РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-1575
Гр. София, 16.02.2018 г.
Днес, 16 февруари 2018 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на:
Председател на Държавната комисия по хазарта
1. Мария Филипова.
Членове на Държавната комисия по хазарта
2. Васил Панов;
3. Маргарита Контантинова – Златанова;
4. Явор Колев;
5. Евгени Стоянов.
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. № 202/15.02.2018г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети. Разглеждане на предложения за откриване на процедура за прилагане на
принудителна административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1473/15.02.2018 г./ за
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” № 102.
1.2.“ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1483/15.02.2018 г./ за
игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II“ № 70, Хотел „Ровно”.
1.3.“ЛИТЪЛ МАКАО“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1470/15.02.2018 г./ за игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Възраждане“, ул. „Цар Симеон“ № 228.
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за издаване на лиценз по чл. 36, ал. 3 от
Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1442-15.02.2018/ /вх. № 000030480-18.01.2018/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1482-15.02.2018/ /вх. № 000030159-08.01.2018/
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Раздел пети. Разглеждане на исканe за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1466-15.02.2018/ /вх. № 00003014271-12.12.2017/
Раздел шести. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1441-15.02.2018/ /вх. № 0000301014-30.01.2018/
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1460-15.02.2018/ /вх. № 0000301201-01.02.2018/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1479-15.02.2018/ /вх. № 000030688-23.01.2018/
2.2."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1480-15.02.2018/ /вх. № 000030689-23.01.2018/
2.3."ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-1444-15.02.2018/ /вх. №
000030-725-23.01.2018/
2.4."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1472-15.02.2018/ /вх. № 000030-92126.01.2018/
2.5."АНДИВА" ООД, Горна Оряховица /изх. № 000030-1489-15.02.2018/ /вх. № 000030-96129.01.2018/
2.6."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-1468-15.02.2018/ /вх. № 000030964-29.01.2018/
2.7."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-1447-15.02.2018/ /вх. № 000030965-29.01.2018/
2.8."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-1448-15.02.2018/ /вх. № 000030967-29.01.2018/
2.9."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1433-15.02.2018/ /вх. № 000030-106330.01.2018/
2.10."ЕВРО 2007" ЕООД, гр. Костинброд /изх. № 000030-1440-15.02.2018/ /вх. № 0000301065-30.01.2018/
2.11."ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1484-15.02.2018/ /вх. №
000030-1015-30.01.2018/
2.12."ЛИТЪЛ МАКАО" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1459-15.02.2018/ /вх. № 0000301016-30.01.2018/
2.13."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1458-15.02.2018/ /вх. №
000030-1047-30.01.2018/
2.14."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1445-15.02.2018/ /вх. № 0000301048-30.01.2018/
2.15."ЕКО КАРИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-1488-15.02.2018/ /вх. № 000030-106430.01.2018/
2.16."ИЗПАУ - Х" ЕООД, гр. Любимец /изх. № 000030-1435-15.02.2018/ /вх. № 000030-107131.01.2018/
2.17."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030-143615.02.2018/ /вх. № 000030-1195-01.02.2018/
2.18."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030-143715.02.2018/ /вх. № 000030-1196-01.02.2018/
2.19."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030-146115.02.2018/ /вх. № 000030-1197-01.02.2018/
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2.20.ЕТ "РАДКА МОСКОВА", гр. Самоков /изх. № 000030-1434-15.02.2018/ /вх. № 0000301230-02.02.2018/
2.21.ЕТ "СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000", гр. Русе /изх. № 000030-1464-15.02.2018/
/вх. № 000030-1259-05.02.2018/
2.22."СКАРАБЕЙ 4" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1456-15.02.2018/ /вх. № 000030-123905.02.2018/
2.23."СКАРАБЕЙ 4" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1446-15.02.2018/ /вх. № 000030-124005.02.2018/
2.24."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1443-15.02.2018/ /вх. № 0000301285-06.02.2018/
2.25."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1439-15.02.2018/ /вх. № 0000301286-06.02.2018/
2.26."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-1485-15.02.2018/ /вх. № 000030-1302-08.02.2018/
2.27."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-1462-15.02.2018/ /вх. № 000030-1303-08.02.2018/
2.28."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1487-15.02.2018/ /вх. №
000030-1327-08.02.2018/
3. За тото и лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1496-15.02.2018/ /вх. № 000030-133109.02.2018/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1471-15.02.2018/ /вх. № 000030-120001.02.2018/
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1494-15.02.2018/ /вх. № 000030-133309.02.2018/
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1492-15.02.2018/ /вх. № 000030-133209.02.2018/
Раздел седми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11:
1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1469-15.02.2018/ /вх. № 000030-133409.02.2018/
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1463-15.02.2018/ /вх. № 000030-133609.02.2018/
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1467-15.02.2018/ /вх. № 000030-133709.02.2018/
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1465-15.02.2018/ /вх. № 000030-133809.02.2018/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1491-15.02.2018/ /вх. №
000030-1319-08.02.2018/
2.2."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1495-15.02.2018/ /вх. №
000030-1320-08.02.2018/
2.3."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1481-15.02.2018/ /вх. № 000030-135712.02.2018/
Раздел осми. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-1421/15.02.2018 г.
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2. Докладна записка изх. № 000030-1478/15.02.2018 г.
Раздел девети. 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. №
202/15.02.2018 г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://1x-bet-bk.com/
https://1xbet86.com/
https://1xbet48.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от 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
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РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
https://1x-bet-bk.com/
https://1xbet86.com/
https://1xbet48.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 3 /три/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък:
1. „ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС“ EООД, гр. Враца
/изх. № 000030-1486-15.02.2018 г. и вх. № 000030-1343-09.02.2018 г./
На 09.02.2018 г. с вх. № 000030-1343 е подадено писмено заявление от "ИГРАЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС" EООД за утвърждаване на
модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в
съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка
по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване
и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и в съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 представената от „ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС“ EООД със седалище и адрес на управление: област Враца, гр. Враца,
ул. „Димитраки Хаджитошев” No 2, ЕИК: 106588535, представлявано от Галя
Цветанова Иванова - управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване,
както следва:
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1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

