РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-11201
Гр. София, 29.09.2017 г.
Днес, 29 септември 2017 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова – Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 898/28.09.2017г./
Раздел втори. Разглеждане на заявление за утвърждаване на тип на игрално оборудване,
който може да се експлоатира в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на предложение за прилагане
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.„ИМПЕРИАЛ БГ“ ООД, гр. Несебър /изх. № 897/28.09.2017/

на

принудителна

Раздел четвърти. Разглеждане на искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-10917-28.09.2017/ /вх. № 0000309886-12.09.2017/
1.2."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-10914-28.09.2017/ /вх. № 000030-1070227.09.2017/
Раздел пети. Разглеждане на искания за прекратяване действието на удостоверения за
издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-10811-27.09.2017/ /вх. № 00003010138-19.09.2017/
1.2."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10883-28.09.2017/ /вх. № 00003010139-19.09.2017/
1.3."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10812-27.09.2017/ /вх. № 000030-1014019.09.2017/
1.4."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-10764-27.09.2017/ /вх. № 000030-1019420.09.2017/
1.5."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-10765-27.09.2017/ /вх. № 000030-1019520.09.2017/
1.6."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-10766-27.09.2017/ /вх. № 000030-1019620.09.2017/
1.7."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-10804-27.09.2017/ /вх. № 000030-1019820.09.2017/

Стр. 2
1.8."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-10912-28.09.2017/ /вх. № 00003010836-28.09.2017/
Раздел шести. Разглеждане на исканe за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-10801-27.09.2017/ /вх. №
000030-9394-22.08.2017/
Раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-10757-27.09.2017/ /вх. №
000030-6645-12.06.2017/
1.2."М ЕНД Б 73" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10809-27.09.2017/ /вх. № 000030-937021.08.2017/
1.3."ПРО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10796-27.09.2017/ /вх. № 000030-966629.08.2017/
1.4."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-10915-28.09.2017/ /вх. № 0000309639-28.08.2017/
1.5."АРЕС ГРУП" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-10913-28.09.2017/ /вх. № 0000309724-30.08.2017/
1.6."ТОТАЛ КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10928-28.09.2017/ /вх. № 0000308289-17.07.2017/
1.7."СТАР 17" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10929-28.09.2017/ /вх. № 000030-964128.08.2017/
Раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-10806-27.09.2017/ /вх. №
000030-9390-22.08.2017/
1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-10802-27.09.2017/ /вх. № 0000309665-29.08.2017/
1.3."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10763-27.09.2017/ /вх. № 0000309753-30.08.2017/
1.4."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10758-27.09.2017/ /вх. № 0000309755-30.08.2017/
1.5."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10761-27.09.2017/ /вх. № 0000309757-30.08.2017/
1.6."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10805-27.09.2017/ /вх. № 0000309756-30.08.2017/
1.7."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10892-28.09.2017/ /вх. № 0000309667-29.08.2017/
Раздел девети. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри - онлайн:
1. Залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти:
1.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10759-27.09.2017/ /вх. № 0000301170-30.01.2017/
Раздел десети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
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1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10679-27.09.2017/ /вх. № 000030-1015019.09.2017/
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10813-27.09.2017/ /вх. № 000030-1026321.09.2017/
1.3."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-10908-28.09.2017/ /вх. №
000030-10654-26.09.2017/
1.4."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-10909-28.09.2017/ /вх. №
000030-10664-26.09.2017/
1.5 ."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-10918-28.09.2017/ /вх. №
000030-10665-26.09.2017/
1.6 ."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-10936-28.09.2017/ /вх. № 000030-1082828.09.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-10778-27.09.2017/ /вх. № 00003010219-20.09.2017/
2.2."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-10779-27.09.2017/ /вх. № 00003010220-20.09.2017/
2.3."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-10780-27.09.2017/ /вх. № 00003010221-20.09.2017/
2.4."ИНФИНИТИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10781-27.09.2017/ /вх. № 000030-1022220.09.2017/
2.5."ШИРУФА 2" ООД, гр. София /изх. № 000030-10783-27.09.2017/ /вх. № 000030-1058325.09.2017/
2.6."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-10772-27.09.2017/ /вх. №
000030-10225-20.09.2017/
2.7."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-10769-27.09.2017/ /вх. №
000030-10226-20.09.2017/
2.8."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-10775-27.09.2017/ /вх. №
000030-10227-20.09.2017/
2.9."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-10774-27.09.2017/ /вх. №
000030-10228-20.09.2017/
2.10."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-10773-27.09.2017/ /вх.
№ 000030-10578-25.09.2017/
2.11."УИН БЕТ 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-10771-27.09.2017/ /вх. № 000030-1057425.09.2017/
2.12."СКАРАБЕЙ 4" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10770-27.09.2017/ /вх. № 000030-1057025.09.2017/
2.13."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище /изх. № 000030-10768-27.09.2017/ /вх. № 00003010360-21.09.2017/
2.14."ГАРАНТ ГРУП" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-10795-27.09.2017/ /вх. № 00003010364-25.09.2017/
2.15."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10903-28.09.2017/ /вх. № 00003010597-26.09.2017/
2.16."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10921-28.09.2017/ /вх. № 00003010598-26.09.2017/
2.17."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10922-28.09.2017/ /вх. № 00003010599-26.09.2017/
2.18."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10882-28.09.2017/ /вх. № 00003010600-26.09.2017/
2.19."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10923-28.09.2017/ /вх. № 00003010601-26.09.2017/
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2.20."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10885-28.09.2017/ /вх. №
000030-10602-26.09.2017/
2.21."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10886-28.09.2017/ /вх. № 00003010603-26.09.2017/
2.22."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10887-28.09.2017/ /вх. № 00003010604-26.09.2017/
2.23."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10888-28.09.2017/ /вх. № 00003010605-26.09.2017/
2.24."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10817-28.09.2017/ /вх. № 00003010606-26.09.2017/
2.25."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10816-28.09.2017/ /вх. № 00003010607-26.09.2017/
2.26."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10878-28.09.2017/ /вх. № 00003010608-26.09.2017/
2.27."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10879-28.09.2017/ /вх. № 00003010609-26.09.2017/
2.28."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10880-28.09.2017/ /вх. № 00003010610-26.09.2017/
2.29."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10881-28.09.2017/ /вх. № 00003010611-26.09.2017/
2.30."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10884-28.09.2017/ /вх. № 00003010613-26.09.2017/
2.31."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10824-28.09.2017/ /вх. № 00003010615-26.09.2017/
2.32."ЗИТА ПАРТНЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10814-27.09.2017/ /вх. № 00003010264-21.09.2017/
2.33."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10797-27.09.2017/ /вх. № 000030-1059025.09.2017/
2.34."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10800-27.09.2017/ /вх. № 000030-1059125.09.2017/
2.35."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10858-28.09.2017/ /вх. № 000030-1063926.09.2017/
2.36."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-10799-27.09.2017/ /вх. №
000030-10579-25.09.2017/
2.37."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-10798-27.09.2017/ /вх. № 000030-1036221.09.2017/
2.38."Е-ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10808-27.09.2017/ /вх. № 000030-1064026.09.2017/
2.39."ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-10776-27.09.2017/ /вх. № 00003010192-20.09.2017/
2.40."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-10777-27.09.2017/ /вх. № 00003010207-20.09.2017/
2.41."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-10674-27.09.2017/ /вх. № 00003010135-19.09.2017/
2.42."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-10675-27.09.2017/ /вх. № 000030-1014519.09.2017/
2.43."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-10676-27.09.2017/ /вх. № 000030-1014619.09.2017/
2.44."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-10677-27.09.2017/ /вх. № 000030-1014719.09.2017/
2.45."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-10782-27.09.2017/ /вх. № 000030-1014819.09.2017/
2.46."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10680-27.09.2017/ /вх. № 000030-1014919.09.2017/
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2.47."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-10681-27.09.2017/ /вх. № 00003010151-19.09.2017/
2.48."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10678-27.09.2017/ /вх. № 00003010188-19.09.2017/
2.49."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-10666-27.09.2017/ /вх. № 00003010175-19.09.2017/
2.50."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10673-27.09.2017/ /вх. № 00003010111-19.09.2017/
2.51."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-10710-27.09.2017/ /вх. №
000030-10052-18.09.2017/
2.52."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10705-27.09.2017/ /вх. № 00003010090-18.09.2017/
2.53."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10707-27.09.2017/ /вх. № 00003010097-18.09.2017/
2.54."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030-1070427.09.2017/ /вх. № 000030-10265-21.09.2017/
2.55."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10860-28.09.2017/ /вх. № 00003010019-15.09.2017/
2.56."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10889-28.09.2017/ /вх. № 00003010642-26.09.2017/
2.57."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10890-28.09.2017/ /вх. № 00003010643-26.09.2017/
2.58."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-10900-28.09.2017/ /вх. № 00003010266-21.09.2017/
2.59."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10901-28.09.2017/ /вх. № 00003010268-21.09.2017/
2.60."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-10907-28.09.2017/ /вх. №
000030-10663-26.09.2017/
2.61."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10899-28.09.2017/ /вх. №
000030-10617-26.09.2017/
2.62."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-10905-28.09.2017/ /вх. № 000030-1062426.09.2017/
2.63."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-10916-28.09.2017/ /вх. № 00003010713-27.09.2017/
2.64."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-10919-28.09.2017/ /вх. № 00003010714-27.09.2017/
2.65."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10920-28.09.2017/ /вх. №
000030-10715-27.09.2017/
2.66."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10927-28.09.2017/ /вх. № 000030-1082528.09.2017/
2.67."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10926-28.09.2017/ /вх. № 000030-1082628.09.2017/
2.68."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10925-28.09.2017/ /вх. № 000030-1082928.09.2017/
2.69."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10924-28.09.2017/ /вх. № 000030-1083028.09.2017/
2.70."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10931-28.09.2017/ /вх. № 000030-1011519.09.2017/
2.71."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10935-28.09.2017/ /вх. № 00003010827-28.09.2017/
3. За лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10863-28.09.2017/ /вх. № 000030-1065926.09.2017/
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3.2."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-10861-28.09.2017/ /вх. №
000030-10656-26.09.2017/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10864-28.09.2017/ /вх. № 000030-1066026.09.2017/
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10865-28.09.2017/ /вх. № 000030-1066126.09.2017/
Раздел единадесети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-10815-27.09.2017/ /вх.
№ 000030-10575-25.09.2017/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-10709-27.09.2017/ /вх.
№ 000030-10045-18.09.2017/
2.2."ЕС ДЖИ КАЗИНО" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-10902-28.09.2017/ /вх. № 00003010271-21.09.2017/
3. За лотарийни игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10891-28.09.2017/ /вх. № 000030-1066226.09.2017/
4. За тото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1093428.09.2017/ /вх. № 000030-10897-28.09.2017/
5. За тото игри (онлайн):
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1093028.09.2017/ /вх. № 000030-10895-28.09.2017/
6. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
(онлайн):
6.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1093228.09.2017/ /вх. № 000030-10896-28.09.2017/
Раздел дванадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка
Раздел тринадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. №
898/28.09.2017г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
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Извърши се проверка на следните интернет страници:
http://www.wickedbet.com/
https://www.treasuremile.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., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 2016 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. http://www.wickedbet.com/
2. https://www.treasuremile.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.
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявление за утвърждаване на тип на игрално
оборудване, който може да се експлоатира в страната, по списък.
1.„КАЗИНО РЕШЕНИЯ“ ООД, гр. София /изх.№ 000030-10933-28.09.2017 г./,/вх. №
000030-10894-28.09.2017 г./
На 28.09.2017 г. с вх. № 000030-10894 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
РЕШЕНИЯ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл.
292, ЕИК: 131496606, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, 1 /един/
брой тип игрално оборудване, както следва:
№ по
ред
1.

