РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-1876
Гр. София, 23.02.2018 г.
Днес, 23 февруари 2018 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта с
участието на:
Председател на Държавната комисия по хазарта
1. Мария Филипова.
Членове на Държавната комисия по хазарта
2. Маргарита Константинова – Златанова;
3. Явор Колев;
4. Васил Панов;
5. Евгени Стоянов.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в Държавната комисия по хазарта (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 (предложение
с изх. № 254/22.02.2018 г.)
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети. Разглеждане на исканe за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1697 от
21.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1017 от 30.01.2018 г.)
Раздел четвърти. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта във връзка с
открити от ДКХ административни производства на 16.02.2018 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1743 от
22.02.2018 г.) за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” № 102.
1.2. „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1744 от
22.02.2018 г.) за игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II“ № 70, Хотел
„Ровно”.
1.3. „ЛИТЪЛ МАКАО“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1742 от
22.02.2018 г.) за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане“, ул. „Цар Симеон“ № 228.

Раздел пети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „НИЛВЕ“ ЕООД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-1626 от 21.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1354 от 12.02.2018 г.)
Раздел шести. Разглеждане на искания за промени в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1595 от 20.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-719 от 23.01.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ШИРУФА 2“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1694 от 21.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-645 от 19.01.2018 г.)
Раздел седми. Разглеждане на исканe за прекратяване действието на Удостоверениe за
издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ФОРТУНА“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1691 от 21.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030 от 1565-19.02.2018 г.)
Раздел осми. Разглеждане на искане за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „РЕСПЕКТ-2007“ ООД, гр. Карнобат (предложение с изх. № 000030-1700 от 21.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-848 от 24.01.2018 г.)
Раздел девети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „УАЙН ТРЕЙД - 14“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-1627 от
21.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-15173 от 22.12.2017 г.)
1.2. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1706 от 21.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-231 от 11.01.2018 г.)
Раздел десети. Разглеждане на исканe за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ИВА ФОКС“ ЕООД, гр. Казанлък (предложение с изх. № 000030-1705 от 21.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-15217 от 28.12.2017 г.)
Раздел единаседети. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за организиране онлайн
на хазартни игри:
1.За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
1.1. „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1624 от 21.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-15292 от 29.12.2017 г.)
Раздел дванадесети. Разглеждане на искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „АНГЛО – БОЛКАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1598 от 20.02.2018
г. по искане с вх. № 000030-1344 от 09.02.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „МИЛЕНИУМ-МВ“ ЕООД, гр. Димитровград (предложение с изх. № 000030-1749 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1174 от 31.01.2018 г.)
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2.2. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-1750 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1175 от 31.01.2018 г.)
2.3. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-1759 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1453 от 15.02.2018 г.)
2.4. „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000“ ЕТ, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-1568
от 19.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1260 от 05.02.2018 г.)
2.5. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-1695 от 21.02.2018 г. по искане
вх. № 000030-1301 от 08.02.2018 г.)
2.6. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-1751 от 22.02.2018 г. по искане с
вх. № 000030 от 1300 от 08.02.2018 г.)
2.7. „ИВ-ГЕТ“ ЕООД, гр. Асеновград (предложение с изх. № 000030-1774 от 22.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1299 от 08.02.2018 г.)
2.8. „ЛОТОС“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-1604 от 20.02.2018 г. по искане
с вх. № 000030-1368 от 13.02.2018 г.)
2.9. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1596-20.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1356 от 12.02.2018 г.)
2.10. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1597 от 20.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1355 от 12.02.2018 г.)
2.11. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1600 от
20.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1359 от 12.02.2018 г.)
2.12. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1601 от
20.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1379 от 13.02.2018 г.)
2.13. „ВИСАБОН 2009“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1765 от 22.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-1328 от 08.02.2018 г.)
2.14. „ХАЗАРТ 08“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1752 от 22.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1342 от 09.02.2018 г.)
2.15. „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ“ ЕТ, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1603 от
20.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1375 от 13.02.2018 г.)
2.16. „ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ“ ЕТ, гр. София (предложение с изх. № 0000301746 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1395 от 14.02.2018 г.)
2.17. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1599 от 20.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1378 от 13.02.2018 г.)
2.18. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1755 от 22.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-1394 от 14.02.2018 г.)
2.19. „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“ ЕТ, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-1756 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1392 от 14.02.2018 г.)
2.20. „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“ ЕТ, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-1757 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1393 от 14.02.2018 г.)
2.21. „ЕЛИТ – 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1762 от 22.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1427 от 15.02.2018 г.)
2.22. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1754 от 22.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1428 от 15.02.2018 г.)
2.23. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-1753 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1451от 15.02.2018 г
2.24. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-1758 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1622 от 21.02.2018 г.)
2.25. „ТОРЪС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1702 от 21.02.2018 г. по искане
с вх. № 000030-1425 от 15.02.2018 г.)
2.26. „КРИСИ“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1698 от 21.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1418 от 15.02.2018 г.)
2.27. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1767 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1429 от 15.02.2018 г.)
2.28. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1773 от 22.02.2018
г. по искане с вх. № 000030-1430 от 15.02.2018 г.)
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2.29. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1772 от 22.02.2018
г. по искане с вх. № 000030-1431 от 15.02.2018 г.)
2.30. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1771 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1438 от 15.02.2018 г.)
2.31. „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ“ ЕТ, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1699 от
21.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1298 от 08.02.2018 г.)
2.32. „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1775 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1612 от 20.02.2018 г.)
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1709 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1398 от 14.02.2018 г.)
3.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1711 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1400 от 14.02.2018 г.
3.3. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1713-22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1402-14.02.2018 г.
3.4. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1747-22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1639-21.02.2018 г.
3.5. „ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1770-22.02.2018 г. по искане
с вх. № 000030-1614-20.02.2018 г.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1708-22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1397-14.02.2018 г.
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1710-22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1399-14.02.2018 г.
4.3. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1712-22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1401-14.02.2018 г.
4.4. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1748-22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1638-21.02.2018 г.
4.5. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1764-22.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1606-20.02.2018 г.
4.6. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1761-22.02.2018 г. по искане
с вх. № 000030-1616-20.02.2018 г.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1769-22.02.2018 г. по искане
с вх. № 000030-1617-20.02.2018 г.
Раздел тринадесети. 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. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1630-21.02.2018
г. по искане с вх. № 000030-1335-09.02.2018 г.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-1763-22.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-1609-20.02.2018 г.
2.2. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-1766-22.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-1610-20.02.2018 г.
2.3. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-1768-22.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-1611-20.02.2018 г.
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2.4. „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 0000301760-22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1608-20.02.2018 г.
3. За лотарийни игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1723-22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1637-21.02.2018 г.

