РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-12400
Гр. София, 27.10.2017 г.
Днес, 27 октомври 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. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 100626.10.2017г./
Раздел втори. 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 трети. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелства, вписани в издаден
лиценз:
1. Внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1."ГЕЙМ ИМПОРТ ЕНД ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1223926.10.2017/ /вх. № 000030-11204-02.10.2017/
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПРО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12232-26.10.2017/ /вх. № 000030-1141110.10.2017/
1.2."ГЛОБО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12234-26.10.2017/ /вх. № 0000308542-26.07.2017/
1.3."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-12237-26.10.2017/ /вх. № 0000309914-12.09.2017/
1.4."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12223-26.10.2017/ /вх. № 000030-975230.08.2017/
1.5."ВЕРСАЙ КЛУБ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-12230-26.10.2017/ /вх. № 0000309762-31.08.2017/
1.6."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12236-26.10.2017/ /вх. № 00003011403-09.10.2017/
1.7."ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12235-26.10.2017/ /вх. №
000030-11452-11.10.2017/
1.8."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-12243-26.10.2017/ /вх. № 00003011649-26.09.2017/
2. Внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."ЧАНСЕС" ЕООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12238-26.10.2017/ /вх. № 000030-1020220.09.2017/
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Раздел пети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12149-26.10.2017/ /вх. № 000030-1192219.10.2017/
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12175-26.10.2017/ /вх. № 000030-1205324.10.2017/
1.3."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12201-26.10.2017/ /вх.
№ 000030-12111-25.10.2017/
1.4."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12207-26.10.2017/ /вх. № 00003012124-25.10.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-12153-26.10.2017/ /вх. №
000030-11617-16.10.2017/
2.2."ЕМБО" ЕООД, гр. Своге /изх. № 000030-12154-26.10.2017/ /вх. № 000030-1163117.10.2017/
2.3."ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-12155-26.10.2017/ /вх. №
000030-11658-18.10.2017/
2.4."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12148-26.10.2017/ /вх. № 000030-1191619.10.2017/
2.5."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12151-26.10.2017/ /вх. № 00003011715-18.10.2017/
2.6."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12152-26.10.2017/ /вх. № 00003011717-18.10.2017/
2.7."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12150-26.10.2017/ /вх. № 000030-1192319.10.2017/
2.8."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12147-26.10.2017/ /вх. № 00003011925-19.10.2017/
2.9."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-12145-26.10.2017/ /вх. № 000030-1193920.10.2017/
2.10."КЛУБ СЕВЪН ТАЙМС" ООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-12157-26.10.2017/ /вх. №
000030-11943-20.10.2017/
2.11."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12170-26.10.2017/ /вх. № 00003011738-19.10.2017/
2.12."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12164-26.10.2017/ /вх. № 000030-1191719.10.2017/
2.13."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-12171-26.10.2017/ /вх. №
000030-11936-19.10.2017/
2.14."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-12172-26.10.2017/ /вх. №
000030-11940-20.10.2017/
2.15."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12213-26.10.2017/ /вх. № 000030-1204523.10.2017/
2.16."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12214-26.10.2017/ /вх. № 000030-1208524.10.2017/
2.17."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-12215-26.10.2017/
/вх. № 000030-12099-24.10.2017/
2.18."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-12216-26.10.2017/
/вх. № 000030-12102-24.10.2017/
2.19."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12212-26.10.2017/ /вх. № 00003012039-23.10.2017/
2.20."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12198-26.10.2017/ /вх. № 00003012098-24.10.2017/
2.21."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12219-26.10.2017/ /вх. № 00003012100-24.10.2017/

Стр. 3
2.22."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12193-26.10.2017/ /вх. № 00003012101-24.10.2017/
2.23."ГРАНД КАЗИНО - 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-12228-26.10.2017/ /вх. № 00003011950-20.10.2017/
2.24."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-12194-26.10.2017/ /вх. № 000030-1214025.10.2017/
2.25."МАЯКС 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12218-26.10.2017/ /вх. № 000030-1156613.10.2017/
2.26."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-12217-26.10.2017/ /вх. № 00003011992-23.10.2017/
2.27."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-12220-26.10.2017/ /вх. № 000030-1208424.10.2017/
2.28."ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12233-26.10.2017/ /вх. № 00003012110-25.10.2017/
2.29."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12221-26.10.2017/ /вх. № 00003012128-25.10.2017/
2.30."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12222-26.10.2017/ /вх. № 00003012130-25.10.2017/
2.31."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12226-26.10.2017/ /вх. № 00003012126-25.10.2017/
2.32."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12229-26.10.2017/ /вх. № 000030-1212725.10.2017/
2.33."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12227-26.10.2017/ /вх. № 000030-1212925.10.2017/
2.34."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12224-26.10.2017/ /вх. № 000030-1213125.10.2017/
2.35."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12231-26.10.2017/ /вх. № 000030-1213225.10.2017/
2.36."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12225-26.10.2017/ /вх. № 000030-1208724.10.2017/
2.37."ЕЛИТ - 8" ЕООД, Севлиево /изх. № 000030-12242-26.10.2017/ /вх. № 000030-1018519.09.2017/
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12240-26.10.2017/ /вх. №
000030-12116-25.10.2017/
3.2."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1220826.10.2017/ /вх. № 000030-12136-25.10.2017/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1219126.10.2017/ /вх. № 000030-12090-24.10.2017/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1219726.10.2017/ /вх. № 000030-12093-24.10.2017/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1218926.10.2017/ /вх. № 000030-12178-26.10.2017/
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12206-26.10.2017/ /вх. № 000030-1204724.10.2017/
4.5."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12203-26.10.2017/ /вх. №
000030-12117-25.10.2017/
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1219626.10.2017/ /вх. № 000030-12088-24.10.2017/
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5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1220026.10.2017/ /вх. № 000030-12091-24.10.2017/
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1218826.10.2017/ /вх. № 000030-12177-26.10.2017/
5.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12209-26.10.2017/ /вх. № 000030-1209224.10.2017/
5.5."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12156-26.10.2017/ /вх. № 000030-1172118.10.2017/
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12211-26.10.2017/ /вх. № 000030-1208924.10.2017/
Раздел шести. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12202-26.10.2017/ /вх.
№ 000030-12112-25.10.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-12199-26.10.2017/ /вх. №
000030-12032-23.10.2017/
2.2."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-12204-26.10.2017/ /вх. № 00003012033-23.10.2017/
3. За лотарийни игри:
3.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-12205-26.10.2017/ /вх. № 000030-1211825.10.2017/
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12241-26.10.2017/ /вх. № 000030-1214426.10.2017/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1221026.10.2017/ /вх. № 000030-12179-26.10.2017/
Раздел седми. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-12159 от 26.10.2017 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-12160 от 26.10.2017 г.
3. Докладна записка изх. № 000030-12180 от 26.10.2017 г.
3. Докладна записка изх. № 000030-12187 от 26.10.2017 г.
4. Докладна записка
Раздел осми. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 100626.10.2017г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
1.https://1xbet48.com/
2.https://casdep.com/
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Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1.https://1xbet48.com/
2.https://casdep.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 2 /две/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
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проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. 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.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ“ ЕООД, гр. София
/изх. № 000030-12146-26.10.2017 г./,/вх. № 000030-11928-19.10.2017 г./
На 19.10.2017 г. с вх. № 000030-11928 е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД за утвърждаване на типове
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.
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
представеният
от
„ЕВРО
ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 135А, ЕИК: 204387984, представлявано от
Иво Кирилов Георгиев- управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Автоматична електронна рулетка VEGA-RM

