РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-9507
Гр. София, 27.07.2018 г.
Днес, 27 юли 2018 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта, на което
присъстваха:
Председател на Държавната комисия по хазарта
1. Мария Филипова.
Членове на Държавната комисия по хазарта
2. Явор Колев;
3. Васил Панов;
4. Евгени Стоянов;
5. Николай Райчев.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция „ЛКД” 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. № 1260 от 26.07.2018 г.)
Раздел втори. Разглеждане на предложениe за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БАЛ-МАТИК“ ЕООД, гр. Плевен (предложение с изх. № 000030-1259 от 26.07.2018 г.)
Раздел трети. Разглеждане на искане за промени в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз:
1. За игри в игрално казино (онлайн):
1.1. „ТСГ ИНТЕРАКТИВ“ ПЛС, Малта (предложение с изх. № 000030-9409 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8719 от 09.07.2018 г.)
Раздел четвърти. Разглеждане на искане за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1. „КАЗИНО ЕНД ГЕЙМИНГ ИНДЪСТРИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. №
000030-9337 от 26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8811 от 12.07.2018 г.)
Раздел пети. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за обекти, в които са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГЕЙМС 2012“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9406 от 26.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7330 от 14.06.2018 г.)

1.2. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-9324 от 26.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8694 от 06.07.2018 г.)
Раздел шести. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ДЖИ 3 СИСТЕМ“ ЕООД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-9408 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8975 от 19.07.2018 г.)
1.2. „МОНТЕСИТО-М“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9335 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9024 от 20.07.2018 г.)
1.3. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9336 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9025 от 20.07.2018 г.)
1.4. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9343 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9042 от 23.07.2018 г.)
1.5. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9342 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9043 от 23.07.2018 г.)
1.6. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9341 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9044 от 23.07.2018 г.)
1.7. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9340 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9045 от 23.07.2018 г.)
1.8. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9339 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9046 от 23.07.2018 г.)
1.9. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9338 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9047 от 23.07.2018 г.)
1.10. „ГРАНД КАЗИНО-2“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9334 от 26.07.2018
г.по искане с вх. № 000030-9048 от 23.07.2018 г.)
1.11. „ГРАНД КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9333 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9050 от 23.07.2018 г.)
1.12. „ГРАНД КАЗИНО-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9344 от 26.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-9064 от 23.07.2018 г.)
1.13. „БЕЛФАСТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9382 от 26.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9053 от 23.07.2018 г.)
1.14. „ВЕНИС КАЗИНОС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9383 от 26.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-9054 от 23.07.2018 г.)
1.15. „Геймър-2001“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9381 от 26.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9056 от 23.07.2018 г.)
1.16. „БУКМЕЙКЪР-1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9347 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9059 от 23.07.2018 г.)
1.17. „Ц.Б.С. – 2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9345 от 26.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9063 от 23.07.2018 г.)
1.18. „ШУГЪР ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9346 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9065 от 23.07.2018 г.)
1.19. „УИН БЕТ ТРАКИЯ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9348 от 26.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-9083 от 23.07.2018 г)
2. За игри в игрално казино (онлайн):
2.1. „Хилсайд (Ню Медия Малта) Пи Ел Си, Малта (предложение с изх. № 000030-9407 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-5374 от 30.04.2018 г.)
3. За тото и лото игри:
3.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9330 от 26.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9075 от 23.07.2018 г.)
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4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9331 от 26.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9076 от 23.07.2018 г.)
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9332 от 26.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9077 от 23.07.2018 г.)
VII. 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. 1260 от 26.07.2018 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:
https://www.splitacescasino.com/
https://www.wildblaster.com/
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:
https://www.splitacescasino.com/
https://www.wildblaster.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 2 /две/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
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 предложениe за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БАЛ-МАТИК“ ЕООД, гр. Плевен (предложение с изх. № 000030-1259 от
26.07.2018 г.)
С писмо от директора на ТД на НАП – Велико Търново в ДКХ е получена
информация, за лицата по чл. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) с дължим данък по реда на 245 във
връзка с чл. 247 от ЗКПО. Съгласно писмото за първо тримесечие на 2018 г. дружество „БАЛ
МАТИК“ EООД с ЕИК: 200210381 дължи данък по ЗКПО.
С уведомително писмо ДКХ изиска „БАЛ МАТИК“ 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 първо тримесечие на 2018 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето 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 и на основание връзка с чл. 85, ал. 1, т. 9 от Закона за
хазарта, Държавната комисия по хазарта
4

РЕШИ:
I. Прилага принудителна административна мярка – временно отнема за срок от
три месеца лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-5252/05.05.2017 г. на
„БАЛ-МАТИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Янко
Сакъзов” № 1, ЕИК: 200210381, представлявано от Огнян Филипов Филев - управител,
за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Янко
Сакъзов” № 1.