Раздел четеринадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-1623/21.02.2018 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-1740/22.02.2018 г.
Раздел петнадесети. 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 (предложение
с изх. № 254/22.02.2018 г.)
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:
www.sun7lottery.com
www.box24casino.com
www.blackdiamondscasino.net
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 Държавната комисия по хазарта.
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 online 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 хазарта. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
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който е предвидил и криминализиране на деянието (организирането на хазартни игри без
съответното разрешение) като 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:
www.sun7lottery.com
www.box24casino.com
www.blackdiamondscasino.net
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 3 /три/ 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
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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък:
1.1. „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 0000301693 от 21.02.2018 г. по заявление с вх. № 000030-1560 от 19.02.2018 г.)
На 19.02.2018 г. с вх. № 000030-1560 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО ИГРИ
И ИНОВАЦИИ” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите 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 представения от „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000,
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ж.к. “Славейков”, бл. 154, вх. Б, ет. 0, ап. офис 1,2, ЕИК: 147144364, представлявано
заедно от Биляна Атанасова Арабаджиева-Тотева и Маргарита Стайкова Кръстева управители, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

Наименование

Джакпот система CGI

Тип, версия
Протокол от изпитване №

Cashbox Jackpot System, ver. 1.0
ДП-153 от 14.02.2018 г.
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
“КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД
№ 000030-831/29.01.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
1.

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

1144
2017

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 0000301692 от 21.02.2018 г. по заявление с вх. № 000030-1452 от 15.02.2018 г.)
На 15.02.2018 г. с вх. № 000030-1452 е подадено писмено заявление от „АЛФАСТРИЙТ
ТРЕЙД БГ” 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 за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите 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 представения от „АлфаСтрийт Трейд БГ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев”
№ 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Радка Данаилова Москова –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

IGT Sphinx Riches V1 (DBP CD)