Тип
Протокол от изпитване №

„EGT-VR8/EGT-VR6/EGT-VR4“
ИА-2689 от 16.10.2017 г.

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

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД / № 0000308876 за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД / № 0000308876 за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване
EGT-VR8 - 80016
2011 г.
1.EUROPEAN ROULETTE;

Стр. 7
2.STAR BLACKJACK;
3.JACKS OR BETTER.
Видео слот:
4.FLAMING HOT;
5.SHINING CROWN;
6.SUPREME HOT;
7.BLUE HEART;
8.40 SUPER HOT;
9.20 SUPER HOT;
10.IMPERIAL WARS;
11.VERSAILLES GOLD;
12.5 DAZZLING HOT;
13.RISE OF RA;
14.ZODIAC WHEEL;
15.DICE & ROLL;
16.BURNING HOT;
17.EXTRA STARS;
18.AGE OF TROY;
19.ULTIMATE HOT;
20.OLYMPUS GLORY;
21.GREAT ADVENTURE;
22.FORTUNE SPELLS;
23.20 DIAMONDS;
24.ROYAL SECRETS;
25.EGYPT SKY;
26.GAME OF LUCK;
27.FROG STORY;
28.PENGUIN STYLE;
29.OCEAN RUSH P-Series;
30.AMAZON’S BATTLE;
31.KENO UNIVERSE;
32.OIL COMPANY II;
33.FOREST BAND;
34.HOT & CASH;
35.DARK QUEEN;
36.LUCKY HOT;
37.100 CATS;
38.40 SUPER DICE;
39.DRAGON REELS;
40.GRACE OF CLEOPATRA.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София /изх. № 000030-12190-26.10.2017 г. /,/вх. №
000030-12113-25.10.2017 г./
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12113 е подадено писмено заявление от „Национална
лотария” АД за утвърждаване 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).
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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 представеният от „Национална лотария” АД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981,
представлявано от Димитър Денчев Ганев, игрален софтуер на комуникационно
оборудване за онлайн залагания, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ:
№ по
ред
1.

Наименование

Casino Hold’m

Версия на платформа
Версия на игра
Документ от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител
Онлайн залагания:

Evolution gaming 6.20170502.123226
6.20170502.123226
NMI/089/094/BG/SCG/01 от 24.05.2017 г.
Evolution Gaming Ltd.
„Национална лотария” АД
Игри в игрално казино:
Casino Hold’m

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София /изх. № 000030-12192-26.10.2017 г. /,/вх. №
000030-12114-25.10.2017 г./
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12114 е подадено писмено заявление от „Национална
лотария” АД за утвърждаване 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 представеният от „Национална лотария” АД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981,
представлявано от Димитър Денчев Ганев, игрален софтуер на комуникационно
оборудване за онлайн залагания, както следва:
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1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА ИГРАЛНА НА СИСТЕМА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ
НА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред
1.

Наименование

Dream Catcher на платформата Evolution Gaming

Версия на платформа
Версия на игра
Документ от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител
Онлайн залагания:

Evolution gaming 6.20170403.125923
6.20170403.125923
NMI/089/092/BG/SCG/02 от 27.04.2017 г.
Evolution Gaming Ltd.
„Национална лотария” АД
Игри в игрално казино:
Dream Catcher

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София /изх. № 000030-12195-26.10.2017 г. /,/вх. №
000030-12115-25.10.2017 г./
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12115 е подадено писмено заявление от „Национална
лотария” АД за утвърждаване 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 представеният от „Национална лотария” АД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981,
представлявано от Димитър Денчев Ганев, игрален софтуер на комуникационно
оборудване за онлайн залагания, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА ИГРАЛНА НА СИСТЕМА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред
1.

Наименование

Caribbean Stud Poker на Evolution Gaming

Версия на платформа
Версия на игра
Документ от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител
Производствен (сериен)
номер

Evolution gaming 5.91
5.91
NMI/089/083/BG/SCG/02 от 27.01.2017 г.
Evolution Gaming Ltd.
„Национална лотария” АД
-
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2.

3.

4.

Година на производство
Онлайн залагания:
Наименование

Carribbean Stud Poker
Покер с три карти на Evolution Gaming

Версия на платформа

Evolution gaming 5.91

Версия на игра
Документ от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител
Онлайн залагания:
Наименование
Документ от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител
Онлайн залагания:

5.91
NMI/089/082/BG/SCG/01 от 10.11.2016 г.

Наименование
Документ от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител
Онлайн залагания:

Гласували - 4
За - 4

Evolution Gaming Ltd.
„Национална лотария” АД
Покер с три карти
Игрите и системата „Крупие на живо“
NMI/089/075/BG/SCG/02 от 06.10.2016 г.
Evolution Gaming Ltd.
„Национална лотария” АД
Игри в игрално казино:
1. Бакара;
2. Бакара, включващ допълнителен залог;
3. Блекджек;
4. Казино Ходем;
5. Френска рулетка;
6. Рулетка;
7. Покер с три карти;
8. Карибски покер;
9. Карибски покер, включващ допълнителен залог;
10. Рулетка с две топки;
11. Автоматична френска рулетка Slingshot;
12. Автоматична рулетка Slingshot;
13. Ultimate Texas Hold’em
Игрите и системата „Крупие на живо“
NMI/089/076/BG/SCG/01 от 07.09.2016 г.
Evolution Gaming Ltd.
„Национална лотария” АД
Игри в игрално казино:
1. Бакара;
2. Бакара, включващ допълнителен залог;
3. Блекджек;
4. Карибски покер;
5. Карибски покер, включващ допълнителен залог;
6. Казино Ходем;
7. Рулетка с две топки;
8. Dual Play Roulette;
9. Френска рулетка;
10. Рулетка;
11. Автоматична френска рулетка Slingshot;
12. Автоматична рулетка Slingshot;
13. Покер с три карти;
14. Ultimate Texas Hold’em.