1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Player's Choice Deluxe
Helix
ИА-2685 от 25.09.2017 г.
Aristocrat Technologies Europe Ltd.
„КАЗИНО РЕШЕНИЯ” ООД /
№ 000030-10329/27.10.2015 г. за внoс,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
HXS8029897
2016 г.
Видеослот:
1. Choy Sun Doa;
2. Geisha;
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3. Tiki Torch;
4. Queen of the Nile.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.„ИМПЕРИАЛ БГ“ ООД, гр. Несебър /изх. № 897/28.09.2017/
С Докладна записка с изх. № 806/31.08.2017 г. и предложение изх. № 897/28.09.2017 г.
председателят на ДКХ запозна членовете на Комисията с фактическата обстановка по повод
Решение № 117/02.08.2017 г. на Върховен касационен съд по т.д. 2487/2016 г.
След извършената преценка на посочената фактическа обстановка ДКХ ще се
произнесе в законоустановения срок по образуваната преписка, като вземе решение в
изпълнение на Решение № 117/02.08.2017 г. на Върховен касационен съд по
т.д. 2487/2016 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-10917-28.09.2017/ /вх. №
000030-9886-12.09.2017/
На 12.09.2017 г. с вх. № 000030-9886, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „СТАР ПРИНЦЕС”
АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само двама по двама от изпълнителните
директори Корай Йонашчъ, Мехмет Тан и Вели Джем Йозкютюк, по реда на чл. 37, ал. 4 от
ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.2."КЕСТЕН - 2007" ООД, гр. София /изх. № 000030-10914-28.09.2017/ /вх. № 00003010702-27.09.2017/
На 27.09.2016 г. с вх. № 000030-10702, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37, ал.
4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕСТЕН-2007” ООД, гр. София,
за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „КЕСТЕН-2007” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Връбица”, ул. „Синчец” № 5,
ЕИК: 110568543, представлявано от Иво Антонов Първанов- управител, по реда на чл. 37, ал.
4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за прекратяване действието на удостоверения
за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-10811-27.09.2017/ /вх. № 00003010138-19.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10138, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8965 от
31.07.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пазарджик, бул. „България” № 1, издадено на „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623,
представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров управител, заедно и поотделно, преди изтичане на срока му.
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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1.2."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10883-28.09.2017/ /вх. № 00003010139-19.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10139, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44, 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8968 от
31.07.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44, издадено на „ГРАНД КАЗИНО-3”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63,
ЕИК: 175256598, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов
Тодоров - управител, заедно и поотделно, преди изтичане на срока му.
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."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10812-27.09.2017/ /вх. № 00003010140-19.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10140, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара, 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8970 от
31.07.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара, издадено на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК:
130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, преди изтичане на срока
му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-10764-27.09.2017/ /вх. № 000030-1019420.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10194, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, УПИ IV, кв. 15-а, административно-обслужваща сграда,
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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8951 от
31.07.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, УПИ IV, кв. 15-а, административно-обслужваща сграда, издадено на „КАЛИМАН”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано
поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов – управители, преди
изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-10765-27.09.2017/ /вх. № 000030-1019520.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10195, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър“ № 24, 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-7530 от
28.06.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул. „Хаджи Димитър“ № 24, издадено на „КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
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сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен
Манолов Данаилов и Христо Петров Христов – управители, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-10766-27.09.2017/ /вх. № 000030-1019620.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10196, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Панайот Волов“ № 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6604 от
12.06.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Лом, обл. Монтана, ул. „Панайот Волов“ № 1 , издадено на „КАЛИМАН” ООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен
Манолов Данаилов и Христо Петров Христов – управители, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."КАЛИМАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-10804-27.09.2017/ /вх. № 000030-1019820.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10198, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 2А, 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
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Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8182
от 11.07.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 2А, издадено на „КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен Манолов
Данаилов и Христо Петров Христов – управители, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."ЕКОБЕЛЛА 10" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-10912-28.09.2017/ /вх. №
000030-10836-28.09.2017/
На 28.09.2017 г. с вх. № 000030-10836, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКОБЕЛЛА 10” ООД, гр. Стара Загора,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул. „Родопи” № 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000305880/23.05.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул. „Родопи” № 1, издадено на „ЕКОБЕЛЛА 10” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Свети Княз Борис” № 119, ет. 2,
ап. 2, ЕИК: 201250343, представлявано от Юлиан Данев Саръмов, преди изтичане на срока
му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на исканe за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-10801-27.09.2017/ /вх. №
000030-9394-22.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9394, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД, гр.
Мъглиж, 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 обект с адрес: гр. Хисаря,
област Пловдив, ул. „Димитър Благоев” № 19.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 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
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за игрална зала с адрес: гр. Хисаря, област Пловдив, ул. „Димитър Благоев” № 19,
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.
По раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-10757-27.09.2017/ /вх.
№ 000030-6645-12.06.2017/
На 12.06.2017 г. с вх. № 000030-6645, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”,
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. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92” със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК:
040379768, представляван от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 9.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр. София,
за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."М ЕНД Б 73" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10809-27.09.2017/ /вх. № 000030-937021.08.2017/
На 21.08.2017 г. с вх. № 000030-9370, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М енд Б 73” ООД, гр. Бургас за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. „Сан Стефано” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „М енд Б 73” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Бургас, ж.к. „Славйеков“, бл. 154, вх. Б, офис 1-2, ЕИК: 147009295, представлявано от
Димитър Кръстев Кръстев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. „Сан
Стефано” № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „М енд Б 73” ООД, гр. Бургас за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ПРО - ФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10796-27.09.2017/ /вх. № 0000309666-29.08.2017/
На 29.08.2017 г. с вх. № 000030-9666, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе“ № 75.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПРО - ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 63, ЕИК: 175191718,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години за игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Ломско шосе“ № 75.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПРО-ФУТБОЛ“ ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-10915-28.09.2017/ /вх. № 0000309639-28.08.2017/
На 28.08.2017 г. с вх. № 000030-9639 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стралджа, обл. Ямбол, ул. „Хемус“ № 45.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПРИЗМА 08” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК:
200447035, представлявано от Даринка Гечева Аргирова – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Стралджа, обл. Ямбол, ул. „Хемус“ № 45.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."АРЕС ГРУП" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-10913-28.09.2017/ /вх. № 0000309724-30.08.2017/
На 30.08.2017 г. с вх. № 000030-9724 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АРЕС ГРУП” ООД, гр. Стара Загора,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Мусала” № 81 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „АРЕС ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови” № 105, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 123642495, представлявано
заедно и поотделно от Петър Димитров Арбалов, Светослав Димитров Арбалов и Десислава
Диянова Косева - управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Мусала” № 81 А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „АРЕС ГРУП” ООД, гр. Стара Загора:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията
или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ТОТАЛ КЪМПАНИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10928-28.09.2017/ /вх. №
000030-8289-17.07.2017/
На 17.07.2017 г. с вх. № 000030-8289, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, ул. „Димитър Благоев“ № 3.
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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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Младост, ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК:
106629168, представлявано от Данаил Христов Илиев - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, ул. „Димитър Благоев“ № 3.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."СТАР 17" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10929-28.09.2017/ /вх. № 000030-964128.08.2017/
На 28.08.2017 г. с вх. № 000030-9641, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР 17” 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. Игнатиево, община Аксаково, област Варан, УПИ IV „за
обществено обслужване“ в кв. 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „СТАР 17” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район Красно село, ж.к. Лагера, бл. 54, вх.А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 204247676,
представлявано от Полина Николова Петрова - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Игнатиево, община
Аксаково, област Варан, УПИ IV „за обществено обслужване“ в кв. 46.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СТАРТ 17” 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;
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3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-10806-27.09.2017/ /вх. №
000030-9390-22.08.2017/
На 22.08.2017 г. с вх. № 000030-9390, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”,
гр. Кубрат, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Завет, обл. Разград, бул. „Васил Левски“
№ 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес
на управление: гр. Кубрат, обл. Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК: 826000780,
представляван от Силвия Иванова Дакова - прокурист, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Завет, обл. Разград, бул.
„Васил Левски“ № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.2."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-10802-27.09.2017/ /вх. №
000030-9665-29.08.2017/
На 29.08.2017 г. с вх. № 000030-9665, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от