GT

Тип, версия

Gametron-BG, версия V3.0

Протокол от изпитване №

ИА-2488.6 от 07.02.2018 г.

Производител / номер на
удостоверение

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

"ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС" EООД
№ 000030-10314/22.12.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
"ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС" EООД
№ 000030-10314/22.12.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
160919-041
2016
Видео слот 60 игри:
1. 10 PLENTY DIAMONDS;
2. 100 PLENTY DIAMONDS;
3. EGYPT LAND;
4. FRUITS & PARTY;
5. KING’s FRUITS;
6. RED TALE;
7. UNICORN FORTUNE;
8. TROY STORY;
9. HOT CROWN;
10. BLAZING 7 FREE;
11. MANY FREE;
12. EGYPT GODDESSES;
13. WILD WOLVES;
14. ADVENTURE AMAZONIA;
15. SEA PEARL;
16. THAI SMILE;
17. HOT FORTE;
18. TROPIC SMILEY;
19. COPACABANA BEACH;
20. DRAGON CASTLE;
21. SAMURAI LEGEND;
22. CHINA STREAK;
23. ICE VIKING;
24. RED WOLF;
25. MASK OF VENICE;
26. 100 SIBERIAN TIGERS;
27. ANCIENT GLORY;
28. INDIA LOVE;
29. NIGHT OF EGYPT;
30. KING’S PATH;
31. TEMPO CASINO;
32. SILK POWER;
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33. CEASER’S DECREE;
34. MIGHTY ROME;
35. GREAT RA;
36. KING ALEXANDER;
37. SPHINX OF GIZA;
38. 20 FIRE HOT;
39. 100 FIRE HOT;
40. FRUIT FRESHNESS;
41. FRUITY TEMPTATION;
42. PINK 7 FREE;
43. HOT HUNDRED;
44. 20 FORCE;
45. 20 PLENTY;
46. SUPER 7 FREE;
47. 10 FIRE HOT;
48. 40 FIRE HOT;
49. 100 FORCE;
50. 40 FORCE;
51. PLENTY DIAMONDS;
52. 50 PLENTY DIAMONDS;
53. WITCHES’HOUSE;
54. MAGIC BEAUTY;
55. FOREST HOME;
56. DRAGONS RETURN;
57. LORD LION;
58. BALL OF WISDOM;
59. SERENGETI STORM;
60. IRON ROCHESTER.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. „ГЕЙМПРОМ” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1493-15.02.2018 г. и вх. № 0000301339-09.02.2018 г./
На 09.02.2018 г. с вх. № 000030-1339 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и в съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. "Джеймс Баучер" No 20, ЕИК: 131231522,
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представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и Митко Цветанов
Тодоров – управители, 1 /един/ брой тип на игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

Powerhouse of Games HD

1.