Тип
Протокол от изпитване №

IGT
ИА-2701 от 06.02.2018 г.
7

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

Internatiomal Gaming Technology, Europe B.V. (АЙ
ДЖИ ТИ ЕМЕА Б.В.) № 000030-14625/19.12.2017 г. за
производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване
„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ ” ЕООД/
№ И-1742 / 30.07.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
2229028
2015 г.
Видео слот:
1. Brilliant Fruits;
2. Golden Eagle;
3. Pharaoh’s Fortune;
4. Mystical Mermaid;
5. Hot Roulette Enchanted Unicorn;
6. ICY Wilds;
7. Ocean Magic;
8. Fortune Ingot;
9. Lulu & Luigi;
10. Valley of Gold Mayan;
11. Majestic Gorilla;
12. Lucky Larry’s Lobstermania 3;
13. Wild Ivy;
14. I Love Fruits;
15. King of Macedonia;
16. Jungle Riches;
17. Golden Egypt;
18. It’sMagic: Lily;
19. Elephant King;
20. Brilliant Stars;
21. Ahotep Sphinx Riches;
22. Hathor Sphinx Riches;
23. Seshat Sphinx Riches;
24. Ra Sphinx Riches.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на исканe за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1697 от
21.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1017 от 30.01.2018 г.)
На 30.01.2018 г. с вх. № 000030-1017, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални места от 1 /един/ брой игрално
съоръжение с 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. Видин, ул. „Цар
Александър ІІ” № 70, хотел „Ровно”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ГРАНД
МАКАО СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. “Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610, представляван от Иво Велков
Иванов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални места от 1 /един/ брой игрално
съоръжение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар
Александър ІІ” № 70, хотел „Ровно”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта във връзка с
открити от ДКХ административни производства на 16.02.2018 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1473 от
15.02.2018 г.) за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” № 102.
С писмо вх. № 2149/18.08.2017 г. от директора на ТД на НАП – София в ДКХ е
получена информация за лицата по чл. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) с дължим данък по реда на
чл. 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО.
Съгласно писмото за второ тримесечие на 2017 г. дружество „ГРАНД МАКАО
СОФИЯ“ ЕООД с ЕИК: 201903610 дължи данък в размер на 50 500 лв.
С уведомително писмо изх. № 885 от 26.09.2017 г. ДКХ изиска „ГРАНД МАКАО
СОФИЯ“ ЕООД да представи документ за платен изцяло данък по ЗКПО.
В указания в писмото срок организаторът не представи документ, удостоверяващ
платени данъци по ЗКПО за второ тримесечие на 2017 г. Видно от Уведомление от ТД на
НАП – София, постъпило в ДКХ с вх. № 3414 от 22.12.2017 г., дружеството има непогасени
публични задължения в размер над 5 000 лв.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лице по чл. 4 от ЗХ има
просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в
размер на главницата и лихвите, и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък, Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното председателят на ДКХ с предложениe с изх. № 000030-1473
от 15.02.2018 г. на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ е предложил на Комисията да открие
производство по прилагане на принудителна административна мярка временно отнемане за
срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 00003050/03.01.2018 г., на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад“ № 102.
След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложение на 16.02.2018 г.
Комисията прие решение за откриване на производство за временно отнемане на издадения
на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД лиценз, като организаторът бе уведомен за решението
на Комисията и му бе предоставена възможност да представи писмени доказателства за
внесен данък по ЗКПО, както и за погасени изцяло публични задължения.
Организаторът не представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО, както и
за погасени изцяло публични задължения.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1
и т. 9 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
I. Прилага принудителна административна мярка – отнемане за срок от три
месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-50/03.01.2018 г. на
„ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Витоша”, ул. “Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610,
представляван от Иво Велков Иванов – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад“ № 102.
II. На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта разпорежда на „ГРАНД
МАКАО СОФИЯ” ЕООД в срока на приложената принудителна административна
мярка да представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО, както и за
погасени изцяло публични задължения на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1744 от
22.02.2018 г.) за игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II“ № 70, Хотел
„Ровно”.
С писмо вх. № 2149/18.08.2017 г. от директора на ТД на НАП – София в ДКХ е
получена информация за лицата по чл. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) с дължим данък по реда на
чл. 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО. Съгласно писмото за второ тримесечие на 2017 г.
дружество „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД с ЕИК: 201903610 дължи данък в размер
на 50 500 лв.
С уведомително писмо изх. № 885/26.09.2017 г. ДКХ изиска „ГРАНД МАКАО
СОФИЯ“ ЕООД да представи документ за платен изцяло данък по ЗКПО.
В указания в писмото срок организаторът не представи документ, удостоверяващ
платени данъци по ЗКПО за второ тримесечие на 2017 г. Видно от Уведомление от ТД на
НАП – София, постъпило в ДКХ с вх. № 3414/22.12.2017 г., дружеството има непогасени
публични задължения в размер над 5 000 лв.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лице по чл. 4 от ЗХ има
просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в
размер на главницата и лихвите, и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък, Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното председателят на ДКХ с предложение с изх. № 000030-1483
от 15.02.2018 г. на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ е предложил на Комисията да открие
производство по прилагане на принудителна административна мярка временно отнемане за
срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 0000305315/10.05.2017 г., на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър ІІ“ № 70, хотел
„Ровно“.
След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложение на 16.02.2018 г.
Комисията прие решение за откриване на производство за временно отнемане на издадения
на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД лиценз, като организаторът бе уведомен за решението
на Комисията и му бе предоставена възможност да представи писмени доказателства за
внесен данък по ЗКПО, както и за погасени изцяло публични задължения.
Организаторът не представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО, както и
за погасени изцяло публични задължения.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1
и т. 9 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
I. Прилага принудителна административна мярка – отнемане за срок от три
месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-50/03.01.2018 г. на
„ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Витоша”, ул. “Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610,
представляван от Иво Велков Иванов – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад“ № 102.
II. На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта разпорежда на „ГРАНД
МАКАО СОФИЯ” ЕООД в срока на приложената принудителна административна
мярка да представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО, както и за
погасени изцяло публични задължения на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ЛИТЪЛ МАКАО“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1742 от
22.02.2018 г.) за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане“, ул. „Цар Симеон“
№ 228.
С писмо вх. № 2149/18.08.2017 г. от директора на ТД на НАП – София в ДКХ е
получена информация за лицата по чл. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) с дължим данък по реда на
чл. 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО. Съгласно писмото за второ тримесечие на 2017 г.
дружество „ЛИТЪЛ МАКАО“ ЕООД с ЕИК: 203284885 дължи данък в размер на 25 000 лв.
С уведомително писмо изх. № 887/26.09.2017 г. ДКХ изиска „ЛИТЪЛ МАКАО“ ЕООД
да представи документ за платен изцяло данък по ЗКПО.
В указания в писмото срок организаторът не представи документ удостоверяващ
платени данъци по ЗКПО за второ тримесечие на 2017 г. Видно от Уведомление от ТД на
НАП – София, постъпило в ДКХ с вх. № 3415/22.12.2017 г., дружеството има непогасени
публични задължения в размер над 5 000 лв.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лице по чл. 4 от ЗХ има
просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в
размер на главницата и лихвите, и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък, Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното председателят на ДКХ с предложение изх. № 000030-1470
от 15.02.2018 г. на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ е предложил на Комисията да открие
производство по прилагане на принудителна административна мярка временно отнемане за
срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 0000305317/10.05.2017 г. на „ЛИТЪЛ МАКАО” ЕООД за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 228.
След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложение на 16.02.2018 г.
Комисията прие решение за откриване на производство за временно отнемане на издадения
на „ЛИТЪЛ МАКАО” ЕООД лиценз, като организаторът бе уведомен за решението на
Комисията и му бе предоставена възможност да представи писмени доказателства за внесен
данък по ЗКПО, както и за погасени изцяло публични задължения.
Организаторът не представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО, както и
за погасени изцяло публични задължения.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1
и т. 9 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
I. Прилага принудителна административна мярка – отнемане за срок от три
месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-5317/10.05.2017 г. на
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„ЛИТЪЛ МАКАО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вход В, ап. 206, ЕИК: 203284885,
представлявано от Иво Велков Иванов – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Цар
Симеон” № 228.
II. На основание чл. 85, ал. 2 от Закона за хазарта разпорежда на „ЛИТЪЛ
МАКАО” ЕООД в срока на приложената принудителна административна мярка да
представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО, както и за погасени изцяло
публични задължения на „ЛИТЪЛ МАКАО” ЕООД.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „НИЛВЕ“ ЕООД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-1626 от 21.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-1354 от 12.02.2018 г.)
На 12.02.2018 г. с вх. № 000030-1354, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НИЛВЕ” ЕООД,
гр. Свиленград, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с
което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „НИЛВЕ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Д-р Страшимир
Дочков” № 40, ЕИК: 202414361, представлявано от Валентин Атанасов Пенев - управител, за
промяна в едноличния собственик на капитала, както и на състава на директорите на
дружеството „ПАША ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – едноличен собственик на капитала на
„НИЛВЕ“ ЕООД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за промени в обстоятелствата, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1595 от
20.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-719 от 23.01.2018 г.)
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-719, 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД,
гр. Пловдив, за промени в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри в игрално казино.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане 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
Бюлент Саран Саран, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу, само заедно всеки двама от
общо тримата изпълнителни директори.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ШИРУФА 2“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1694 от 21.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-645 от 19.01.2018 г.)
На 19.01.2018 г. с вх. № 000030-645, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШИРУФА 2” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ШИРУФА 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
бул. „Витоша” № 133, ЕИК: 203292686, представлявано от Томас Хуберт – управител, за
промяна в управлението на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на
„ШИРУФА 2” ООД, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на исканe за прекратяване действието на Удостоверениe
за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ФОРТУНА“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1691 от 21.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-1565 от 19.02.2018 г.)
На 19.02.2018 г. с вх. № 000030-1565, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФОРТУНА” ЕООД, гр. Бургас, за
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прекратяване действието на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 00003012176/26.10.2017 г., за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22, преди
изтичане на срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде прекратено преди изтичане на срока, действието на лиценз, за който е
издадено Удостоверение № 000030-12176/26.10.2017 г., за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22, на
„ФОРТУНА”ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Георги Кирков”
№ 22 ЕИК: 102603795, представлявано от Василена Николова Янчева – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искане за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „РЕСПЕКТ-2007“ ООД, гр. Карнобат (предложение с изх. № 000030-1700 от
21.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-848 от 24.01.2018 г.)
На 24.01.2018 г. с вх. № 000030-848, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РЕСПЕКТ-2007” ООД,
гр. Карнобат, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона
за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Карнобат, обл. Бургас, УПИ I, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети септември” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с
което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„РЕСПЕКТ-2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, обл. Бургас,
ул. „Георги Кирков” № 15, ЕИК: 147241557, представлявано от Пенка Колева Лафазанова –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Карнобат, обл. Бургас, УПИ I, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети септември” № 21, с 15
/петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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По раздел девети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „УАЙН ТРЕЙД - 14“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с № 000030-1627 от
21.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-15173 от 22.12.2017 г.)
На 22.12.2017 г. с вх. № 000030-15173, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УАЙН ТРЕЙД – 14“ ЕООД,
гр. Поморие, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. България № 94.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършената проверка и проучване по писменото искане се установи, че
представените документи, доказващи наличието на средства за организиране на игрите и за
извършване на инвестициите, са с недоказан произход.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отказва да издаде лиценз на „УАЙН ТРЕЙД – 14“ ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Поморие, област Бургас, ул. „Крайбрежна” № 25 Б, ЕИК: 202924962,
представлявано от Апостол Николаев Петков – управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. България № 94.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ЕМИЛИ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1706 от
21.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-231 от 11.01.2018 г.)
На 11.01.2018 г. с вх. № 000030-231, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” 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. Карнобат, обл. Бургас, ул. „Георги
Димитров“ № 10, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1,
ЕИК: 202424640 представлявано от Пламена Лазарова Джурова - управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Карнобат, обл. Бургас, ,ул. „Георги Димитров“ № 10, ет. 2. II. Да бъдат утвърдени
представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
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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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ИВА ФОКС“ ЕООД, гр. Казанлък (предложение с изх. № 000030-1705 от 21.02.2018
г. по искане с вх. № 000030-15217 от 28.12.2017 г.)
На 28.12.2017 г. с вх. № 000030-15217, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИВА ФОКС“ ЕООД, гр. Казанлък,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Петко Каравелов” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи следното:
1. Неизяснен произход на средствата за инвестициите и организиране на дейността.
2. Липса на представителна власт по отношение на депозирани документи в процеса на
проверката и проучването на подаденото искане.
3. Неизяснен статут на помещението, в което ще се организират хазартните игри с
игрални автомати.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 1, във връзка с
чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ и във връзка с чл. 12, т. 6 и чл. 25, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, Държавната комисия
по хазарта
РЕШИ:
Отказва да издаде лиценз на „ИВА ФОКС“ ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Казанлък, ж.к. „Изток“, бл. 41, вх. Е, ет. 7, ап. 128, ЕИК: 204356704,
представлявано от Детелина Илиева Димитрова - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Габрово, ул. „Петко Каравелов” № 4.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единаседети. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за организиране
онлайн на хазартни игри:
1. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
1.1. „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1624 от 21.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-15292 от 29.12.2017 г.)
На 29.12.2017 г. с вх. № 000030-15292, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране онлайн на хазартни
игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета за
срок от 5 /пет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните
игри: www.ecasino.bg.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
Членовете на ДКХ пристъпиха към разглеждане на внесеното писмено искане. Поради
необходимостта от доизясняване на обстоятелствата по искането и на основание чл. 25, ал. 1
от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че с оглед на необходимостта от доизясняване на обстоятелствата по
искането отлага разглеждането на писмено искане с вх. № 000030-15292 от 29.12.2017 г.
на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София, за издаване на
лиценз за организиране онлайн на хазартни игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета за срок от 5 /пет/ години. Интернет
сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри: www.ecasino.bg.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети. Разглеждане на искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „АНГЛО – БОЛКАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1598 от
20.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1344 от 09.02.2018 г.)
На 09.02.2018 г. с вх. № 000030-1344 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, за
увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София,
р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за
увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София,
р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „МИЛЕНИУМ-МВ“ ЕООД, гр. Димитровград (предложение с изх. № 000030-1749 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1174 от 31.01.2018 г.)
На 31.01.2018 г. с вх. № 000030-1174 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД,
гр. Димитровград, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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
„МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, област
Хасково, бул. „България” № 1, ЕИК: 126649840, представлявано от Митко Стоянов Желязков
– управител, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-1750 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1175 от 31.01.2018 г.)
На 31.01.2018 г. с вх. № 000030-1175, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за намаление с 1 /един/, подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за намаление с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-1759 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1453 от 15.02.2018 г.)
На 15.02.2018 г. г. с вх. № 000030-1453, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов”
№ 26.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000“ ЕТ, гр. Русе (предложение с изх. № 0000301568 от 19.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1260 от 05.02.2018 г.)
На 05.02.2018 г. с вх. № 000030-1260 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-1695 от 21.02.2018 г. по
искане вх. № 000030-1301 от 08.02.2018 г.)
На 08.02.2018 г. с вх. № 000030-1301, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
намаление на 2 /два/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски”, № 5.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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
„БТД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев
бряг”, х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за намаление на 2 /два/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски”, № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. „БТД“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-1751 от 22.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1300 от 08.02.2018 г.)
На 08.02.2018 г. с вх. № 000030-1300, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
подмяна на 5 /пет/ броя и намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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
„БТД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, обл. Бургас, к.к. „Слънчев
бряг”, х-л „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя и намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. „ИВ-ГЕТ“ ЕООД, гр. Асеновград (предложение с изх. № 000030-1774 от 22.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-1299 от 08.02.2018 г.)
На 08.02.2018 г. с вх. № 000030-1299, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИВ - ГЕТ” ЕООД,
гр. Асеновград, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, област Пловдив, бул. „България” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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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 „ИВ ГЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, област Пловдив,
ул. „Козановско шосе” № 8, ЕИК: 160024665, представлявано от Иван Стергиу
Арванитопулос – управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, бул. „България” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8. „ЛОТОС“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-1604 от 20.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1368 от 13.02.2018 г.)
На 13.02.2018 г. с вх. № 000030-1368 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
бул. „Цар Симеон” № 25А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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
„ЛОТОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Руси Димитров Грънчев – управител и от Валя
Жечкова Колева - Желева - управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 25А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1596 от
20.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1356 от 12.02.2018 г.)
На 12.02.2018 г. с вх. № 000030-1356, 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 намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 намаление с 1 /един/ брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1597 от 20.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1355 от 12.02.2018 г.)
На 12.02.2018 г. с вх. № 000030-1355 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Патриарх Евтимий“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1600
от 20.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1359 от 12.02.2018 г.)
На 12.02.2018 г. с вх. № 000030-1359, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия
Цветанова Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1601
от 20.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1379 от 13.02.2018 г.)
На 13.02.2018 г. с вх. № 000030-1379, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, х-л „Ростов”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия
Цветанова Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, х-л „Ростов”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. „ВИСАБОН 2009“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1765 от 22.02.2018
г. по искане с вх. № 000030-1328 от 08.02.2018 г.)
На 08.02.2018 г. с вх. № 000030-1328, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИСАБОН 2009” ООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к.Дружба 1, Кооперативен пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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
„ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
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ул. „Искър” № 14, ЕИК:200782311, представлявано заедно и поотделно от Венелин Митков
Бандалов и Радостин Кирилов Кирилов - управители, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба“ 1, Кооперативен пазар.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИСАБОН 2009“ ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14. „ХАЗАРТ 08“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1752 от 22.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1342 от 09.02.2018 г.)
На 09.02.2018 г. с вх. № 000030-1342, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. ”Академик
Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 „ХАЗАРТ
08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”, ул. „Академик
Методи Попов” № 15А, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Юлиан Илиев Пасков управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. ”Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ“ ЕТ, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1603
от 20.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1375 от 13.02.2018 г.)
На 13.02.2018 г. с вх. № 000030-1375 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”,
гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата със 9 /девет/ броя игрални места с 9
/девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Варна,
бул. „Владислав Варненчик” № 158, Автогара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 „НИКР-НИКОЛА НИКОЛОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
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„Приморски”, ул. „Подполковник Калитин” № 36, ап. 30, ЕИК: 103566435, представляван от
Никола Радев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата със 9 /девет/ броя игрални места с 9 /девет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 158,
Автогара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16. „ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ“ ЕТ, гр. София (предложение с изх. №
000030-1746 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1395 от 14.02.2018 г.)
На 14.02.2018 г. с вх. № 000030-1395 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 9 /девет/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя
игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомати с 4 /четири/ броя игрални места и 5 /пет/
броя игрални места на 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, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 9 /девет/ броя игрални автомати с 9