10 /десет/ години за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Макгахан“ - пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години за игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Макгахан“ - пазара.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10763-27.09.2017/ /вх. №
000030-9753-30.08.2017/
На 30.08.2017 г. с вх. № 000030-9753, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева -
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управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10758-27.09.2017/ /вх. №
000030-9755-30.08.2017/
На 30.08.2017 г. с вх. № 000030-9755, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години
в игрална зала с адрес: гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Панайот Волов” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.5."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10761-27.09.2017/ /вх. №
000030-9757-30.08.2017/
На 30.08.2017 г. с вх. № 000030-9757, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж. к. „П. Р. Славейков”, бл. 126, вх. 1,
партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години
в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж. к. „П. Р. Славейков”, бл. 126, вх. 1, партер.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10805-27.09.2017/ /вх. №
000030-9756-30.08.2017/
На 30.08.2016 г. с вх. № 000030-9756, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 2 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на
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ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров Младенов
– управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 2 А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10892-28.09.2017/ /вх. № 0000309667-29.08.2017/
На 29.08.2017 г. с вх. № 000030-9667, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 3“ ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от
10 /десет/ години за игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ”
№ 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ГРАНД КАЗИНО - 3“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано
от Галин Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и
поотделно , за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години
за игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-3“ ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри - онлайн:
1. Залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти:
1.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10759-27.09.2017/ /вх. №
000030-1170-30.01.2017/
На 30.01.2017 г. с вх. № 000030-1170, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране онлайн на игри със залагания върху случайни
събития и със залагания, свързани с познаване на факти за срок от 10 /десет/ години.
Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри: www.winbet.bg.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292,
ЕИК: 203294705, представлявано от Малина Иванова Славчева и Биляна Христова АндрееваМитева - управители, за издаване на лиценз за организиране онлайн на игри със залагания
върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти за срок от 10 /десет/
години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри:
www.winbet.bg. Адрес на централната компютърна система: гр. София, район „Възраждане“,
ул. „Овче поле“ № 122.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София;
1. Игрални условия и правила за организиране онлайн на игри със залагания върху
случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти;
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране онлайн
на игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти;
3. Технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното
оборудване за хазартни игри от разстояние;
4. Правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии,
направените залози и формирането на печалбите.
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 десети. 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 /изх. № 000030-10679-27.09.2017/ /вх. № 000030-1015019.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10150, 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 4 /четири/ броя игрални автоматa в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22,
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землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”. В
изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоровуправител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автоматa в игрално казино с адрес: м.
„Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино
„EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10813-27.09.2017/ /вх. № 000030-1026321.09.2017/
На 21.09.2017 г. с вх. № 000030-10263, 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 увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални автоматa в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, ул. „Д-р Страшимир Дочков” № 38, казино „EFBET“. В изпълнение на
задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените документи и на
съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител,
за увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални автоматa в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, ул. „Д-р Страшимир Дочков” № 38, казино „EFBET“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-10908-28.09.2017/ /вх. №
000030-10654-26.09.2017/
1.4На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10654, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално
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казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11. В изпълнение на задълженията по
чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Северен”, ул. „Васил Левски” № 11, казино „Риц“, ЕИК: 115857797, представлявано от
Павел Захариев Буков – управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-10909-28.09.2017/ /вх.
№ 000030-10664-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10664, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
EAД, гр. София, за намаление с 18 /осем/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално
казино с адрес: гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел
„ Палас-Марина Диневи”. В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 202454103, представлявано от
Надежда Славчева Тенева, за намаление с 18 /осемнадесет/ броя на игралните автомати в
игрално казино с адрес: гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, комплекс „МаринаДиневи”, хотел „ Палас-Марина Диневи”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД, 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.
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1.6."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-10918-28.09.2017/ /вх.
№ 000030-10665-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10665, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД,
гр. София, за увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата, подмяна на 10 /десет/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино
„CASINO PEGASUS”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано от Малинка Йорданова
Михайлова –изпълнителен директор, за увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата и
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, площад „14 МАРТ”, казино „CASINO PEGASUS”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-10936-28.09.2017/ /вх. № 00003010828-28.09.2017/
На 28.09.2017 г. с вх. № 000030-10828 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. Варна,
бул. „Сливница“ № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЛАРИСВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата
в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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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. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-10778-27.09.2017/ /вх. №
000030-10219-20.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10219 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с.
Ябланово, община Котел, област Сливен, ул. „Проф. Павлов” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: с. Ябланово, община Котел, област Сливен, ул. „Проф. Павлов” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-10779-27.09.2017/ /вх. №
000030-10220-20.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10220 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Софроний Врачански” № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова Москова -
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управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Софроний Врачански” № 2А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-10780-27.09.2017/ /вх. №
000030-10221-20.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10221 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, гр.
Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„РАДКА МОСКОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146, представляван от Радка Данаилова Москова
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 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.
2.4."ИНФИНИТИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10781-27.09.2017/ /вх. № 00003010222-20.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10222 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНФИНИТИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Костинброд, Софийска област, ул. „Ломско шосе” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНФИНИТИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”, ж.к.
„Света Троица”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 106615738, представлявано от Цветомир Илиев
Илиев – управител и Милена Георгиева Андонова – управител, заедно и поотделно, за
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подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Костинброд,
Софийска област, ул. „Ломско шосе” № 36.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФИНИТИ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."ШИРУФА 2" ООД, гр. София /изх. № 000030-10783-27.09.2017/ /вх. № 000030-1058325.09.2017/
На 25.09.2017 г. с вх. № 000030-10583, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШИРУФА 2” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Триадица“,
бул. „Витоша” № 133. В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШИРУФА
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Витоша” №
133, ЕИК: 203292686, представлявано от Владимир Тодоров Мишев – управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Триадица“, бул.
„Витоша” № 133.
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."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-10772-27.09.2017/ /вх. №
000030-10225-20.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10225, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Карнобат, обл. Бургас, бул. „Алекси Нейчев“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев -
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управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Карнобат, обл. Бургас, бул. „Алекси Нейчев“ № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-10769-27.09.2017/ /вх. №
000030-10226-20.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10226, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-10775-27.09.2017/ /вх. №
000030-10227-20.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10227, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 9 /девет/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Момчилград, обл. Кърджали, ул. „Гюмюрджинска“ № 50А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 33
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 9 /девет/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Момчилград, обл. Кърджали, ул. „Гюмюрджинска“ № 50А.
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."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-10774-27.09.2017/ /вх. №
000030-10228-20.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10228, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 20 /двадесет/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Чирпан, обл. Стара Загора, бул. „Георги
Димитров” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 20 /двадесет/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, обл. Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
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.
2.10."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-1077327.09.2017/ /вх. № 000030-10578-25.09.2017/
На 25.09.2017 г. с вх. № 000030-10578, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО
МАРИНОВ“ , гр. Бургас, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес
гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 34
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98.
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."УИН БЕТ 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-10771-27.09.2017/ /вх. № 000030-1057425.09.2017/
На 25.09.2017 г. с вх. № № 000030-10574 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 1” ООД, гр. София,
за намаление със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг“, район – Център, УПИ IІІ, КВ. 71.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к. Младост - 2,
ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 201311910, представлявано от Данаил Христов Илиев управител, за намаление със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг“, район – Център, УПИ IІІ, КВ. 71.
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."СКАРАБЕЙ 4" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10770-27.09.2017/ /вх. № 00003010570-25.09.2017/
На 25.09.2017 г. с вх. № 000030-10570, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СКАРАБЕЙ 4“ ООД, гр. Бургас,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Павел Баня, област
Стара Загора, ул. „Освобождение” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 35
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СКАРАБЕЙ 4” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александър
Велики” № 70, ет. 1, обект 11, ЕИК: 200771418, представлявано от Диана Стоянова Велева –
Иванова – управител и Станислав Иванов Иванов – управител, заедно и поотделно за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Павел баня, област Стара Загора,
ул. „Освобождение” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище /изх. № 000030-10768-27.09.2017/ /вх. № 00003010360-21.09.2017/
На 21.09.2017 г. с вх. № 000030 - 10360, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦ-1” ЕООД, гр.
Търговище, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата, увеличение с 3 /три/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Търговище, ул. „Стефан Караджа“ № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПРИНЦ
- 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 4,
ЕИК: 200453636, представлявано от Йозджан Мехмед Ариф - управител, за подмяна на 12
/дванадесет/ броя игрални автомата и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр.Търговище, ул. „Стефан Караджа“ № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр. Търговище, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ГАРАНТ ГРУП" ЕООД, гр. Раднево /изх. № 000030-10795-27.09.2017/ /вх. №
000030-10364-25.09.2017/
На 25.09.2017 г. с вх. № 000030-10364, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГАРАНТ ГРУП” ЕООД, Раднево,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара
Загора, ул. „Заводска” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 36
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 „ГАРАНТ
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: Раднево, област Стара Загора, ул.
„Детелина”, бл. 4, вх. А, ет. 7, ап. 19, ЕИК: 123602324, представлявано от Румен Йорданов
Динев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Раднево, област Стара Загора, ул. „Заводска” № 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.
2.15."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10903-28.09.2017/ /вх. №
000030-10597-26.09.2017/
На 27.04.2017 г. с вх. № 000030-10597 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 2 /два/, намаление с 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10921-28.09.2017/ /вх. №
000030-10598-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № № 000030-10598 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Д-р
Пискюлиев” № 62.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 37
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10922-28.09.2017/ /вх. №
000030-10599-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10599, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Варна, р-н „Одесос”, бул. „Осми Приморски полк” № 91.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за за подмяна на 2 /два/ броя и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Одесос”, бул. „Осми Приморски полк” № 91.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10882-28.09.2017/ /вх. №
000030-10600-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10600 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33. В изпълнение на задълженията по чл. 33
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от ЗХ се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I.Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
р-н „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10923-28.09.2017/ /вх. №
000030-10601-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № № 000030-10601 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Алеко
Константинов” № 13. В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10885-28.09.2017/ /вх. №
000030-10602-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № № 000030-10602 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
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гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, 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. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” №
4. В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник”
№ 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10886-28.09.2017/ /вх. №
000030-10603-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № № 000030-10603 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар
Освободител” № 164 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I.Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар
Освободител” № 164 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.22."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10887-28.09.2017/ /вх. №
000030-10604-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10604, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”,
тяло V. В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10888-28.09.2017/ /вх. №
000030-10605-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № № 000030-10605 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район„Владислав Варненчик”, ул. „Ниш” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район„Владислав Варненчик”, ул. „Ниш” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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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.
2.24."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10817-28.09.2017/ /вх. №
000030-10606-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10606, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “Желев и синове” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж. к.
„Владислав Варненчик”, II-ри микрорайон, базар „Кайсиева градина“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Желев и
синове” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. Явор,
бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев –
управител , за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ж. к. „Владислав Варненчик”, II-ри микрорайон, базар „Кайсиева градина“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10816-28.09.2017/ /вх. №
000030-10607-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10607, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 42
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10878-28.09.2017/ /вх. №
000030-10608-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10608, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к.
„Свети Иван Рилски”, бл. 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ж.к. „Свети Иван Рилски”, бл. 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10879-28.09.2017/ /вх. №
000030-10609-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10609, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, рн „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 43
За - 4
Против - няма.
2.28."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10880-28.09.2017/ /вх. №
000030-10610-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10610 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Аксаково,
област Варна, ул. „Петрова нива” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Аксаково,
област Варна, ул. „Петрова нива” № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10881-28.09.2017/ /вх. №
000030-10611-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10611 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Старо
Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Иван Вазов” № 1. В изпълнение на
задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените документи и на
съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Иван Вазов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 44
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10884-28.09.2017/ /вх. №
000030-10613-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10613 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Долни чифлик, област Варна, ул. „Камчия” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Долни чифлик, област Варна, ул. „Камчия” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10824-28.09.2017/ /вх. №
000030-10615-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10615 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Провадия,
обл. Варна, ул. „Димитър Грънчаров“ № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Провадия, обл. Варна, ул. „Димитър Грънчаров“ № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 45
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."ЗИТА ПАРТНЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10814-27.09.2017/ /вх. №
000030-10264-21.09.2017/
На 21.09.2017 г. с вх. № 000030-10264, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗИТА ПАРТНЕРС” ЕООД, гр.
Бургас, за намаление с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЗИТА
ПАРТНЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Банево”,
ул. „Свобода” № 12, ЕИК: 147137327, представлявано от Недка Димова Костадинова –
управител, за намаление с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10797-27.09.2017/ /вх. № 000030-1059025.09.2017/
На 25.09.2017 г. с вх. № 000030-10590 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ-33”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автоматa в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 46
За - 4
Против - няма.
2.34."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10800-27.09.2017/ /вх. № 000030-1059125.09.2017/
На 25.09.2017 г. с вх. № 000030-10591, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ - 33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1, североизточна част на пешеходен
подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г - ГГЦ“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ - 33”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1, североизточна част на пешеходен
подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г - ГГЦ“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."СИТ-33" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10858-28.09.2017/ /вх. № 000030-1063926.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10639 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102 В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „СИТ-33”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102 В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 47
За - 4
Против - няма.
2.36."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-10799-27.09.2017/
/вх. № 000030-10579-25.09.2017/
На 25.09.2017 г. с вх. № 000030-10579, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич за намаление на 1 /един/ и подмяна на 1 /един/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ” със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за намаление на 1 /един/ и подмяна на 1
/един/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”,
гр. Петрич, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-10798-27.09.2017/ /вх. № 000030-1036221.09.2017/
На 21.09.2017 г. с вх. № 000030-10362, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 16 /шестнадесет/ и намаление на 1 /един/ броя игрални автомати и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” № 70 хотел „Лайпциг“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев - управител и
Гаврил Тодоров Четрафилов- управител, заедно и поотделно, за подмяна на 16 /шестнадесет/
и намаление на 1 /един/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул.
„Руски” № 70 хотел „Лайпциг“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 48
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."Е-ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10808-27.09.2017/ /вх. № 000030-1064026.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10640, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е-ГЕЙМС” ЕООД, гр. София, за
увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Славянски“ № 45.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕГЕЙМС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Тодор
Каблешков“ № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 202070378, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев - управител, за увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата с 14
/четиринадесет/ броя игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Славянски“ № 45.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-10776-27.09.2017/ /вх. №
000030-10192-20.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № 000030-10192, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, ул. “Родопи”,
Битов комбинат.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЛАЙТ-ИН
ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Княз
Александър І” № 42, ЕИК: 115843114, представлявано от Николай Евтимов Евтимов управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, ул. “Родопи”,
Битов комбинат.