Стр. 11
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. Внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1."ГЕЙМ ИМПОРТ ЕНД ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1223926.10.2017/ /вх. № 000030-11204-02.10.2017
На 02.10.2017 г. с вх. № 000030-11204, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ ИМПОРТ ЕНД
ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
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 чл. 37, ал. 3 и ал. 4 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 промяна в издаден лиценз на „ГЕЙМ
ИМПОРТ ЕНД ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Триадица“, ул. „Цар Асен“ № 79, ет. 2, ап. 5, ЕИК: 204296456, представлявано от
Борислав Георгиев Карев – управител, за промяна в състава на управителния орган и адреса
на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ГЕЙМ ИМПОРТ
ЕНД ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
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 искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПРО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12232-26.10.2017/ /вх. № 00003011411-10.10.2017/
На 10.10.2017 г. с вх. № 000030-11411, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години за игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ № 127.
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 „ПРО - ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 63, ЕИК: 175191718,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати за срок от 10 /десет/ години за игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул.
„Рокфелер“ № 127.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПРО-ФУТБОЛ“ ООД, 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.
1.2."ГЛОБО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12234-26.10.2017/ /вх. № 0000308542-26.07.2017/
На 26.07.2017 г. с вх. № 000030-8542, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 22,
етаж 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 „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 37, ЕИК: 130567228,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул.
„Александър Стамболийски“ № 22, етаж 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, 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
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Против - няма.
1.3."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-12237-26.10.2017/ /вх. №
000030-9914-12.09.2017/
На 12.09.2017 г. с вх. № 000030-9914, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Две Могили, обл. Русе, бул. „България“
№ 88.
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 „АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Горна Оряховица, област Велико Търново, пл. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112,
представлявано от Димитър Василев Стоев – управител, и Анастас Димитров Начев –
управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Две Могили, обл. Русе, бул. „България“ № 88.
II. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица, 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.
1.4."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12223-26.10.2017/ /вх. № 0000309752-30.08.2017/
На 30.08.2017 г. с вх. № 000030-9752, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Свети Иван
Рилски” № 35. 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:
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І. Да бъде издаден лиценз на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на
ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Свети Иван Рилски” № 35.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София:
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 за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
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.
1.5."ВЕРСАЙ КЛУБ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-12230-26.10.2017/ /вх. №
000030-9762-31.08.2017/
На 31.08.2017 г. с вх. № 000030-9762, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕРСАЙ КЛУБ“ ЕООД, гр.
Пазарджик, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” № 17.
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 „ВЕРСАЙ КЛУБ“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пазарджик, ул. „М. Дринов“ № 13, ЕИК: 204020970, представлявано от Васил
Атанасов Кръстев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” № 17.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВЕРСАЙ КЛУБ“ ЕООД, гр. Пазарджик, 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 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.
1.6."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12236-26.10.2017/ /вх. № 00003011403-09.10.2017/
На 09.10.2017 г. с вх. № 000030-11403 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Разград, район „Център“, бул. „България“ № 23.
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 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 Борисова – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Разград, район „Център“, бул. „България“ № 23.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
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 за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
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.
1.7."ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12235-26.10.2017/ /вх.
№ 000030-11452-11.10.2017/
На 11.10.2017 г. с вх. № 000030-11452, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД,
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. Брезник, обл. Перник, ул. „9-ти септември“
№ 10.
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
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 131530898,
представлявано от Мариела Грозданова Любенова – управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Брезник,
обл. Перник, ул. „9-ти септември“ № 10.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД,
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 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
За - 4
Против - няма.
1.8."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-12243-26.10.2017/ /вх. № 00003011649-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10649, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр.
Кърджали, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул.
„Александър Стамболийски“ № 2.
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 „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК: 106598299, представлявано заедно и
поотделно от Илиян Красимиров Каменов и Емилианна Николаева Любенова - управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали, 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.
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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. Внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1."ЧАНСЕС" ЕООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12238-26.10.2017/ /вх. № 00003010202-20.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10202 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧАНСЕС“ ЕООД, гр.
Свиленград, за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване,
за срок от 5 /пет/ години, с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Камчия“ № 2.
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. 2 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде издаден лиценз за срок от 5 /пет/ години на „ЧАНСЕС“ ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Георги Скрижовски“ № 5, ЕИК:
204695423, представлявано от Юлиян Недков Илиев– управител, за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул.
„Камчия“ № 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.
По раздел пети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12149-26.10.2017/ /вх. № 000030-1192219.10.2017/
На 19.10.2017 г. с вх. № 000030-11922, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София за
увеличение с 1 /един/, подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и Ангел Андонов
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Ирибозов, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” 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.
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12175-26.10.2017/ /вх. № 000030-1205324.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12053, 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 5 /пет/ броя игрални автоматa в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
ул. „Д-р Страшимир Дочков” № 38, 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 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 от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автоматa в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, ул. „Д-р Страшимир Дочков” № 38, 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.
1.3."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12201-26.10.2017/
/вх. № 000030-12111-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12111, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за намаление със 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 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
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от
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представлявано заедно от изпълнителните директори Корай Йонашчъ и Мехмет Тан и от
прокуриста Вели Джем Йозкютюк, който представлява дружеството само заедно с един от
овластените като представляващи „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД членове на
управителния съвет, за намаление със 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 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.
1.4."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12207-26.10.2017/ /вх. № 00003012124-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12124, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за намаление със 6 /шест/ броя игрални автомата в казино с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
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
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за намаление със 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
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."НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-12153-26.10.2017/ /вх.
№ 000030-11617-16.10.2017/
На 16.10.2017 г. с вх. № 000030-11617 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД,
гр. Гълъбово, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 15 Г.
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 „НЮ
ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, ул. „Стефан
Стамболов” № 3 А, ЕИК: 123734424, представлявано от Цветан Драгнев Павлов - управител и
Валентина Николаева Колева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 10 /десет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги
Димитров” № 15 Г.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр.
Гълъбово, 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."ЕМБО" ЕООД, гр. Своге /изх. № 000030-12154-26.10.2017/ /вх. № 000030-1163117.10.2017/
На 17.10.2017 г. с вх. № 000030-11631 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМБО” ЕООД, гр. Своге, за
подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Своге, Софийска област, ул. „Александър Стамболийски” № 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
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 „ЕМБО”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Своге, ул. „Христо Смирненски” № 3, ЕИК:
130504352, представлявано от Боян Рангелов Боянов – управител, за подмяна на 15
/петнадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Своге, Софийска област,
ул. „Александър Стамболийски” № 3.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМБО” ЕООД, гр. Своге, 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.
2.3."ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-12155-26.10.2017/
/вх. № 000030-11658-18.10.2017/
На 18.10.2017 г. с вх. № 000030-11658 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ” ЕООД,
гр. Стара Загора, 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. Стара Загора, ул. „Спартак“ № 3.
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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 ЛАС
ВЕГАС- РУСКИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Братя
Жекови” № 86, вх. Г, ет. 2, ап. 82, ЕИК: 204688628, представлявано от Янка Петрова
Лазарова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Спартак“ № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ” ЕООД, гр. Стара
Загора, 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."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12148-26.10.2017/ /вх. № 000030-1191619.10.2017/
На 19.10.2017 г. с вх. № 000030-11916 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос”, бул. „Съборни” № 36.
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 „ТОРЪС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев
Димов – управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Съборни” № 36.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” 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.
2.5."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12151-26.10.2017/ /вх. №
000030-11715-18.10.2017/
На 18.10.2017 г. с вх. № 000030-11715, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
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София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж. к. „П. Р.
Славейков”, бл. 126, вх. 1, 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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж. к. „П. Р. Славейков”, бл. 126, вх. 1, партер.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, 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.
2.6."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12152-26.10.2017/ /вх. №
000030-11717-18.10.2017/
На 18.10.2017 г. с вх. № 000030-11717 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“
№ 2 А.
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 „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 6 /шест броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 2 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, 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.
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2.7."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12150-26.10.2017/ /вх. № 000030-1192319.10.2017/
На 19.10.2017 г. с вх. № 000030-11923, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя на игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Витоша”,
ул. „Александър Пушкин” № 5.
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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и Ангел Андонов
Ирибозов, за подмяна на 3 /три/ броя на игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5.
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."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12147-26.10.2017/ /вх. № 00003011925-19.10.2017/
На 19.10.2017 г. с вх. № 000030-11925, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Студентски град”, ул. „Висарион Белински” № 8.
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 „МУЛТИ КАТЕРС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул.
„Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 175263920, представлявано от Мариела Грозданова Любенова управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Студентски град”, ул. „Висарион Белински” № 8.
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."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-12145-26.10.2017/ /вх. № 000030-1193920.10.2017/
На 20.10.2017 г. с вх. № 000030-11939, 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
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подмяна на 2 /два/ 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,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 2 /два/ 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.
2.10."КЛУБ СЕВЪН ТАЙМС" ООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-12157-26.10.2017/ /вх.
№ 000030-11943-20.10.2017/
На 20.10.2017 г. с вх. № 000030-11943 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЛУБ СЕВЪН ТАЙМС“ ООД, гр.
Пазарджик, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 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 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 „КЛУБ
СЕВЪН ТАЙМС“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Константин
Величков“ № 2, ЕИК: 204509210, представлявано поотделно от Йордан Маринов Тодоров и
Красимир Александров Марков - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЛУБ СЕВЪН ТАЙМС“ ООД, гр. Пазарджик,
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."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12170-26.10.2017/ /вх. №
000030-11738-19.10.2017/
На 19.10.2017 г. с вх. № 000030-11738, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, гр.
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София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Нови Искър, обл. София - град, ул. „Търговска“ № 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 „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги
Митков Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, обл. София - град, ул. „Търговска”
№ 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” 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.
2.12."КА & РЕ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-12164-26.10.2017/ /вх. № 000030-1191719.10.2017/
На 19.10.2017 г. с вх. № 000030-11917, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 21 /двадесет и един/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Христо Ботев” № 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
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 „КА & РЕ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 2, вх. 1, ет. 4,
ЕИК: 102739090, представлявано от Петър Цонев Петров – управител, и Борислав Душков
Михайлов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 21 /двадесет и един/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
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."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-12171-26.10.2017/ /вх.
№ 000030-11936-19.10.2017/
На 19.10.2017 г. с вх. № 000030-11936, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”