/девет/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомати с 4 /четири/ броя игрални
места и 5 /пет/ броя игрални места на 1 /един/ брой игрален автомат 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.17. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1599 от 20.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1378 от 13.02.2018 г.)
На 13.02.2018 г. с вх. № 000030-1378, 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 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Витоша” № 121.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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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 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Витоша” № 121.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1755 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1394 от 14.02.2018 г.)
На 14.02.2018 г. с вх. № 000030-1394, 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 увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 „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 увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19. „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“ ЕТ, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-1756 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1392 от 14.02.2018 г.)
На 14.02.2018 г. с вх. № 000030-1392, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Видин, област Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“ ЕТ, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-1757 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1393 от 14.02.2018 г.)
На 14.02.2018 г. с вх. № 000030-1393, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Нови Пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21. „ЕЛИТ – 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1762 от 22.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-1427 от 15.02.2018 г.)
На 15.02.2018 г. с вх. № 000030-1427 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
намаление на 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 намаление на 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски”
№ 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-1754 от 22.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-1428 от 15.02.2018 г.)
На 15.02.2018 г. с вх. № 000030-1428, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч,
ул. „Васил Левски“ № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян,
област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 32.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-1753 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1451 от 15.02.2018 г.)
На 15.02.2018 г. с вх. № 000030-1451 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Софроний Врачански” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
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ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова
Москова - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Софроний
Врачански” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-1758 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1622 от 21.02.2018 г.)
На 21.02.2018 г. с вх. № 000030-1622, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, 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. Царево, община Царево,
област Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Царево, община Царево, област Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25. „ТОРЪС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-1702 от 21.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1425 от 15.02.2018 г.)
На 15.02.2018 г. с вх. № 000030-1425, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон
Велики” № 1, вход А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 1, вход А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26. „КРИСИ“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1698 от 21.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1418 от 15.02.2018 г.)
На 15.02.2018 г. с вх. № 000030-1418, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КРИСИ” ЕООД, гр. Бургас, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”,
подлез „Янко Андонов“ № 5, 6 и 6‘.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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
„КРИСИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов“,
бл. 50, вх. Б, ап. 8, ЕИК: 119663747, представлявано от Петранка Цонкова Христова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Зорница”, подлез „Янко Андонов” № 5, 6 и 6’.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1767 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1429 от 15.02.2018 г.)
На 15.02.2018 г. с вх. № 000030-1429, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Руен,
община Руен, област Бургас, ул. „Първи май” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
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управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Руен,
община Руен, област Бургас, ул. „Първи май” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1773 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1430 от 15.02.2018 г.)
На 15.02.2018 г. с вх. № 000030-1430, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: с. Люляково, община Руен, област Бургас, ул. „Васил Левски“
№ 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: с. Люляково, община Руен, област Бургас, ул. „Васил Левски“
№ 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1772 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1431 от 15.02.2018 г.)
На 15.02.2018 г. с вх. № 000030-1431 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стралджа,
област Ямбол, ул. „Хемус“ № 10, ет. 1, обект 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
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управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стралджа,
област Ямбол, ул. „Хемус“ № 10, ет. 1, обект 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-1771 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1438 от 15.02.2018 г.)
На 15.02.2018 г. с вх. № 000030-1438, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско,
област Благоевград, ул. „Стражите” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Банско,
област Благоевград, ул. „Стражите” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31. „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ“ ЕТ, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-1699
от 21.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1298 от 08.02.2018 г.)
На 08.02.2018 г. с вх. № 000030-1298, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ
БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата с 22
/двадесет и два броя/ броя игрални места със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата с 22
/двадесет и два броя/ и увеличение със 6 /шест/ броя игрални места на игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 108.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 115178725, представляван от Георги
Иванов Букорещлиев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя
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игрални автомата с 22 /двадесет и два броя/ броя игрални места със 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата с 22 /двадесет и два броя/ и увеличение със 6 /шест/ броя игрални места на
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 108.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32. „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1775 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1612 от 20.02.2018 г.)
На 20.02.2018 г. с вх. № 000030-1612 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Любимец,
област Хасково, ул. „ОДРИН” № 2В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.ДИМИТРОВГРАД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
р-н Оборище, ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, поотделно, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Любимец, област Хасково, ул. „ОДРИН” № 2В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1709 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1398 от 14.02.2018 г.)
На 14.02.2018 г. с вх. № 000030-1398, 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, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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,
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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. гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 29, срещу бензиностанция „Лукойл“;
2. гр. Велико Търново, ул. „Венета Ботева“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1711 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1400 от 14.02.2018 г.)
На 14.02.2018 г. с вх. № 000030-1400, 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 5
/пет/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра
„ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Ветово, обл. Русе, ул. „3-ти март“ № 13;
2. гр. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ботев“ № 33;
3. гр. Горна Оряховица, обл. В. Търново, ул. „Цар Освободител“ – ж.п. гара;
4. гр. София, ул. „Веслец“ № 18;
5. гр. София, ул. „Нишава“ № 40.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1713 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1402 от 14.02.2018 г.)
На 14.02.2018 г. с вх. № 000030-1402, 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
34

приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 5
/пет/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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. гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Дунав“ № 8;
2. с. Стоб, обл. Кюстендил, центъра;
3. гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник“ до IV РПУ;
4. гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев“ № 48;
5. гр. Гурково, обл. Стара Загора, ул. „Прохода“ № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1747 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1639 от 21.02.2018 г.)
На 21.02.2018 г. с вх. № 000030-1639, 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 4
/четири/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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. гр. Бургас, област Бургас, к-с „Братя Миладинови“, бл. 42;
2. гр. Кубрат, област Разград, ул. „8-ми Март“ № 6;
3. с. Брестовене, област Разград, ул. „Маршал Толбухин“ №1В;
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4. с. Ряховците, област Габрово.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.5. „ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1770 от 22.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1614 от 20.02.2018 г.)
На 20.02.2018 г. с вх. № 000030-1614 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 единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“,
„СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“, „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се в намаляване с 2
/два/ и увеличаване със 7 /седем/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ , „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Зверино, община Мездра, област Враца, ул. „Никола Войновски“ № 1;
2. гр. София, община Столична, област София – град., жк. „Овча купел“-1 (първа
част), бл. 429, вх. Б.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, ул. „Георги Димитров“ № 194А;
2. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Васил Априлов“ № 14;
3. с. Ветрино, община Ветрино, област Варна, ул. „Витоша“ № 34;
4. с. Цонево, община Дългопол, област Варна, ул. „Христо Трендафилов“ № 46;
5. с. Ясенково, община Венец, област Шумен, ул. „Надежда“ № 34;
6. с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, ул. „Трета“ № 2Б;
7. с. Бояджик, община Тунджа, област Ямбол, ул. „Независима България“ № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1708 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1397 от 14.02.2018 г.)
На 14.02.2018 г. с вх. № 000030-1397, 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 2 /два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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. гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 29, срещу бензиностанция „Лукойл“;
2. гр. Велико Търново, ул. „Венета Ботева“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1710 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1399 от 14.02.2018 г.)
На 14.02.2018 г. с вх. № 000030-1399, 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 5 /пет/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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:
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Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Ветово, обл. Русе, ул. „3-ти март“ № 13;
2. гр. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ботев“ № 33;
3. гр. Горна Оряховица, обл. В. Търново, ул. „Цар Освободител“ – ж.п. гара;
4. гр. София, ул. „Веслец“ № 18;
5. гр. София, ул. „Нишава“ № 40.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.3. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1712 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1401 от 14.02.2018 г.)
На 14.02.2018 г. с вх. № 000030-1401, 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 5 /пет/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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. гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Дунав“ № 8;
2. с. Стоб, обл. Кюстендил, центъра;
3. гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник“ до IV РПУ;
4. гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев“ № 48;
5. гр. Гурково, обл. Стара Загора, ул. „Прохода“ № 24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.4. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1748 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1638 от 21.02.2018 г.)
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На 21.02.2018 г. с вх. № 000030-1638, 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 4 /четири/ броя на тото
пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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. гр. Бургас, област Бургас, к-с „Братя Миладинови“, бл. 42;
2. гр. Кубрат, област Разград, ул. „8-ми Март“ № 6;
3. с. Брестовене, област Разград, ул. „Маршал Толбухин“ №1В;
4. С. Ряховците, област Габрово.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.5. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1764 от 22.02.2018 г.
по искане с вх. № 000030-1606 от 20.02.2018 г.)
На 20.02.2018 г. с вх. № 000030-1606, 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 6 /шест/ и увеличение с 3 /три/ букмейкърски
пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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. Видин, община Видин, област Видин, ул. „Вела Пеева“ № 21;
2. с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, ул. „Стара Планина“ № 4,
ет. 1;
3. с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, ул. „Георги Димитров“ № 194А;
4. гр. Плевен, община Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 23;
5. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 59;
6. гр. София, община Подуяне, област София – град, ул. „Иван Шонев“ № 3.
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Васил Априлов“ № 14, ет. 1;
2. с. Стамболово, община Стамболово, област Хасково, УПИ XXIX, кв.77;
3. с. Ясенково, община Венец, област Шумен, ул. „Надежда“ № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.6. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1761 от 22.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1616 от 20.02.2018 г.)
На 20.02.2018 г. с вх. № 000030-1616 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 намаляване с 2 / два/ и увеличаване със 7 /седем/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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. Зверино, община Мездра, област Враца, ул. „Никола Войновски“ № 1;
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2. гр. София, община Столична, област София – град., жк. „Овча купел“- 1 (първа
част), бл. 429, вх. Б.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, ул. „Георги Димитров“ № 194А;
2. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Васил Априлов“ № 14;
3. с. Ветрино, община Ветрино, област Варна, ул. „Витоша“ № 34;
4. с. Цонево, община Дългопол, област Варна, ул. „Христо Трендафилов“ № 46;
5. с. Ясенково, община Венец, област Шумен, ул. „Надежда“ № 34;
6. с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, ул. „Трета“ № 2Б;
7. с. Бояджик, община Тунджа, област Ямбол, ул. „Независима България“ № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1769 от 22.02.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1617 от 20.02.2018 г.)
На 20.02.2018 г. с вх. № 000030-1617 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 намаляване с 2 /два/ и увеличаване със 7 /седем/ броя на
букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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. Зверино, община Мездра, област Враца, ул. „Никола Войновски“ № 1;
2. гр. София, община Столична, област София – град., жк. „Овча купел“- 1 (първа