Стр. 49
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-10777-27.09.2017/ /вх. №
000030-10207-20.09.2017/
На 20.09.2017 г. с вх. № № 000030 - 10207 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”,
гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ахелой,
община Поморие, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „БАИ –
МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Ахелой, община Поморие, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-10674-27.09.2017/ /вх. №
000030-10135-19.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10135 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МИЛИОН КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от Михаил Валериев
Хаджиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-10675-27.09.2017/ /вх. № 000030-1014519.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10145, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Ген.
Арнолди“ № 11А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕБИТ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” №
53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова - управител и Детелин
Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Ген. Арнолди“ № 11А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-10676-27.09.2017/ /вх. № 000030-1014619.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10146, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Берковица, област
Монтана, ул. „Николаевска” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ДЕБИТ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” №
53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова - управител и Детелин
Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Берковица, област Монтана, ул. „Николаевска” № 15.
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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.
2.44."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-10677-27.09.2017/ /вх. № 000030-1014719.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10147, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо
Ботев” № 69.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ДЕБИТ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” №
53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова - управител и Детелин
Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо Ботев” № 69.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."ДЕБИТ" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-10782-27.09.2017/ /вх. № 000030-1014819.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10148, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана,
ул. „Славянска” № 13-А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ДЕБИТ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” №
53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова - управител и Детелин
Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана, ул. „Славянска” № 13-А.
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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.
2.46."Ц.Б.С.- 2009" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10680-27.09.2017/ /вх. № 00003010149-19.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10149 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Кричим“ №
63, ЕИК: 200855503, представляван от Митко Цветанов Тодоров- управител, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн.
Клементина” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-10681-27.09.2017/ /вх. № 00003010151-19.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10151 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Черковна”
№ 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10678-27.09.2017/ /вх. № 00003010188-19.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10188, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бул. „Христо Ботев”
№ 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна
на 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бул. „Христо Ботев” № 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-10666-27.09.2017/ /вх. № 00003010175-19.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10175 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър,
за увеличение с 10 /десет/ броя, подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: к. к. Слънчев бряг-изток, УПИ II, кв. 27, хотел „PREMIUM INN“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ 55” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул.
„Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225, представлявано от Йордан Димитров Йорданов –
управител, за увеличение с 10 /десет/ броя и подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: к. к. Слънчев бряг-изток, УПИ II, кв. 27, хотел „PREMIUM INN“.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър,
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.
2.50."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10673-27.09.2017/ /вх. № 00003010111-19.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10111, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр.
Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
област Бургас, ул. „Васил Левски“ № 1 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102636724, представлявано от Жечо Иванов Маринов –
управител, за подмяна на 2 /два броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
област Бургас, ул. „Васил Левски“ № 1 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-10710-27.09.2017/ /вх. №
000030-10052-18.09.2017/
На 18.09.2017 г. с вх. № № 000030-10052 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр.
Нова Загора, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова
Загора, обл. Сливен ул. „Васил Левски“ № 67А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МЕДЖИК
КАН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Цар
Освободител” № 27, ЕИК: 200037940, представлявано от Коста Алексиев Николов –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова
Загора, обл. Сливен ул. „Васил Левски“ № 67А.