Стр. 26
АД, гр. София, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад“.
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 „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров
площад“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” 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.
2.14."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-12172-26.10.2017/ /вх. №
000030-11940-20.10.2017/
На 20.10.2017 г. с вх. № 000030-11940, 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.
2.15."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12213-26.10.2017/ /вх. № 000030-1204523.10.2017/
На 23.10.2017 г. с вх. № 000030-12045, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София, за
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подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя
игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, район
Триадица, бул. „Гоце Делчев” № 115.
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 „БРИЗ-Л“
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. „Бояна“,
„Беловодски път“ № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Любомир Христов Велев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/
броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, район
Триадица, бул. „Гоце Делчев” № 115.
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."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12214-26.10.2017/ /вх. № 000030-1208524.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12085, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ - Л” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бобов дол,
област Кюстендил, ул. „Димитър Благоев“, бл.10, вх.Б, ап.9. 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 „БРИЗ Л” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша“, ж.к. „Бояна“, ул.
„Беловодски път” № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Любомир Христов Велев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бобов дол,
област Кюстендил, ул. „Димитър Благоев“ , бл.10, вх.Б, ап.9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ - Л“ ЕООД 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.
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2.17."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1221526.10.2017/ /вх. № 000030-12099-24.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12099, 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 подмяна на 7 /седем/ 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. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
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
„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/, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ“
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.
2.18."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1221626.10.2017/ /вх. № 000030-12102-24.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12102, 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 увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 47.
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 ЕТ „ЛЪКИ
БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Младост 1А“, бл. 502, вх. Б, ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов Байкушев
/физическо лице – търговец/, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 29
2.19."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12212-26.10.2017/ /вх. №
000030-12039-23.10.2017/
На 23.10.2017 г. с вх. № 000030-12039 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 21-Б, бл. 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.
2.20."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12198-26.10.2017/ /вх. № 00003012098-24.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12098, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр.
София, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ 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, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
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 „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” 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

