РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-9705
Гр. София, 01.08.2018 г.
Днес, 01 август 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. Евгени Стоянов;
4. 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. Разглеждане на заявление за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел втори. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени
лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-9563 от 31.07.2018
г. по искане вх. № 000030-9085 от 23.07.2018 г.)
1.2. „Ж ЕНД В КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9554 от
31.07.2018 г. по искане вх. № 000030-9295 от 25.07.2018 г.)
Раздел трети. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз:
1.За производство, разпространение и сервиз:
1.1. „ВИПКАУНТ ЕООД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9555 от
31.07.2018 г. по искане вх. № 000030-9308 от 25.07.2018 г.)
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9560 от 31.07.2018 г. по
искане вх. № 000030-9057 от 23.07.2018 г.)
1.2. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9562 от 31.07.2018 г. по
искане вх. № 000030-9058 от 23.07.2018 г.)
1.3. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9557 от 31.07.2018 г. по
искане вх. № 000030-9060 от 23.07.2018 г.)

1.4. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9558 от 31.07.2018 г. по
искане вх. № 000030-9062 от 23.07.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9565 от 31.07.2018 г.
по искане вх. № 000030-9049 от 23.07.2018 г.)
2.2. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9566 от 31.07.2018 г.
по искане вх. № 000030-9051 от 23.07.2018 г.)
2.3. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9567 от 31.07.2018 г.
по искане вх. № 000030-9052 от 23.07.2018 г.)
2.4. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД гр. София (предложение с изх. № 000030-9568 от 31.07.2018 г. по
искане вх. № 000030-9055 от 23.07.2018 г.)
2.5. „КАЗИНО БГ“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9570 от 31.07.2018 г.
по искане вх. № 000030-9350 от 26.07.2018 г.)
2.6. „ГЕЙМ-4“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9547 от 31.07.2018 г. по искане
вх. № 000030-9066 от 23.07.2018 г.)
2.7. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9564 от
31.07.2018 г. по искане вх. № 000030-9068 от 23.07.2018 г.)
2.8. „Ц.Б.С.- 2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9548 от 31.07.2018 г. по
искане вх. № 000030-9069 от 23.07.2018 г.)
2.9. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9549 от 31.07.2018 г.
по искане вх. № 000030-9081 от 23.07.2018 г.)
2.10. „МОТ 70“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9553 от 31.07.2018 г. по
искане вх. № 000030-9118 от 24.07.2018 г.)
2.11. „КИС – 98“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9569 от 31.07.2018 г. по
искане вх. № 000030-9328 от 26.07.2018 г.)
2.12. „ЕКСПРЕС-ВАРНА“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-9551 от
31.07.2018 г. по искане вх. № 000030-9351 от 26.07.2018 г.)
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-9627 от 31.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9572 от 31.07.2018 г.)
3.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-9625 от 31.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9575 от 31.07.2018 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. №
000030-9628 от 31.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9571 от 31.07.2018 г.)
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-9626 от 31.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9573 от 31.07.2018 г.)
Раздел пети. Разглеждане на искане 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. „МАКРА –Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9550 от 31.07.2018 г. по
искане вх. № 000030-8741 от 10.07.2018 г.)
Раздел шести. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-9608/31.07.2018 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-9629/31.07.2018 г.
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По раздел първи. Разглеждане на заявление за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9633-01.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9542-30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9542 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ) в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи 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 „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН
ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Great Rhino

1.

Протокол от изпитване №

2018PPL086LC401 от 18.05.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-7656 от 19.06.2018 г. за организиране на
хазартни игри онлайн (игри в игрално казино)

Онлайн залагания:

1. Great Rhino.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-9563 от
31.07.2018 г. по искане вх. № 000030-9085 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9085, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД,
гр. Кърджали, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона
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за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, бул. „България“ № 64.
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
„УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали,
ул. „България” № 64, ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов и
Емилианна Николаева Любенова – управители, заедно и поотделно, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „България” № 64,
с 91 /деветдесет и един/ броя игрални автомата с 98 /деветдесет и осем/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „Ж ЕНД В КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9554 от
31.07.2018 г. по искане вх. № 000030-9295 от 25.07.2018 г.)
На 25.07.2018 г. с вх. № 000030-9295, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ж ЕНД В КЪМПАНИ“ ЕООД,
гр. София, 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.
Чепеларе, област Смолян, ул. „Васил Дечев“ № 59.
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 „Ж
ЕНД В КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Надежда“, ж.к. „Надежда-1”, бл. 156, вх. А, ет. 5, ап. 16, ЕИК: 202629809,
представлявано от Офелия Иванова Жекова – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Чепеларе, област Смолян, ул. „Васил Дечев“ №
59, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел трети. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз:
1. За производство, разпространение и сервиз:
1.1. „ВИПКАУНТ ЕООД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9555 от
31.07.2018 г. по искане вх. № 000030-9308 от 25.07.2018 г.)
На 25.07.2018 г. с вх. № 000030-9308, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИПКАУНТ“ ЕООД, за
издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване, за
срок от 5 /пет/ години, с адрес на сградата и помещението, в които ще се извършва дейността:
гр. София, район „Слатина“, бул. „Ситняково“ № 23, офис 424.
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. 2 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз на „ВИПКАУНТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина“, бул. „Ситняково“ № 23, офис 424, ЕИК: 200925097,
представлявано от Благовест Иванов Милянов – управител, за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване за срок от 5 /пет/ години с адрес на сградата и помещението,
в които ще се извършва дейността: гр. София, район „Слатина“, бул. „Ситняково“ № 23, офис
424.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9560 от 31.07.2018 г.
по искане вх. № 000030-9057 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9057, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: м. „Капсиди“ № 22,
землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: м. „Капсиди“ № 22,
землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9562 от 31.07.2018 г.
по искане вх. № 000030-9058 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9058, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз
Александър I” № 42, казино „EFBET”.
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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княз Александър I” № 42, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9557 от 31.07.2018 г.
по искане вх. № 000030-9060 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9060, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Др Страшимир Дочков“ № 38, казино „EFBET”.
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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Др Страшимир Дочков“ № 38, казино „EFBET”.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9558 от 31.07.2018 г.
по искане вх. № 000030-9062 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9062, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав”
№ 44, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна,
ул. „Преслав” № 44, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9565 от
31.07.2018 г. по искане вх. № 000030-9049 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9049 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ” ООД гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Христо Ботев“ № 74, партер, обект № 1 и 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 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Христо Ботев“ № 74, партер, обект № 1 и 2.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9566 от
31.07.2018 г. по искане вх. № 000030-9051 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9051, 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. Търговище,
ул. „Цар Симеон” № 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 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. Търговище,
ул. „Цар Симеон” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3. „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9567 от
31.07.2018 г. по искане вх. № 000030-9052 от 23.07.2018 г.)
На 23.05.2018 г. с вх. № 000030-9052 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ” ООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
бул. „Добруджа“ № 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 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 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
бул. „Добруджа“ № 32.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД гр. София (предложение с изх. № 000030-9568 от 31.07.2018 г.
по искане вх. № 000030-9055 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9055 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Св.Св.
Кирил и Методий“ № 23, 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 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 „ПРО
ФУТБОЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 175191718, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 23, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5. „КАЗИНО БГ“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9570 от 31.07.2018
г. по искане вх. № 000030-9350 от 26.07.2018 г.)
На 26.07.2018 г. с вх. № 000030-9350, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БГ” ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и намаление с 4 /четири/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул. „Победа” № 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 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 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
БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Кръстю
Пастухов” № 12Б, ЕИК: 160115595, представлявано от Георги Иванов Букорещлиев управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и намаление с 4 /четири/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул. „Победа” № 21.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6. „ГЕЙМ-4“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9547 от 31.07.2018 г. по
искане вх. № 000030-9066 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9066, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон
Игнатий” № 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 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 „ГЕЙМ-4”
АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“
№ 20, ЕИК: 121005279, представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и
Митко Цветанов Тодоров, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9564 от
31.07.2018 г. по искане вх. № 000030-9068 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9068, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 131056701, представлявано заедно и поотделно от Георги
Методиев Карабельов и Митко Цветанов Тодоров – управители, за подмяна на 4 /четири/
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броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх”
№ 31 в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8. „Ц.Б.С.- 2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9548 от 31.07.2018 г.
по искане вх. № 000030-9069 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9069 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 3 /три/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев“ № 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 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 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр.София, бул. „Гоце Делчев“ № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9549 от
31.07.2018 г. по искане вх. № 000030-9081 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9081, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
бул. „България“ № 40.
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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
11

– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя Дамянова
Борисова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала
с
адрес: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 40.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10. „МОТ 70“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9553 от 31.07.2018 г.
по искане вх. № 000030-9118 от 24.07.2018 г.)
На 24.07.2018 г. с вх. № 000030-9118, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ -70” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 4 /четири/, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 2, кв. 47.
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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МОТ 70” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 154, вх. Б,
ет. 0, ап. офис 1 и 2, ЕИК: 102926909, представлявано заедно от Димитър Кръстев Кръстев и
Милен Генов Тотев – управители, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 2, кв. 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ -70” ЕООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11. „КИС – 98“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9569 от 31.07.2018 г.
по искане вх. № 000030-9328 от 26.07.2018 г.)
На 26.07.2018 г. с вх. № 000030-9328, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К И С - 98” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 52 /петдесет и два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
р-н „Северен”, ул. „Васил Левски” № 15.
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 от ЗХ,
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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 „К И С 98” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен“, ул. „Карловска”
№ 36, ЕИК: 115238108, представлявано заедно и поотделно от Стоян Пенчев Стоянов и
Георги Иванов Букорещлиев – управители, за подмяна на 52 /петдесет и два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул. „Васил Левски” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12. „ЕКСПРЕС-ВАРНА“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-9551 от
31.07.2018 г. по искане вх. № 000030-9351 от 26.07.2018 г.)
На 26.07.2018 г. с вх. № 000030-9351, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Провадия,
област Варна, площад „Централен”, кино „Н. Й. Вапцаров“.
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 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
„ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Жеравна” № 7, ЕИК: 813070782, представлявано от Тихомир Костадинов
Димитров – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Провадия, област Варна, площад „Централен”, кино „Н. Й. Вапцаров“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-9627 от 31.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9572 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9572, 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.
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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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, Централна ж.п. гара, обект № А 0034 B;
2. с. Беглеж, обл. Плевен, ул. „Гена Димитрова“ № 2 А;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-9625 от 31.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9575 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9575, 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 1
/един/ брой 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 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 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 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. София, ж.к. „Младост 2“, бл. 213, кафе-аперитив „Диавена“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-9628 от 31.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9571 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9571, 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.
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:
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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, Централна ж.п. гара, обект № А 0034 B;
2. с. Беглеж, обл. Плевен, ул. „Гена Димитрова“ № 2 А;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-9626 от 31.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-9573 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9573, 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 игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой 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 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 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,
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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. София, ж.к. „Младост 2“, бл. 213, кафе-аперитив „Диавена“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за 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. „МАКРА –Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9550 от 31.07.2018 г. по
искане вх. № 000030-8741 от 10.07.2018 г.)
На 10.07.2018 г. с вх. № 000030-8741 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” 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, пл. „Народно събрание” № 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Народно събрание” № 4, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов Томов управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за
игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-9608/31.07.2018 г.
На 18.06.2018 г. с вх. № 000030-7617, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ХИЛСАЙД (Ню Медия
Малта) Пи Ел Си, Малта, за промяна на съдружник с квалифицирано участие по смисъла на §
1, т. 18 от допълнителната разпоредба на ЗХ.
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.
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В хода на проверката и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ бе изискано представянето на
допълнителни документи.
На основание чл. 33, ал. 5, изр. 3 от ЗХ е подадена молба от ХИЛСАЙД (Ню Медия
Малта) Пи Ел Си, Малта, да бъде удължен срока, поради правна и фактическа сложност за
предоставяне на необходимите документи.
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 ХИЛСАЙД (Ню Медия Малта) Пи Ел Си, Малта, за
промяна на съдружник с квалифицирано участие по смисъла на § 1, т. 18 от
допълнителната разпоредба на ЗХ.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 000030-9629/31.07.2018 г.
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8667, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за прекратяване действието на лиценз за организиране
на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Ген. Полк.
Владимир Стойчев“ № 1, преди изтичане на срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършване на проверка и проучване на подаденото в ДКХ искане за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино преди
изтичане на срока му, възникна особена фактическа и правна сложност при разглеждане на
подадените документи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 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„ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Ген. Полк. Владимир Стойчев“ № 1, преди
изтичане на срока му.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
МАРИЯ ФИЛИПОВА

Секретар-протоколчик:
/Теодора Цингилева/
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