Стр. 55
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10705-27.09.2017/ /вх. №
000030-10090-18.09.2017/
На 18.09.2017 г. с вх. № 000030-10090 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за подмяна на 3 /три/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и в игрална зала с
адрес: гр. Сунгурларе, област Бургас, ул. „9-ти септември“ № 13 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 3 /три/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Сунгурларе, област Бургас, ул. „9-ти септември“ № 13 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.
2.53."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-10707-27.09.2017/ /вх. №
000030-10097-18.09.2017/
На 18.09.2017 г. с вх. № 000030-10097, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр.
Бургас, за подмяна на 3 /три/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: с. Руен, община Руен, област Бургас, ул. „Първи май” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 3 /три/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: с. Руен, община Руен, област Бургас, ул. „Първи май” № 38.

Стр. 56
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 00003010704-27.09.2017/ /вх. № 000030-10265-21.09.2017/
На 21.09.2017 г. с вх. № 000030-10265, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА СТЕЛА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за намаление на 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ДЕНИ
- ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА”със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,
ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела Стоянова Велева
/физическо лице – търговец/, за намаление на 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 42.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10860-28.09.2017/ /вх. № 00003010019-15.09.2017/
На 15.09.2017 г. с вх. № № 000030-10019 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя играрни автомата с 10
/десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, като прокуриста представлява
дружеството заедно с един управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата с 5
/пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 21.