част), бл. 429, вх. Б
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, ул. „Георги Димитров“ № 194А;
2. гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Васил Априлов“ № 14;
3. с. Ветрино, община Ветрино, област Варна, ул. „Витоша“ № 34;
4. с. Цонево, община Дългопол, област Варна, ул. „Христо Трендафилов“ № 46;
5. с. Ясенково, община Венец, област Шумен, ул. „Надежда“ № 34;
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6. с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, ул. „Трета“ № 2Б;
7. с. Бояджик, община Тунджа, област Ямбол, ул. „Независима България“ № 18.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-1630 от
21.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1335 от 09.02.2018 г.)
На 09.02.2018 г. с вх. № 000030-1335 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино, за игрално казино с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“
№ 44, ет. 2, казино „EFBET” по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-727/23.01.2018 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино, за игрално казино с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин“, ул. „Панчо Владигеров“ № 44, ет. 2, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-1763 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1609 от 20.02.2018 г.)
На 20.02.2018 г. с вх. № 000030-1609 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала и Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, пл. „Четиринадесети март“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970,
представлявано само двама по двама от изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет
Тан и Вели Джем Йозкютюк, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала и Правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Четиринадесети март“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-1766 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1610 от 20.02.2018 г.)
На 20.02.2018 г. с вх. № 000030-1610 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала и Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Драган Цанков“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 „СТАР ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970,
представлявано само двама по двама от изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет
Тан и Вели Джем Йозкютюк, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала и Правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков“ № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-1768 от
22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1611 от 20.02.2018 г.)
На 20.02.2018 г. с вх. № 000030-1611 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала и Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, бул. „България“ № 28.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 „СТАР ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970,
представлявано само двама по двама от изпълнителните директори Корай Йонашчъ, Мехмет
Тан и Вели Джем Йозкютюк, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала и Правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България“ № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. №
000030-1760 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1608 от 20.02.2018 г.)
На 20.02.2018 г. г. с вх. № 000030-1608, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала, Правила за организацията
на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати,
Изисквания към игралната зала, в която се организират хазартни игри с игрални автомати и
Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, район „Средец”, ул. „Цар Калоян” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№ 131, ЕИК: 130935662, представлявано от Ердемгил Ихсан – управител и Юксел Бирбудак управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране
на хазартни игри с игрални автомати, Изисквания към игралната зала, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати и Технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, район „Средец”,
ул. „Цар Калоян” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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3. За лотарийни игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-1723 от 22.02.2018 г. по искане с вх. № 000030-1637 от 21.02.2018 г.)
На 21.02.2018 г. с вх. № 000030-1637, 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 Игрални условия и правила за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на 1 /един/ брой
образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова
разновидност „СУПЕР КЪСМЕТ” - първи тираж, с общ брой 10 000 000 бр. и номинална
стойност – 5 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 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 организиране на
моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с 37 /тридесет и седем/ броя
разновидности, в това число въвеждането на нова разновидност с наименование „СУПЕР
КЪСМЕТ” – първи тираж.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова разновидност „ СУПЕР КЪСМЕТ ” - първи тираж, с
общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-1623/21.02.2018 г.
На 15.02.2018 г. с вх. № 000030-1450, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на игрални автомати, увеличение на броя на игралните автомати и
утвърждаване на игрални условия и правила в игрална зала с адрес: гр. Перущица, област
Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 2.
С вх. № 000030-1563/19.02.2018 г. е внесено заявление за прекратяване разглеждането
на горепосоченото искане, като платената такса към него да бъде използвана за предстоящо
плащане към ДКХ.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от АПК, Държавната комисия по
хазарта
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РЕШИ:
Прекратява образуваното административно производство по писмено искане с вх.
№ 000030-1450/15.02.2018 г. от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков, за подмяна на
игрални автомати, увеличение на броя на игралните автомати и утвърждаване на игрални
условия и правила в игрална зала с адрес: гр. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски“ № 2.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 000030-1740/22.02.2018 г.
На 29.12.2017 г. с вх. № 000030-15297, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИ 11” 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. София, р-н „Студентски град“, ул. „8-ми декември” № 28.
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. № 000030181/09.01.2018 г. бе изискано представянето на допълнителни документи.
На 08.02.2018 г. с писмo с вх. № 000030-1326 и на 15.02.2018 г. с писмо вх. № 1424,
искателят моли за удължаване на срока за предоставяне на документи по подаденото писмено
искане на основание чл. 33, ал. 5, изр. 3 от ЗХ, с оглед на наличието на правна и фактическа
сложност по предоставянето на необходимите документи, като мотива е: „към момента тече
законния срок на влизане в сила на Разрешение за строеж в Община Столична, р-н
„Студентски“, ж.к. „Студентски град“ с вх. № РСТ 18-ГР94-226-/1/ от 18.01.2018 г. Одобрен
от главния архитект на Община Столична (район Студентски) технически проект – част
архитектура, на игралната зала и прилежащите й помещения е наличен и ще бъде получен с
Разрешение за строеж“.
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 за срока за предоставяне на необходимите документи
по писмено искане от „ВИ 11” 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. София,
р-н „Студентски град“, ул. „8-ми декември” № 28.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
МАРИЯ ФИЛИПОВА
Секретар-протоколчик:
/Теодора Цингилева/
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