
област, ул. „Охрид” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8053-06.07.2017/ /вх. № 0000307999-05.07.2017/
На 05.07.2017 г. с вх. № 000030-7999, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: с. Лозенец, област Бургас, ул. „Георги Кондолов“ № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: с. Лозенец, област Бургас, ул. „Георги Кондолов“ № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8058-06.07.2017/ /вх. № 0000308001-05.07.2017/
На 05.07.2017 г. с вх. № 000030-8001, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Приморско,
област Бургас, ул. „Черно море” № 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Приморско, област Бургас, ул. „Черно море” № 46.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."Е.Г.-КЪРДЖАЛИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8061-06.07.2017/ /вх. № 0000307952-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7952, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.КЪРДЖАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131416211, представлявано от Георги Делчев Георгиев и Иван
Димитров Стефанов – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 31.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-8066-06.07.2017/ /вх. № 0000307996-05.07.2017/
На 05.07.2017 г. с вх. № 000030-7996, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Оборище” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано заедно и поотделно от Борислав
Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева - управители, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-8067-06.07.2017/ /вх. № 0000307997-05.07.2017/
На 05.07.2017 г. с вх. № 000030-7997, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано заедно и поотделно от Борислав
Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева - управители, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет.
1, Битов комбинат – партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8059-06.07.2017/ /вх. №
000030-7992-05.07.2017/
На 05.07.2017 г. с вх. № 000030-7992, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр.
София, подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за
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организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.winbet.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на „УИН БЕТ
ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от Малина
Иванова Славчева и Биляна Христова Андреева-Митева - управители, изразяваща се в
подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за организиране
онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.winbet.bg/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-802706.07.2017/ /вх. № 000030-7922-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7922, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаление с 3
/три/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ж. к. „Меден Рудник“, срещу бл. 46;
2. с. Равда, обл. Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 22;
3. гр. Каблешково, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов“ № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-802906.07.2017/ /вх. № 000030-7924-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7924, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаление с 2
/два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Влах камък“, автогара „Орландовци“;
2. гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 163.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-803106.07.2017/ /вх. № 000030-7926-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7926, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 3
/три/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
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1. с. Искрец, обл. София, ул. „Христо Ботев“ № 12;
2. с. Челопеч, обл. София, център, кв. 37;
3. гр. Ихтиман, обл. София, ул. „Шипка“ № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-803306.07.2017/ /вх. № 000030-7928-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7928, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаление с 1
/един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. София, Зона Б-4, ул. „Осогово“ № 68.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.5."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-8025-06.07.2017/ /вх. №
000030-7918-03.07.2017/
На 03.07.2017 г. с вх. № 000030-7918, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в увеличение с 9 /девет/ броя на пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 40
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1. гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Аспарух“ № 132;
2. гр. Разград, ж. к. „Орел“, ул. Юмрукчал“ № 15;
3. гр. Свищов, обл. Велико Търново, пл. „Свобода“ № 2;
4. гр. Банско, обл. Благоевград, ул. „Цар Симеон“;
5. гр. Русе, бул. „Липник“ № 121Д;
6. гр. Козлодуй, обл. Враца, ж. к. 2, бл. 70, партер № 9;
7. гр. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 145А;
8. с. Борован, обл. Враца, ул. „Славчо Ценов“ № 5;
9. гр. Перник, кв. „Изток“, ул. „Младен Стоянов“ № 8А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-802606.07.2017/ /вх. № 000030-7921-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7921, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаление с 3 /три/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:

Стр. 41
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ж. к. „Меден Рудник“, срещу бл. 46;
2. с. Равда, обл. Бургас, ул. „Кирил и Методий“ № 22;
3. гр. Каблешково, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов“ № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-802806.07.2017/ /вх. № 000030-7923-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7923, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаление с 2 /два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Влах камък“, автогара „Орландовци“;
2. гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 163.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-803006.07.2017/ /вх. № 000030-7925-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7925, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 3 /три/ броя на тото пунктовете.

Стр. 42
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. с. Искрец, обл. София, ул. „Христо Ботев“ № 12;
2. с. Челопеч, обл. София, център, кв. 37;
3. гр. Ихтиман, обл. София, ул. „Шипка“ № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-803206.07.2017/ /вх. № 000030-7927-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7927, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаление с 1 /един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. София, Зона Б-4, ул. „Осогово“ № 68.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 43
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7981-05.07.2017/ /вх. №
000030-7829-30.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7829, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино
„EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино, за игрално казино с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7965-05.07.2017/ /вх. № 000030-781130.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7811, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино, за игрално каказино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889,
представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино,
за игрално казино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44, казино „EFBET”.