Стр. 57
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10889-28.09.2017/ /вх. № 00003010642-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10642 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, като прокуриста представлява
дружеството заедно с един управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 9
/девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 43.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.57."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10890-28.09.2017/ /вх. № 00003010643-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10643, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Габрово,бул.„Могильов“№ 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, за увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 7.

Стр. 58
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-10900-28.09.2017/ /вх. №
000030-10266-21.09.2017/
На 21.09.2017 г. с вх. № 000030-10266, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр.
Пазарджик, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат със 7 /седем/ броя игрални места и
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Стефан
Караджа” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНФОФЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „Христо
Ботев” № 69, ЕИК: 112568360, представлявано от Цветана Лукова Шопова - управител, за
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат със 7 /седем/ броя игрални места и подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Стефан Караджа”
№ 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10901-28.09.2017/ /вх. №
000030-10268-21.09.2017/
На 21.09.2017 г. с вх. № 000030-10268, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Видин, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с
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1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Видин, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-10907-28.09.2017/ /вх.
№ 000030-10663-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10663 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД,
гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕС. ПИ.
ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог”, № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 203302931, представлявано от Радина Николаева
Атанасова – изпълнителен директор, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-10899-28.09.2017/ /вх. №
000030-10617-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10617, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД,
гр. Варна, 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.
Варна, ул. „Димитър Икономов” № 23, ет. 1, обект 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Иван
Вазов” № 13, ЕИК: 202717725, представлявано от Ангел Иванов Желев – управител, за
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подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър
Икономов” № 23, ет. 1, обект 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-10905-28.09.2017/ /вх. № 000030-1062426.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № № 000030-10624, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян
Палах” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕКЗА
ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар Петър”
№ 12, ЕИК: 103902195, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян
Палах” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-10916-28.09.2017/ /вх. №
000030-10713-27.09.2017/
На 27.09.2017 г. с вх. № 000030-10713, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 38 /тридесет и осем/ броя игрални в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Гео Милев” № 2, ет.1, Битов комбинат - партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов
– управител и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 38
/тридесет и осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Гео Милев” №
2, ет.1, Битов комбинат - партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.64."КАЗИНО 3ВЕ БЕТ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-10919-28.09.2017/ /вх. №
000030-10714-27.09.2017/
На 27.09.2017 г. с вх. № 000030-10714, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 28 /двадесет и осем/ броя игрални в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Оборище” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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
3ВЕ БЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост” ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов –
управител и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 28
/двадесет и осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище”
№ 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10920-28.09.2017/ /вх. №
000030-10715-27.09.2017/
На 27.09.2017 г. с вх. № 000030-10715, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Сливен, район Младост, ул. „Търговска” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село“, ж.к. Хиподрума, ул. „Софийски Герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК:
203391410, представлявано от Борислав Душков Михайлов - управител, за подмяна на 24
/двадесет и четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район Младост,
ул. „Търговска” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10927-28.09.2017/ /вх. № 000030-1082528.09.2017/
На 28.09.2017 г. с вх. № 000030-10825 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя
игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места и увеличение с 1 /един/ брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с
12 /дванадесет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя
игрални места и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.67."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10926-28.09.2017/ /вх. № 000030-1082628.09.2017/
На 28.09.2017 г. с вх. № 000030-10826 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и подмяна на 2 /два/
броя игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Витоша“,
бул. „Тодор Каблешков“ № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с
6 /шест/ броя игрални места и подмяна на 2 /два/ броя игрални места на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков” № 55.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.68."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10925-28.09.2017/ /вх. № 000030-1082928.09.2017/
На 28.09.2017 г. с вх. № 000030-10829 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Патриарх Евтимий“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършван е на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.69."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10924-28.09.2017/ /вх. № 000030-1083028.09.2017/
На 28.09.2017 г. с вх. № 000030-10830 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
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за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.70."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10931-28.09.2017/ /вх. № 00003010115-19.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10115, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ардино, област
Кърджали, ул. „Републиканска” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕКС
ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул. „Републиканска”
№ 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.71."ФЕНИКС ГОЛД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-10935-28.09.2017/ /вх. №
000030-10827-28.09.2017/
На 28.09.2017 г. с вх. № 000030-10827, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФЕНИКС
ГОЛД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10863-28.09.2017/ /вх. № 000030-1065926.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10659, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и “ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, изразяваща се в намаление с 10 /десет/ и
увеличение с 5 /пет/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. Бобовдол, ж.к. "Миньор", бл. 33, вх. А, партер;
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2.с. Александрово, пл. "Съединение" № 25;
3.с. Ясеновец, ул. "3 март" № 14;
4.гр. Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" № 2;
5.с. Плачи дол, УПИ XIV, кв. 22;
6.с. Маноле, ул. "1-ва" № 43;
7.с. Туховища, УПИ пл. № 359, кв. 14, пар. IX;
8.с. Стремци, ул. "Първи май" № 5;
9.гр. София, ж.к. "Люлин 6" до бл. 637/638;
10.гр. София, ж.к. "Надежда-5", бл. 526, вх. Б, магазин № 4.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Варна, ул. "Страхил войвода" № 38, магазин № 1;
2.гр. Варна, ул. "Доктор Басанович", срещу бл. 11, кафе-бар и магазин за хранителни
стоки;
3.с. Мало Конаре, обл. Пазарджик, ул. "Тринадесета" № 5;
4.гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 266;
5.с. Гавраилово, обл. Сливен, ул. "Каменица" № 13;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-10861-28.09.2017/ /вх. №
000030-10656-26.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10656, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в промяна на адресите на 4 /четири/ пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, на които е променен адресът:
СТАР АДРЕС

НОВ АДРЕС
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1.

гр. Пловдив, ул. „Съединение“ № 66

2.

гр. Пловдив, бул. „Марица“ 19

3.

гр. София, бул. „Костенски водопад“ № 102
гр. Враца, ж. к. „Дъбника“, ул. „Славянска“ №
5

4.

гр. Варна, ул. „Д-р Петър Скорчев“ № 2
гр. Бургас, ул."Цар Калоян“, пред
„Европа“
гр. Бургас, ж. к.“Изгрев“, срещу бл. 15