версия

LX.R.6.0.6

Протокол от изпитване №

171100029a от 02.02.2018 г.

Производител

Adp Gauselmann GmbH, Германия

Производствен (сериен)
номер

6141900006

Година на производство

2017

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

Вид на играта

Видео слот 80 игри:
1. Brilliant Sparkle;
2. Jester’s Follies;
3. Under the Rainbow;
4. Septagem;
5. Random Joker;
6. Sevens Kraze!;
7. Blazing Star;
8. Pyramid of Power;
9. Merkur Magnus;
10. King’s Tower;
11. Phoenix and Dragon;
12. Golden Temptation;
13. Coin of Gods;
14. Velvet Lounge;
15. Daring Darlings;
16. Odin;
17. Deep Sea Treasure;
18. Diamond & Fruits;
19. Double Triple Chance;
20. Treasure Bay Deluxe;
21. Amazing Mr Sevens 27;
22. Cash Impact;
23. Electric Burst;
24. Highway 81;
25. Roulette;
26. Pharao’s Riches;
27. Age of Machine;
28. Brynhild;
29. Golden Rocket;
30. Hocus Pocus Deluxe;
31. Illuminati;
32. Indian Soul;

Стр. 9
33. Magic Mirror Deluxe II;
34. Treasure Up;
35. Jungle Aria;
36. Mighty & Frooty;
37. Queen’s Citadel;
38. SCI-DONIA;
39. Spirit of the East;
40. Lost Temple;
41. Ka-Boom;
42. Gemblitz;
43. Brilliant Sparkle 81;
44. Exo Team;
45. FireBurst;
46. Gems of the Night;
47. Pirates Arr Us!;
48. Frooty Temptation;
49. Super 7 Reels;
50. Egypt Sun;
51. 77777;
52. Diamond & Gold;
53. Asian Challenge;
54. Zentaurus;
55. Tiara;
56. Multi Wild (Red);
57. Spirit of Nature;
58. Cash Line 27;
59. Criss Cross 64;
60. Diamond & Fruits 27;
61. Bahama Roulette;
62. Classic Roulette;
63. Blazing Sparkle;
64. Golden Mechanics;
65. Ultra 7 Wild;
66. Random Lines: Brilliant Sparkle;
67. Random Lines: City Lights;
68. Succubus Offer;
69. El Molinador;
70. Fabulanimals;
71. Win City;
72. Beat the Devil;
73. 221b Baker Street;
74. Tortuga;
75. Erik;
76. Achilla;
77. Multi Fruits;
78. Gladiators;
79. Magic Monk Raspuin;
80. Eye of Horus.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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3. „ГЕЙМПРОМ” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1490-15.02.2018 г. и вх. № 0000301228-02.02.2018 г./
На 02.02.2018 г. с вх. № 000030-1228 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и в съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община „Столична“, гр. София, район „Лозенец“, бул.
"Джеймс Баучер" No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев
Карабельов – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДЖАКПОТ ПРИ ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
№ по
ред
1.

Наименование

Система за формиране на "Джакпот"

Тип, версия

Dragon Egg

Протокол от изпитване №

ДП-152 от 26.01.2018 г.

Производител / номер на
удостоверение

APEX pro gaming a.s. – Czech Republic

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

PPSL 00142

Година на производство

2017 г.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. „ГЕЙМПРОМ” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1455-15.02.2018 г. и вх. № 0000301227-02.02.2018 г./
На 02.02.2018 г. с вх. № 000030-1227 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
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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 в съответствие с изискванията на действащите нормативни 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 представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. "Джеймс Баучер" No 20, ЕИК: 131231522,
представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и Митко Цветанов
Тодоров – управители, 1 /един/ брой тип на игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

APEX

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Dragon Egg
ИА-2699 от 26.01.2018 г.
APEX pro gaming a.s. – Czech Republic
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