II. На основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ разпорежда на „БАЛ-МАТИК” ЕООД в срока
на приложената принудителна административна мярка да представи писмени
доказателства за внесен данък по ЗКПО.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри в игрално казино (онлайн):
1.1. „ТСГ ИНТЕРАКТИВ“ ПЛС, Малта (предложение с изх. № 000030-9409 от 26.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8719 от 09.07.2018 г.)
На 09.07.2018 г. с вх. № 000030-8719, 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 „ТСГ Интерактив” плс,
гр. Тажбиж, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри онлайн.
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 същите 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. 1- 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 „ТСГ Интерактив” плс, със седалище и адрес на управление: Малта, гр. Тажбиж Вила
Семиниа, 8, бул. „Сир Тами Замит“, представлявано от Рафаел Ашкенази и Гай Темплър –
директори, за промяна в наименованието на дружеството.
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 искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1. „КАЗИНО ЕНД ГЕЙМИНГ ИНДЪСТРИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-9337 от 26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8811 от 12.07.2018 г.)
На 12.07.2018 г. с вх. № 000030-8811, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ЕНД ГЕЙМИНГ
ИНДЪСТРИ” EООД, гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл.
36, ал. 1 от Закона за хазарта за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
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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 същите 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
„КАЗИНО ЕНД ГЕЙМИНГ ИНДЪСТРИ” EООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 175392477, представлявано от
Александър Станиславов Ангелов – управител, за внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване за хазартна дейност.
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 пети. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за обекти, в които са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГЕЙМС 2012“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9406 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7330 от 14.06.2018 г.)
На 14.06.2018 г. с вх. № 000030-7330, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМС 2012” 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, ул. „Костенски водопад” № 102.
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 същите 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 ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ГЕЙМС 2012“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков” № 532, вх. В, ап. 106,
ЕИК: 202003011, представлявано от Благослав Пламенов Благоев – управител,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала
с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” № 102.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМС 2012” 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 задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-9324 от 26.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8694 от 06.07.2018 г.)
На 06.07.2018 г. с вх. № 000030-8694, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул. „Родопи“ № 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 същите 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 ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕЛИТ 8” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“ № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ардино, ул. „Родопи“ № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ДЖИ 3 СИСТЕМ“ ЕООД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-9408 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8975 от 19.07.2018 г.)
На 19.07.2018 г. с вх. № 000030-8975, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖИ 3 СИСТЕМ” ЕООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „23-ти септември” № 33
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 същите 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 „ДЖИ 3
СИСТЕМ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Райко Даскалов“ № 28, ЕИК: 203789414, представлявано от Костадин Георгиев Гудев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „23-ти септември” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖИ 3 СИСТЕМ“ ЕООД,
гр. Свиленград, 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.
1.2. „МОНТЕСИТО-М“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9335 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9024 от 20.07.2018 г.)
На 20.07.2018 г. с вх. № 000030-9024, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОНТЕСИТО-М” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Подуяне”, ул. „Поп Грую” № 88А.
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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МОНТЕСИТО-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200779692, представлявано от Ванина Илиева Каменова – управител,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”,
ул. „Поп Грую” № 88 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.
1.3. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9336
от 26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9025 от 20.07.2018 г.)
На 20.07.2018 г. с вх. № 000030-9025, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“
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АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9343 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9042 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9042, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
ул. „Патриарх Евтимий” № 1 „Ж“.
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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, ул.
„Патриарх Евтимий” № 1 „Ж“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9342 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9043 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9043, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД,
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гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
бул. „Свобода” № 26.
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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
бул. „Свобода” № 26.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9341 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9044 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9044, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
бул. „Стефан Стамболов” № 50.
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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан
Стамболов” № 50.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9340 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9045 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9045, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД,
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гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван
Михайлов“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9339 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9046 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9046 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ” ООД гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
„Свобода“ № 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Свобода“ № 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.
1.9. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9338 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9047 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9047, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД,
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гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
ж.к. „Тракия“ № 3, търговски комплекс „Младост” ет. 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
ж.к. „Тракия“ № 3, търговски комплекс „Младост”, ет. 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.
1.10. „ГРАНД КАЗИНО-2“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9334 от
26.07.2018 г.по искане с вх. № 000030-9048 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9048, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-2“ ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „България” № 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 2“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 175256623, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, 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.
1.11. „ГРАНД КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9333 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9050 от 23.07.2018 г.)