Стр. 30
Против - няма.
2.21."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12219-26.10.2017/ /вх. № 00003012100-24.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12100, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
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 „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” 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.
2.22."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12193-26.10.2017/ /вх. № 00003012101-24.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12101, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати 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”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 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
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 „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 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.
2.23."ГРАНД КАЗИНО - 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-12228-26.10.2017/ /вх. №
000030-11950-20.10.2017/
На 20.10.2017 г. с вх. № 000030-11950, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ и намаление на 1 /един/ броя игрални автомата 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 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
подмяна на 3 /три/ и намаление на 1 /един/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Днепър” № 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.
2.24."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-12194-26.10.2017/ /вх. № 00003012140-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12140, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БОНЕВ ГЕЙМ” ООД, гр. Банкя,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долна баня, Софийска
област, пл. „Възраждане“.
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 „БОНЕВ
ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, общ. Столична, обл. София, ул.
”Княз Борис I” № 2, ЕИК: 202690776, представлявано от Йордан Евлогиев Бонев – управител,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долна баня, Софийска
област, пл. „Възраждане“.

Стр. 32
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."МАЯКС 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12218-26.10.2017/ /вх. № 00003011566-13.10.2017/
На 13.10.2017 г. с вх. № 000030-11566, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАЯКС 78” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 13 /тринадесет/ 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, р-н „Подуяне”, ул. „Поп Груйо” № 73.
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 „МАЯКС
78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. Младост 3, бл.
351, вход 1, ет. 5, ап. 20, ЕИК: 202359032, представлявано от Ивайло Вихров Михайлов –
управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Подуяне”, ул. „Поп Груйо” № 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАЯКС 78” ЕООД, 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.
2.26."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-12217-26.10.2017/ /вх. №
000030-11992-23.10.2017/
На 23.10.2017 г. с вх. № 000030-11992, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр.
Пазарджик, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
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
„ИНФОФЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „Христо
Ботев” № 69, ЕИК: 112568360, представлявано от Цветана Лукова Шопова - управител
, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул.
„Христо Ботев” № 69.

Стр. 33
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."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-12220-26.10.2017/ /вх. № 000030-1208424.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12084, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
подмяна на 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. Пещера, област
Пазарджик, ул. „Георги Кьосеиванов“ № 6 А.
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 „ПЕЛТ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. “Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75,
ЕИК: 107549440, представлявано от Християн Валериев Крумов - управител, за подмяна на 6
/шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул.
„Георги Кьосеиванов“ № 6 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, 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."ПРОЕКТ 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12233-26.10.2017/ /вх. № 00003012110-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12110, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОЕКТ - 2007” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, 10-ти
микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
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
„ПРОЕКТ - 2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”,

Стр. 34
ж.к. „Люлин 10”, ул. „Гоце Делчев” № 9, ЕИК: 175212881, представлявано от Манол
Иванов Вълчев - управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата, намаление с 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”,
10-ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОЕКТ - 2007” ЕООД, 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.
2.29."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12221-26.10.2017/ /вх. №
000030-12128-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12128 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София за подмяна на 7 /седем/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 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
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 7 /седем/ броя и
намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
ул. „Оборище” № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, 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.
2.30."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12222-26.10.2017/ /вх. №
000030-12130-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12130 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Търговище,
ул. „Кюстенджа” № 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.

Стр. 35
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
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска”, № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 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."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12226-26.10.2017/ /вх. № 00003012126-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12126, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 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 „ФЕНИКС
ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 6 /шест/ броя и намаление с 1
/един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван
Мирчев” № 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.
2.32."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12229-26.10.2017/ /вх. № 000030-1212725.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12127 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
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. 36
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 „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 6 /шест/ броя и намаление с 2
/два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
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."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12227-26.10.2017/ /вх. № 000030-1212925.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12129, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 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 „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за намаление с 2 /два/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 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.
2.34."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12224-26.10.2017/ /вх. № 000030-1213125.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12131 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
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. 37
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 „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1
/един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил
Попов” № 9А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, 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.
2.35."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12231-26.10.2017/ /вх. № 000030-1213225.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12132 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
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 „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
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."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12225-26.10.2017/ /вх. № 00003012087-24.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12087, 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 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата”
№ 1, ет. 1.
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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 „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 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, 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.
2.37."ЕЛИТ - 8" ЕООД, Севлиево /изх. № 000030-12242-26.10.2017/ /вх. № 000030-1018519.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10185 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
подмяна на 3 /три/ 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, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
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 „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, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, 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."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-12240-26.10.2017/ /вх. №
000030-12116-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12116 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД,
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гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрален софтуер на комуникационното оборудване
за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.7777.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
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, изразяваща се в увеличение с 3 /три/ броя игрален софтуер на комуникационното
оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн
залагания: www.7777.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.
3.2."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 00003012208-26.10.2017/ /вх. № 000030-12136-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12136, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ
БЪЛГАРИЯ“ EООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.ecasino.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
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 203127300, представлявано от Живка
Миланова Атанасова – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.ecasino.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.
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4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1219126.10.2017/ /вх. № 000030-12090-24.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12090, 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 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:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1.гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №22а.
2.гр. Варна, ж.к. „Младост“ базар „Орехчето“ до бл. № 126.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1219726.10.2017/ /вх. № 000030-12093-24.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12093, 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/ и промяна на административния адрес на 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:
I. 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:
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- гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 24.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да промени
административния адрес за приемане на залози и изплащане на печалби за игри със залагания
върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
СТАР АДРЕС
ГР. КУКЛЕН, ОБЛ. ПЛОВДИВ
ГР. КРИЧИМ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, ПЛ.
„ОБЕДИНЕНИЕ“
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ“ №1

НОВ АДРЕС
ГР. КУКЛЕН, ОБЛ. ПЛОВДИВ, УЛ.
„СЛАВЯНСКА“ №3А
ГР. КРИЧИМ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, УЛ.
„ТЪРГОВСКА“ №26
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ОРДАН ГАВАЗОВ“