Стр. 44
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7978-05.07.2017/ /вх. № 000030-783330.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7833, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл.
Благоевград, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889,
представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград,
казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-802205.07.2017/ /вх. № 000030-6740-14.06.2017/
На 14.06.2017 г. с вх. № 000030-6740, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл.
502 до вх. В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ” със
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502, вх. В, ЕИК:
203204985, представляван от Емилиян Емилов Байкушев /физическо лице – търговец/,

Стр. 45
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8021-05.07.2017/ /вх. №
000030-7528-28.06.2017/
На 28.06.2017 г. с вх. № 000030-7528, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 80.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, ул. „Софийски Герой”
№ 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203391410, представлявано от Борислав Душков Михайлов управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 80.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-8015-05.07.2017/ /вх. № 000030-784330.06.2017/
На 30.06.2017 г. с вх. № 000030-7843, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138,
представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Луковит, ул.
„Възраждане“ № 52.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8055-06.07.2017/ /вх. № 0000308000-05.07.2017/
На 05.07.2017 г. с вх. № 000030-8000, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за извършване на промени в издаден лиценз и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала в игрална зала с адрес: к.к.
„Слънчев бряг”, район „Запад”, община Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, район „Запад”, община Несебър,
област Бургас, кв. „Чайка” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8062-06.07.2017/ /вх. № 0000307951-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с вх. № 000030-7951, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр.
Бургас, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, РУМ „Велека” № 129.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „БАИ
– МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Изгрев”, РУМ „Велека” № 129.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-8057-06.07.2017/ /вх. № 0000307958-04.07.2017/
На 04.07.2017 г. с писмо с вх. № 000030-7958, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-5798/19.05.2017
г., което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-5944
/23.05.2017 г.
На 12.05.2017 г. с вх. № 000030-5426, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Цар Освободител“ № 107. В подаден
списък на игрално оборудване от организатора е допусната грешка в идентификационен
номер на игралeн автомат на позиция № 7.
Грешката се изразява в следното:
В изписването на идентификационен номер на игралeн автомат на позиция № 7 от
списъка на игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала, а именно:
№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

7.

Vega Vision Multi-9

VS-3

"ДЖИ.ПИ.ЕЛ" ЕООД

00JM3278

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)
2215
1

Вярното изписване на идентификационен номер на игралeн автомат, който ще бъде
експлоатиран в игралната зала е:
№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

7.

Vega Vision Multi-9

VS-3

"ДЖИ.ПИ.ЕЛ" ЕООД

00JM03278

Удостоверение Игрални
за одобрен тип
места
ИА
(бр.)

2215

1

Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очeвидната фактическа грешка, което да се отрази в издадено
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-5944/23.05.2017 г. на „АНДИВА” ООД, гр.
Горна Оряховица, изразяваща се в погрешно изписване на идентификационен номер на
игралeн автомат на позиция № 7 от списъка на игралните автомати, които ще бъдат
експлоатирани в игралната зала, както следва:
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места, както следва:
№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификацион
ен номер

1.

Premium-V+Gaminator 4

FV 629 CF2

Austrian Gaming Industries GmbH

092232-571466

Удостоверение
за одобрен тип
ИА
2298

Игрални
места
(бр.)
1
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Premium-V+Gaminator 4
Premier Fruits
JOPPY
JOPPY
Vega Vision Multi-9

FV 629 CF2
EGT
JMG-1
JMG-1
VS-3

Austrian Gaming Industries GmbH
Евро Геймс Технолоджи” ООД
"ДЖИ.ПИ.ЕЛ" ЕООД
"ДЖИ.ПИ.ЕЛ" ЕООД
"ДЖИ.ПИ.ЕЛ" ЕООД

092232-571463
139873
00JM3293
00JM3294
00JM5710

2298
2598.1
203.3
203.3
2215

1
1
1
1
1

Vega Vision Multi-9

VS-3

"ДЖИ.ПИ.ЕЛ" ЕООД

00JM03278

2215

1

Vega Vision Multi-10

VS-3

00JM5903

2283

1

9.

PREMIER MULTI-5

EGT

117344

2549

1

10.

PREMIER MULTI-6

EGT

"ДЖИ.ПИ.ЕЛ" ЕООД
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ”
ООД
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ”
ООД

117350

2562.1

1

11.

JOPPY

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

00JM100154

2352

1

12.

JOPPY

„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД

00JM 100155

2665

1

13.

KING GAMES

"ГЛОБЕКС-99" ООД

001-03904

588

1

14.

KING GAMES

"ГЛОБЕКС-99" ООД

001-03996

588

1

15.

KING GAMES

"ГЛОБЕКС-99" ООД

001-03743

588

1

16.

Електронна рулетка
CARAT

Carat Technology d.o.o.

ER-0314

301.1

5

UNITED
DREAMS
MULTIGAME
UNITED
DREAMS 2
MULTIGAME
MULTI GAMES,
V1.18
MULTI GAMES,
V1.18
MULTI GAMES,
V1.18
XR-5

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 642 от 06.07.2017 г.
Държавната комисия по хазарта приема изложените обстоятелства в Докладна записка
с изх. № 642 от 06.07.2017 г. за сведение.
По раздел девети. Разни.
Председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в дневния ред на
заседанието да се включи за разглеждане искание вх. № 000030-8049/06.07.2017 г. от
„EUROFOOTBALL LIMITED“.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искане вх. № 000030-8049/ 06.07.2017 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1."EUROFOOTBALL" LTD /изх. № 000030-8072-07.07.2017/ /вх. № 000030-804906.07.2017/
На 06.07.2017 г. с вх. № 000030-8049, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EUROFOOTBALL LIMITED“,
Малта, за увеличение с 1 /един/ брой игралните модули на игралния софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
EUROFOOTBALL LIMITED със седалище и адрес на управление: Малта, Villa Ichang № 16,
Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063, представлявано от Митко Цветанов Тодоров и
Стефан Торнтон, поотделно, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой игралните модули на
игралния софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри
в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