магазин

гр. Бургас, ж. к. „Славейков“ срещу бл. 27

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10864-28.09.2017/ /вх. № 000030-1066026.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10660 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в намаление с 10 /десет/ и увеличение с 5 /пети/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. Бобовдол, ж.к. "Миньор", бл. 33, вх. А, партер;
2.с. Александрово, пл. "Съединение" № 25;
3.с. Ясеновец, ул. "3 март" № 14;
4.гр. Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" № 2;
5.с. Плачи дол, УПИ XIV, кв. 22;
6.с. Маноле, ул. "1-ва" № 43;
7.с. Туховища, УПИ пл. № 359, кв. 14, пар. IX;
8.с. Стремци, ул. "Първи май" № 5;
9.гр. София, ж.к. "Люлин 6" до бл. 637/638;
10.гр. София, ж.к. "Надежда-5", бл. 526, вх. Б, магазин № 4.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Варна, ул. "Страхил войвода" № 38, магазин № 1;
2.гр. Варна, ул. "Доктор Басанович", срещу бл. 11, кафе-бар и магазин за хранителни
стоки;
3.с. Мало Конаре, обл. Пазарджик, ул. "Тринадесета" № 5;
4.гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 266;
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5.с. Гавраилово, обл. Сливен, ул. "Каменица" № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10865-28.09.2017/ /вх. № 000030-1066126.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10661, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаление с 10 /десет/ и увеличение с 5 /пет/ броя на
букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. Бобовдол, ж.к. "Миньор", бл. 33, вх. А, партер;
2.с. Александрово, пл. "Съединение" № 25;
3.с. Ясеновец, ул. "3 март" № 14;
4.гр. Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" № 2;
5.с. Плачи дол, УПИ XIV, кв. 22;
6.с. Маноле, ул. "1-ва" № 43;
7.с. Туховища, УПИ пл. № 359, кв. 14, пар. IX;
8.с. Стремци, ул. "Първи май" № 5;
9.гр. София, ж.к. "Люлин 6" до бл. 637/638;
10.гр. София, ж.к. "Надежда-5", бл. 526, вх. Б, магазин № 4.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Варна, ул. "Страхил войвода" № 38, магазин № 1;
2.гр. Варна, ул. "Доктор Басанович", срещу бл. 11, кафе-бар и магазин за хранителни
стоки;
3.с. Мало Конаре, обл. Пазарджик, ул. "Тринадесета" № 5;
4.гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 266;
5.с. Гавраилово, обл. Сливен, ул. "Каменица" № 13.
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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.
По раздел единадесети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-10815-27.09.2017/
/вх. № 000030-10575-25.09.2017/
На 25.09.2017 г. с вх. № 000030-10575, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище
и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК:
160053297, представлявано заедно от изпълнителните директори Корай Йонашчъ и Мехмет
Тан и от прокуриста Вели Джем Йозкютюк, който представлява дружеството само заедно с
един от овластените като представляващи „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД членове на
управителния съвет, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-10709-27.09.2017/
/вх. № 000030-10045-18.09.2017/
На 18.09.2017 г. с вх. № 000030-10045, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
“Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов Маринов
/физическо лице - търговец/, в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ”,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ЕС ДЖИ КАЗИНО" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-10902-28.09.2017/ /вх. №
000030-10271-21.09.2017/
На 21.09.2017 г. с вх. № 000030-10271, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ДЖИ КАЗИНО” ЕООД, гр.
Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕС
ДЖИ КАЗИНО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул.
„Карловска” № 36, ЕИК: 200354595, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов – управител,
за намаление с 1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул.
„Пещерско шосе” № 38.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ДЖИ КАЗИНО” ЕООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За лотарийни игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-10891-28.09.2017/ /вх. № 000030-1066226.09.2017/
На 26.09.2017 г. с вх. № 000030-10662, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Правила за организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ
БЪЛГАРИЯ“ и утвърждаване на 3 /три/ броя образци на талони за участие в моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „БЪРЗИ 50: 500 000 печалби x
50 лева 25 МИЛИОНА лева В ПЕЧАЛБИ ПО 50 лв. 5 печалби x 500 000 лв., 5 печалби x 50
000 лв. печалби за над 56 милиона лева“, с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност-3
лв., нова разновидност „ПОДАРЪК С КЪСМЕТИ 2 x 1 000 000 лв. 10 x 100 000 лв., печалби
за 66 милиона лева“, с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност-10 лв.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, за организиране на моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“ с 39 /тридесет и девет/ броя разновидности, в т.ч.
въвеждането на 2 /две/ нова разновидности с наименования: „БЪРЗИ 50: 500 000 печалби x 50
лева 25 МИЛИОНА лева В ПЕЧАЛБИ ПО 50 лв. 5 печалби x 500 000 лв., 5 печалби x 50 000
лв. печалби за над 56 милиона лева“ и „ПОДАРЪК С КЪСМЕТИ 2 x 1 000 000 лв. 10 x 100
000 лв., печалби за 66 милиона лева“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, Правила за
организиране на моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“.
III. Да бъдат утвърдени 3 /три/ броя образци на талони за участие в моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, нова разновидност „БЪРЗИ 50: 500 000 печалби x
50 лева 25 МИЛИОНА лева В ПЕЧАЛБИ ПО 50 лв. 5 печалби x 500 000 лв., 5 печалби x 50
000 лв. печалби за над 56 милиона лева“, с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност-3
лв., нова разновидност „ПОДАРЪК С КЪСМЕТИ 2 x 1 000 000 лв. 10 x 100 000 лв., печалби
за 66 милиона лева“, с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност-10 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За тото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1093428.09.2017/ /вх. № 000030-10897-28.09.2017/
На 28.09.2017г. с вх. № 000030-10897, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 5 от 35”, утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от 42”, утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от 49”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от 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, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 5
от 35”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от
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42” и Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от
49”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За тото игри (онлайн):
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1093028.09.2017/ /вх. № 000030-10895-28.09.2017/
На 28.09.2017г. с вх. № 000030-10895, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 5 от 35”, утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6 от 42”, утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6
от 49”, утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на
тото игра „ТОТО 2- Зодиак” и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и
провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- Рожден ден”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от 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, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра
„ТОТО 2- 5 от 35”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото
игра „ТОТО 2- 6 от 42”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на
тото игра „ТОТО 2- 6 от 49”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане
онлайн на тото игра „ТОТО 2- Зодиак” и Игрални условия и правила за организиране и
провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- Рожден ден”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
(онлайн):
6.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1093228.09.2017/ /вх. № 000030-10896-28.09.2017/
На 28.09.2017г. с вх. № 000030-10896, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 1- 10 от 10”, утвърждаване на Игрални условия и
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правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 1- 12 тип 1x2” и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото
игра „ТОТО 1- 13 срещи”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от 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, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра
„ТОТО 1- 10 от 10”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на
тото игра „ТОТО 1- 12 тип 1x2” и Игрални условия и правила за организиране и провеждане
онлайн на тото игра „ТОТО 1- 13 срещи”.
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 единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-11078 от 29.09.2017 г.
Държавната комисия по хазарта, като взе предвид изложеното в Докладната записка на
председателя на ДКХ, както и обстоятелството, че „ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД с
ЕИК: 204146168 е титуляр на действащ лиценз за организиране на игри в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Камчия“ № 4,
РЕШИ:
Предоставя възможност на „ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД в 14-дневен срок
да представи документи, с които да докаже, че има правно основание за ползване на
помещенията, в които се намира игрално казино с адрес гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Камчия“ № 4.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел тринадесети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в
дневния ред на заседанието да се включат за разглеждане искане вх. № 000030-1013119.09.2017 г. от “УИН БЕТ - 3" ООД, гр. София.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искане вх. № 000030-10131/19.09.2017 г.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
1.“УИН БЕТ - 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-10976-29.09.2017/ /вх. № 000030-1013119.09.2017/
На 19.09.2017 г. с вх. № 000030-10131, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
намаление на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
„Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за намаление на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, пл. „Атлантически“, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