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. № 000030-1218926.10.2017/ /вх. № 000030-12178-26.10.2017/
На 26.10.2017 г. с вх. № 000030-12178, 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 6
/шест/ 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:
1.с. Ценово, обл. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 75;
2.гр. Завет, обл. Разград, ул. „Освобождение“ № 93;
3.с. Калипетрово, обл. Силистра, ул. „Ново Петрово“ № 51;
4.с. Полско Косово, обл. Русе, ул. „Девети септември“ № 49;
5.гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Никола Петков“ № 1А;
6.гр. Антоново, обл. Търговище, ул. „Тузлушки герой“ № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12206-26.10.2017/ /вх. № 000030-1204724.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12047, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и “ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, изразяваща се в намаление с 18 /осемнадесет/,
увеличение с 7 /седем/ и промяна на административния адрес на 1 /един/ брой на
букмейкърските пунктове.
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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. „Тринадесета“ №5;
2.гр. София, ж.к. „Младост“ 1 А, бл. 504, вх. Б;
3.гр. София, ул. „Ангел Войвода“ №81;
4.гр.София, ж.к. „Младост“ 3, до бл. 303;
5.гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Димитър Благоев“ №96
6.гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №58;
7.гр. Плевен, ул. „Мир“ №19 А;
8.с. Смилян, общ. Смолян, ул. „Девети септември“ №69;
9.гр. Нови Пазар, обл. Шумен, ул. „Стефан Караджа“ №36;
10.гр. Варна, ул. „Кирил и Методий“ №30;
11.гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Черно море“ №23;
12.гр. Бургас, к-с „Славейков“ бл. 148 вх. 2, партер;
13.гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №31;
14.гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №40 А;
15.с. Главиница, общ. Пазарджик, ул. „Трета“ №60;
16.гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Кирил и Методий“ №4 А;
17.с. Стамболово, обл. Хасково, кв. 77, ТЕЛЕЦЕНТЪР-ИНТЕРНЕТ;
18.гр. София, ул. „Лъвски рид“ № 10.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Петроханска“ №54;
2.гр. Бургас, ул. „Гладстон“ №101;
3.гр. София, ж.к. „Обеля-2“, бл. 236, вх. А, гараж №2 ;
4.с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ №12;
5.гр. Сливен, ул. „Янко Забунов“ №12;
6.гр. Сливен, ул. „Даме Груев“, бл.24, вх. Б, ет.0, гараж 14;
7.гр. Силистра, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 53.
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III. Да се промени административният адрес на следния пункт:
СТАР АДРЕС
1. гр. Елин Пелин, обл. София, УПИ ХХII1566, кв.75

НОВ АДРЕС
гр. Елин Пелин, обл. София, ул. „Елин Пелин“ № 8

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" АД, гр. София /изх. № 000030-12203-26.10.2017/ /вх. №
000030-12117-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12117, 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 3 /три/ пункта. 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
„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:
1. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
№
ГРАД
1 гр.ШУМЕН, общ.ШУМЕН
2 гр.СЕВЛИЕВО, общ.СЕВЛИЕВО
3 с.БОРОВАН, общ.БОРОВАН

АДРЕС
УПИ VIII "ООД", кв.569 "г"
УПИ VII, кв.25, ПИ 65927.501.3982, ул."Стара планина"
между кв.10,кв.35 и кв.54

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. № 000030-1219626.10.2017/ /вх. № 000030-12088-24.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12088, 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
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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 увеличение 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:
I. 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.гр. Николаево, обл. Стара загора, ул. „Св.Св. Кирил и методий“ № 22а.
2.гр. Варна, ж.к. „Младост“ базар „Орехчето“ до бл. № 126.
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. № 000030-1220026.10.2017/ /вх. № 000030-12091-24.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12091, 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/ и промяна на
административния адрес на 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:
I. 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, ул. „Ангел Кънчев“ №24.
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II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да промени
административния адрес за приемане на залози и изплащане на печалби за игри със залагания
върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
СТАР АДРЕС
ГР. КУКЛЕН, ОБЛ. ПЛОВДИВ
ГР. КРИЧИМ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, ПЛ.
„ОБЕДИНЕНИЕ“
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ“ №1

НОВ АДРЕС
ГР. КУКЛЕН, ОБЛ. ПЛОВДИВ, УЛ.
„СЛАВЯНСКА“ №3А
ГР. КРИЧИМ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, УЛ.
„ТЪРГОВСКА“ №26
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ОРДАН ГАВАЗОВ“

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. № 000030-1218826.10.2017/ /вх. № 000030-12177-26.10.2017/
На 26.10.2017 г. с вх. № 000030-12177, 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 6 /шест/ 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 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. Ценово, обл. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 75;
2.гр. Завет, обл. Разград, ул. „Освобождение“ № 93;
3.с. Калипетрово, обл. Силистра, ул. „Ново Петрово“ № 51;
4.с. Полско Косово, обл. Русе, ул. „Девети септември“ № 49;
5.гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Никола Петков“ № 1А;
6.гр. Антоново, обл. Търговище, ул. „Тузлушки герой“ № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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5.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12209-26.10.2017/ /вх. № 000030-1209224.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12092 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в намаление с 18 /осемнадесет/, увеличение с 7 /седем/ и промяна на административния адрес
на 1 /един/ брой на букмейкърските пунктове.
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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. „Тринадесета“ №5;
2.гр. София, ж.к. „Младост“ 1 А, бл. 504, вх. Б;
3.гр. София, ул. „Ангел Войвода“ №81;
4.гр.София, ж.к. „Младост“ 3, до бл. 303;
5.гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Димитър Благоев“ №96
6.гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №58;
7.гр. Плевен, ул. „Мир“ №19 А;
8.с. Смилян, общ. Смолян, ул. „Девети септември“ №69;
9.гр. Нови Пазар, обл. Шумен, ул. „Стефан Караджа“ №36;
10.гр. Варна, ул. „Кирил и Методий“ №30;
11.гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Черно море“ №23;
12.гр. Бургас, к-с „Славейков“ бл. 148 вх. 2, партер;
13.гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №31;
14.гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №40 А;
15.с. Главиница, общ. Пазарджик, ул. „Трета“ №60;
16.гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Кирил и Методий“ №4 А;
17.с. Стамболово, обл. Хасково, кв. 77, ТЕЛЕЦЕНТЪР-ИНТЕРНЕТ;
18.гр. София, ул. „Лъвски рид“ № 10.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Петроханска“ №54;
2. гр. Бургас, ул. „Гладстон“ №101;
3. гр. София, ж.к. „Обеля-2“, бл. 236, вх. А, гараж №2 ;
4. с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ №12;
5. гр. Сливен, ул. „Янко Забунов“ №12;
6. гр. Сливен, ул. „Даме Груев“, бл.24, вх. Б, ет.0, гараж 14;
7. гр. Силистра, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 53.
III. Да се промени административният адрес на следния пункт:
1.