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На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9050 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода”
№ 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 175245527, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл.
„Свобода” № 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.
1.12. „ГРАНД КАЗИНО-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9344 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9064 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9064 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 175256598, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.13. „БЕЛФАСТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9382 от 26.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9053 от 23.07.2018 г.)
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На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9053, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 175023590, представлявано заедно и поотделно от Георги
Методиев Карабельов и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Борис
Христов” № 2 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.
1.14. „ВЕНИС КАЗИНОС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9383 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9054 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9054, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Васил Левски” № 29.
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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 131004720, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Васил Левски” № 29.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.15. „Геймър-2001“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9381 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9056 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9056, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Джеймс
Баучер” № 20, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.16. „БУКМЕЙКЪР-1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9347 от 26.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-9059 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9059, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУКМЕЙКЪР - 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна“ № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 131065965, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.17. „Ц.Б.С. – 2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9345 от 26.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9063 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9063 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж. к.
„Люлин“, бул. „Панчо Владигеров“ № 44.
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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. „Столична“, р–н
„Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 200855503, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж. к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров“ № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.18. „ШУГЪР ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9346 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9065 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9065, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
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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1.19. „УИН БЕТ ТРАКИЯ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9348 от
26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9083 от 23.07.2018 г)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9083 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ТРАКИЯ“ ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна,
р–н „Център“, ул. „Отец Паисий“ № 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
ТРАКИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. „Столична“, р–н
„Младост“, ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 204860476, представлявано
от Данаил Христов Илиев - УПРАВИТЕЛ, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, р – н „Център“, ул. „Отец Паисий“ № 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. За игри в игрално казино (онлайн):
2.1. „Хилсайд (Ню Медия Малта) Пи Ел Си, Малта (предложение с изх. № 000030-9407
от 26.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-5374 от 30.04.2018 г.)
На 30.04.2018 г. с вх. № 000030-5374, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ХИЛСАЙД (Ню Медия Малта)
Пи Ел Си, Малта, за увеличение с 34 /тридесет и четири/ броя игри на игралния софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.bet365.com /.
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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ХИЛСАЙД
(Ню Медия Малта) Пи Ел Си, Малта, със седалище и адрес на управление: Малта, офис
1/2373, Ниво G, Куантъм Хауз, 75 Абейт Ригърд Стрийт, Та‘Ксбиекс ХВХ 1120,
представлявано от Ларс Оскар Фредерик Бюрфал и Стефано Нова – директори, Джоузеф
Франсис Борг - секретар, изразяваща се в увеличение с 34 /тридесет и четири/ броя игри на
игралния софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри
в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.bet365.com /.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9330 от 26.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9075 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9075 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 увеличаване с
1 /един/ и намаляване с 4 /четири/ 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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. гр. Шумен, ул. „Македония“ № 53;
2. с. Милево, общ. Садово, област Пловдив, ул. „Първа“ № 65;
3. гр. София, ж. к. „Дружба-1“, срещу бл. 43, в п-л I, кв. 18;
4. гр. София, м. в. з. „Малинова долина - бункера“ – 3 етап.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
с. КозарБелене, общ. Левски, обл. Плевен, ул. „Съединение“ № 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.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9331 от 26.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9076 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9076 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“,
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изразяваща се в увеличаване с 1 /един/ и намаляване с 4 /четири/ 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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:
5. гр. Шумен, ул. „Македония“ № 53;
6. с. Милево, общ. Садово, област Пловдив, ул. „Първа“ № 65;
7. гр. София, ж. к. „Дружба-1“, срещу бл. 43, в п-л I, кв. 18;
8. гр. София, м. в. з. „Малинова долина - бункера“ – 3 етап.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
с. КозарБелене, общ. Левски, обл. Плевен, ул. „Съединение“ № 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.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9332 от 26.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9077 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9077 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 увеличаване с 1 /един/ и намаляване с 4
/четири/ 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж. к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно
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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. гр. Шумен, ул. „Македония“ № 53;
2. с. Милево, общ. Садово, област Пловдив, ул. „Първа“ № 65;
3. гр. София, ж. к. „Дружба-1“, срещу бл. 43, в п-л I, кв. 18;
4. гр. София, м. в. з. „Малинова долина - бункера“ – 3 етап.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
с. КозарБелене, общ. Левски, обл. Плевен, ул. „Съединение“ № 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.
По раздел седми. Разни.
1. Докладна записка с изх. № 1267 от 27.07.2018 г.
Прие на сведение докладна записка с изх. № 1267 от 27.07.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
МАРИЯ ФИЛИПОВА

Секретар-протоколчик:
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/Теодора Цингилева/
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