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

PPSL 00142
2017 г.
Видео слот:
1. DRAGON EGG.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на предложения за откриване на процедура за прилагане
на принудителна административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1473/15.02.2018 г./ за
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” № 102.
С писмо вх. № 2149/18.08.2017 г. от директора на ТД на НАП – София в ДКХ е
получена информация, за лицата по чл. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) с дължим данък по реда на
245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО. Съгласно писмото за второ тримесечие на 2017 г.
дружество „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД с ЕИК: 201903610 дължи данък в размер на 50
500 лв.
С уведомително писмо изх. № 885/26.09.2017 г. ДКХ изиска „ГРАНД МАКАО
СОФИЯ“ ЕООД да представи документ за платен изцяло данък по ЗКПО. Писмото е
изпратено на адреса по търговска регистрация на дружеството.
В указания в писмото срок организаторът не представи документ удостоверяващ
платени данъци по ЗКПО за второ тримесечие на 2017 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
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в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е
внесен дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1
и т. 9 от Закона за хазарта и на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
I. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка
– временно отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено
Удостоверение № 000030-50/03.01.2018 г. на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. “Тодор Каблешков” №
53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610, представляван от Иво Велков Иванов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
улица „Костенски водопад“ № 102.
II. Предоставя възможност на дружеството в срок до следващото заседание на
ДКХ да представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО, както и за погасени
изцяло публични задължения на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1483/15.02.2018 г./ за
игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II“ № 70, Хотел „Ровно”.
С писмо вх. № 2149/18.08.2017 г. от директора на ТД на НАП – София в ДКХ е
получена информация, за лицата по чл. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) с дължим данък по реда на
245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО. Съгласно писмото за второ тримесечие на 2017 г.
дружество „ГРАНД МАКАО СОФИЯ“ ЕООД с ЕИК: 201903610 дължи данък в размер на
50 500 лв.
С уведомително писмо изх. № 885/26.09.2017 г. ДКХ изиска „ГРАНД МАКАО
СОФИЯ“ ЕООД да представи документ за платен изцяло данък по ЗКПО. Писмото е
изпратено на адреса по търговска регистрация на дружеството.
В указания в писмото срок организаторът не представи документ удостоверяващ
платени данъци по ЗКПО за второ тримесечие на 2017 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1
и т. 9 от Закона за хазарта и на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
I. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка
– временно отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено
Удостоверение № 000030-5315/10.05.2017 г. на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. “Тодор Каблешков” №
53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610, представляван от Иво Велков Иванов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин,
улица „Цар Александър ІІ“ № 70, хотел Ровно.
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II. Предоставя възможност на дружеството в в срок до следващото заседание на
ДКХ да представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО, както и за погасени
изцяло публични задължения на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ЛИТЪЛ МАКАО“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1470/15.02.2018 г./ за игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Възраждане“, ул. „Цар Симеон“ № 228.
С писмо вх. № 2149/18.08.2017 г. от директора на ТД на НАП – София в ДКХ е
получена информация, за лицата по чл. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) с дължим данък по реда на
245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО. Съгласно писмото за второ тримесечие на 2017 г.
дружество „ЛИТЪЛ МАКАО“ ЕООД с ЕИК: 203284885 дължи данък в размер на 25 000 лв.
С уведомително писмо изх. № 887/26.09.2017 г. ДКХ изиска „ЛИТЪЛ МАКАО“ ЕООД
да представи документ за платен изцяло данък по ЗКПО. Писмото е изпратено на адреса по
търговска регистрация на дружеството.
В указания в писмото срок организаторът не представи документ удостоверяващ
платени данъци по ЗКПО за второ тримесечие на 2017 г.
Съгласно представена на заседанието на ДКХ от г-н В.П. – член на ДКХ, справка
дружеството има просрочени публични задължения в размер над 5 000 лв.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1
и т. 9 от Закона за хазарта и на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
I. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка
– временно отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено
Удостоверение № 000030-5317/10.05.2017 г. на „ЛИТЪЛ МАКАО” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вход В, ап.
206, ЕИК: 203284885, представлявано от Иво Велков Иванов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 228.
II. Предоставя възможност на дружеството в в срок до следващото заседание на
ДКХ да представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО, както и за погасени
изцяло публични задължения на „ЛИТЪЛ МАКАО” ЕООД.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за издаване на лицензи по чл. 36, ал. 3 от
Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1442-15.02.2018/ /вх. №
000030-480-18.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-480, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД гр.