СТАР АДРЕС
гр. Елин Пелин, обл. София, УПИ ХХII1566, кв. 75

НОВ АДРЕС
гр. Елин Пелин, обл. София, ул. „Елин Пелин“ № 8
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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.
5.5."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12156-26.10.2017/ /вх. № 00003011721-18.10.2017/
На 18.10.2017 г. с вх. № 000030-11721, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, изразяваща се в намаление с 7 /седем/ и увеличение с 11 /единадесет/ букмейкърски
пункта.
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
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Руди Красимирова Вачкова - управители, най-малко
двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор предвижда
друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр.Батановци, обл.Перник, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ №5;
2. с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Демокрация“ №27 А;
3. с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. „Тринадесета“ №5;
4. гр. Никипол, обл. Плевен, ул. „Васил Левски“ №2;
5. гр.Пловдив, ул. „Даме Груев“ №9;
6. с. Първомай, общ.Петрич, обл. Благоевград, ул. „Мануш войвода“ №3;
7. гр. Силистра, ул. „Добруджа“ №28;
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Варна, ул. „Младежка“ №46;
2. с. Гара Елин Пелин, обл. София, ул. „Стара планина“ №4 ет.1;
3. с. Краище, общ. Белица, обл. Благовград, ул. „Единадесета“ №67;
4. гр. Плевен, ж.к „Мара Денчева“ бл.12;
5. гр. Силистра, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ №53;
6. гр. Сливен, ул. „Янко Забунов“ №12;
7. гр. Сливен, кв. „Кольо Фичето“ №24, вх.Б;
8. гр. Сливен, кв. „Даме Груев“ бл.24, вх.Б;
9. гр. София, общ. Лозенец, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №26;
10. гр. София, общ. Лозенец, ул. „Любата“ №17;
11. гр. София, общ. Красно село, ул. „Хан Пресиян“ №6;
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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.
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12211-26.10.2017/ /вх. № 000030-1208924.10.2017/
На 24.10.2017 г. с вх. № 000030-12089, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаление с 18 /осемнадесет/, увеличение с 7 /седем/ и
промяна на административния адрес на 1 /един/ брой на букмейкърските пунктове.
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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. „Тринадесета“ №5;
2.гр. София, ж.к. „Младост“ 1 А, бл. 504, вх. Б;
3.гр. София, ул. „Ангел Войвода“ №81;
4.гр.София, ж.к. „Младост“ 3, до бл. 303;
5.гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Димитър Благоев“ №96
6.гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №58;
7.гр. Плевен, ул. „Мир“ №19 А;
8.с. Смилян, общ. Смолян, ул. „Девети септември“ №69;
9.гр. Нови Пазар, обл. Шумен, ул. „Стефан Караджа“ №36;
10.гр. Варна, ул. „Кирил и Методий“ №30;
11.гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Черно море“ №23;
12.гр. Бургас, к-с „Славейков“ бл. 148 вх. 2, партер;
13.гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ №31;
14.гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №40 А;
15.с. Главиница, общ. Пазарджик, ул. „Трета“ №60;
16.гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Кирил и Методий“ №4 А;
17.с. Стамболово, обл. Хасково, кв. 77, ТЕЛЕЦЕНТЪР-ИНТЕРНЕТ;
18.гр. София, ул. „Лъвски рид“ №10.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Петроханска“ №54;
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2.гр. Бургас, ул. „Гладстон“ №101;
3.гр. София, ж.к. „Обеля-2“, бл. 236, вх. А, гараж №2 ;
4.с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ №12;
5.гр. Сливен, ул. „Янко Забунов“ №12;
6.гр. Сливен, ул. „Даме Груев“, бл.24, вх. Б, ет.0, гараж 14;
7.гр. Силистра, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ №53.
III. Да се промени административният адрес на следния пункт:
СТАР АДРЕС
2. гр. Елин Пелин, обл. София, УПИ ХХII1566, кв.75

НОВ АДРЕС
гр. Елин Пелин, обл. София, ул. „Елин Пелин“ №8

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 шести. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12202-26.10.2017/
/вх. № 000030-12112-25.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12112, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище
и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК:
160053297, представлявано заедно от изпълнителните директори Корай Йонашчъ и Мехмет
Тан и от прокуриста Вели Джем Йозкютюк, който представлява дружеството само заедно с
един от овластените като представляващи „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД членове на
управителния съвет, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 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. За игри с игрални автомати:
2.1."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-12199-26.10.2017/ /вх. №
000030-12032-23.10.2017/
На 23.10.2017 г. с вх. № 000030-12032 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД,
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гр. Варна, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър Икономов” № 23, ет. 1,
обект 2.
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 „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД, със седалище
и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Иван Вазов” № 13, ЕИК: 202717725, представлявано от
Ангел Иванов Желев – управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър Икономов” № 23, ет.
1, обект 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.
2.2."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-12204-26.10.2017/ /вх. №
000030-12033-23.10.2017/
На 23.10.2017 г. с вх. № 000030-12033 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. „Ниш“
№ 33.
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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК:
103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к.
„Владислав Варненчик”, ул. „Ниш“ № 33.
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 лотарийни игри:
3.1."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-12205-26.10.2017/ /вх. № 000030-1211825.10.2017/
На 25.10.2017 г. с вх. № 000030-12118, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София, за
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утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, разновидност „Американски долари: 3
печалби x 3 милиона лева, 15 x 1 милион лева“ с общ брой 20 000 000 бр. и номинална
стойност – 10 лв.
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. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде утвърден представения от „Да бъде дадено разрешение за извършване на
промени в издаден лиценз на „НЮ ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Средец”, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851, представлявано от
Димитър Денчев Ганев, 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, разновидност „Американски долари: 3
печалби x 3 милиона лева, 15 x 1 милион лева“ с общ брой 20 000 000 бр. и номинална
стойност – 10 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12241-26.10.2017/ /вх. № 000030-1214426.10.2017/
На 26.10.2017 г. с вх. № 000030-12144, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ
БЪЛГАРИЯ“ и утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „КОЛЕДЕН КЕШ КАЛЕНДАР:
5 печалби x 500 000 лева, 10 печалби x 50 000 лева, печалби за 56 милиона лева“, с общ брой
30 000 000 бр. и номинална стойност-3 лв.
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, т. 9 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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, за организиране на моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ с 40 /четиридесет/ броя разновидности, в т.ч.
въвеждането на 1 /една/ нова разновидност с наименование: „КОЛЕДЕН КЕШ КАЛЕНДАР: 5
печалби x 500 000 лева, 10 печалби x 50 000 лева, печалби за 56 милиона лева“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, Правила за
организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“.
III. Да бъдe утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „КОЛЕДЕН КЕШ КАЛЕНДАР: 5 печалби
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x 500 000 лева, 10 печалби x 50 000 лева, печалби за 56 милиона лева“, с общ брой 30 000
000 бр. и номинална стойност-3 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1221026.10.2017/ /вх. № 000030-12179-26.10.2017/
На 26.10.2017 г. с вх. № 000030-12179, 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 утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в
моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „СПЕЧЕЛИ
ВСИЧКО“, с общ брой 4 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв.
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. 9 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдe утвърден представения от 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, 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „ТОТО
ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „СПЕЧЕЛИ ВСИЧКО“, с общ брой 4 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв.
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. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-12159 от 26.10.2017 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-12159 от 26.10.2017 г. председателят на ДКХ
запозна членовете на Комисията със следните обстоятелства:
На 09.10.2017 г. с вх. № 000030-11389, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2А.
С вх. № 000030-11713/18.10.2017 г. е внесено заявление за прекратяване разглеждането
на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс административният
орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.
Изложените в Докладната записка, обстоятелства са разгледани на заседание на
Държавната комисия по хазарта, проведено на 27.10.2017 г.
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След извършената преценка на всички представени документи и на посочената
фактическа обстановка ДКХ приема, че обстоятелствата са изяснени и ще се произнесе
в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 000030-12160 от 26.10.2017 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-12160 от 26.10.2017 г. председателят на ДКХ
запозна членовете на Комисията със следните обстоятелства:
На 09.10.2017 г. с вх. № 000030-11390, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж. к. „П. Р. Славейков”, бл. 126, вх. 1, партер.
С вх. № 000030-11712/18.10.2017 г. е внесено заявление за прекратяване разглеждането
на горепосоченото искане.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс административният
орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.
Изложените в Докладната записка, обстоятелства са разгледани на заседание на
Държавната комисия по хазарта, проведено на 27.10.2017 г.
След извършената преценка на всички представени документи и на посочената
фактическа обстановка ДКХ приема, че обстоятелствата са изяснени и ще се произнесе
в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 000030-12180 от 26.10.2017 г.
С Докладна записка с изх. № 000030-12180 от 26.10.2017 г. председателят на ДКХ
запозна членовете на Комисията със следните обстоятелства:
На 02.06.2017 г. с вх. № 000030-6433, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, гр.
Пловдив, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
С вх. № 000030-11441/11.10.2017 г. е внесено заявление за прекратяване разглеждането
на искане вх. № 6433/02.06.2017 г.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс административният
орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.
Изложените в Докладната записка, обстоятелства са разгледани на заседание на
Държавната комисия по хазарта, проведено на 27.10.2017 г.
След извършената преценка на всички представени документи и на посочената
фактическа обстановка ДКХ приема, че обстоятелствата са изяснени и ще се произнесе
в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 000030-12187 от 26.10.2017 г.
На 31.08.2017 г. с вх. № 000030-9761, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ж ЕНД В КЪМПАНИ” ЕООД, гр.
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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. Стара Загора, квартал „Три чучура - север“,
бл. 71.
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.
В хода на проверката и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, с писмо изх. № 00003010037/15.09.2017 г. бе изискано представянето на допълнителни документи. Писмото е
получено на 27.09.2017 г.
На 24.10.2017 г. с писмо вх. № 000030-12052, искателят моли за удължаване на срока
за предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите
документи по писмено искане от „Ж ЕНД В КЪМПАНИ” 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. Стара Загора, квартал „Три чучура - север“, бл. 71.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включат за разглеждане предложение изх. № 00003012272/27.10.2017 г. на председателя на ДКХ за прилагане на принудителна административна
мярка на „ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД, гр. Свиленград, както и искания вх. № 00003011265/04.10.2017 г. от „ТИЙ ДЖИ“ ЕООД, гр. Пловдив и вх. № 000030-9632/28.08.2017 г. от
„ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ ПИ ЕЛ СИ.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието горепосочените предложение и искания.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.„ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12272/27.10.2017/
С Докладна записка изх. № 000030-11078/29.09.2017 г. и предложение изх. № 00003012272/27.10.2017 г. председателят на ДКХ запозна членовете на Комисията с обстоятелства
във връзка с издаден лиценз на „ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД, за организиране на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Камчия“ № 4.
След извършената преценка на всички представени документи и на посочената
фактическа обстановка ДКХ приема, че обстоятелствата са изяснени и ще се произнесе
в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2."ТИЙ ДЖИ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12322-27.10.2017/ /вх. № 00003011265-04.10.2017/
На 04.10.2017 г. с вх. № 000030-11265, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив,
за издаване на лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 98.
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 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 за срок от 5 /пет/ години на „ТИЙ ДЖИ” EООД със седалище
и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Иван Вазов” № 98, ЕИК:
115602191, представлявано от Цвета Георгиева Иванова – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики“ № 98, с 11 /единадесет/ броя игрални автомата със 71 /седемдесет и един/ 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.
3."ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)" ПИ ЕЛ СИ /изх. № 000030-12323-27.10.2017/ /вх.
№ 000030-9632-28.08.2017/
На 28.08.2017 г. с вх. № 000030-9632, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 39 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ
МАЛТА)“ Пи Ел Си, Малта, за промяна на адреса, на който се намира контролният локален
сървър на организатора за организиране на онлайн залагания.
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 издадените лицензи на
„ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ Пи Ел Си със седалище и адрес на управление: Малта,
офис 1/2373, Ниво G, Куантъм Хауз, 75 Абейт Ригърд Стрийт, Та‘Ксбиекс ХВХ 1120
представлявано от Ларс Оскар Фредерик Бюрфал и Стефано Нова – директори, секретар на
дружеството - Джоузеф Франсис Борг, за промяна на адреса, на който се намира контролният
локален сървър на организатора за организиране на онлайн залагания /от гр. София, ж.к.
„Младост 1“, ул. „Григорий Горбатенко“ № 3 на гр. София, ул. „Овче поле“ № 122/.
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.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