Стр. 14
Пловдив, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил
Левски“ № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и в съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз на „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. „Васил Левски” № 11, ЕИК: 115857797,
представляван от Павел Захариев Буков - управител, за срок от 5 /пет/ години за организиране
на хазартни в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11, с 15 /петнадесет/
броя игрални маси и 179 /сто седемдесет и девет/ броя игрални автомата със 193 /сто
деветдесет и три/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1482-15.02.2018/ /вх. №
000030-159-08.01.2018/
На 08.01.2018 г. с вх. № 000030-159, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за издаване на лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 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 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз на „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК:
832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител, за срок от 10 /десет/
години за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 2, с 15 /петнадесет/ броя игрални
автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1.1."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1466-15.02.2018/ /вх. №
000030-14271-12.12.2017/
На 12.12.2017 г. с вх. № 000030-14271, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул.
„Капитан Петко Войвода” № 19.
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. ДКХ да издаде лиценз на „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119,
представлявано заедно и поотделно от Росен Йорданов Киришев и Курти Георгиев Куртев –
управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години
в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко Войвода” № 19.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1441-15.02.2018/ /вх. № 0000301014-30.01.2018/
На 30.01.2018 г. с вх. № 000030-1014, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Бургас,
ул. „Конт Андрованти“ № 7, 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ПАЛМС
БУРГАС“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“, № 7,
ЕИК: 202346216, представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и Василена Николова
Янчева - управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1460-15.02.2018/ /вх. № 0000301201-01.02.2018/
На 01.02.2018 г. с вх. № 000030-1201 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Бюлент Саран Саран, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо
тримата изпълнителни директори само заедно, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2,
хотел „Тримонциум Принцес”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1479-15.02.2018/ /вх. №
000030-688-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-688, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „НЮ
ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика”
№ 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано заедно и поотделно от Веселин
Кирилов Сивинов и Диан Ганчев Николов – управители, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” №
73.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1480-15.02.2018/ /вх. №
000030-689-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-689, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 28-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 „НЮ
ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика”
№ 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов –
управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 26
/двадесет и шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар
Симеон Велики” № 28-А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."ЛАС ВЕГАС- РУСКИЯ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-1444-15.02.2018/
/вх. № 000030-725-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-725 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАС ВЕГАС - РУСКИЯ” ЕООД, гр.
Стара Загора, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Спартак“ № 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.

Стр. 18
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЛАС
ВЕГАС - РУСКИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Братя
Жекови” № 86, вх. Г, ет. 2, ап. 82, ЕИК: 204688628, представлявано от Янка Петрова Лазарова
– управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Спартак“ № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАС ВЕГАС - РУСКИЯ” ЕООД, гр. Стара
Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1472-15.02.2018/ /вх. № 000030-92126.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-921, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ -70” ООД, гр. Бургас, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елхово, област Ямбол,
ул. „Търговска” № 23.
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 „МОТ -70”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 154, вх. Б, ет. 0,
ап. офис 1 и 2, ЕИК: 102926909, представлявано заедно от Димитър Кръстев Кръстев и Милен
Генов Тотев – управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Елхово, област Ямбол, ул. „Търговска” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5."АНДИВА" ООД, Горна Оряховица /изх. № 000030-1489-15.02.2018/ /вх. № 000030961-29.01.2018/
На 29.01.2018 г. с вх. № 000030-961, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 8
/осем/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места и намаление с 2 /два/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Левски, обл. Плевен, бул. „България“ № 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.

Стр. 19
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
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, пл. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър Василев
Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомати с 8
/осем/ броя игрални места и намаление с 2 /два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Левски, обл. Плевен, бул. „България“ № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-1468-15.02.2018/ /вх. № 000030964-29.01.2018/
На 29.01.2018 г. с вх. № 000030-964, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велики Преслав, област Шумен, ул. „Христо
Ботев” № 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
„АНДИВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, пл. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано заедно и поотделно
от Димитър Василев Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, за увеличение с 1 /един/
брой игрален автомат, подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Велики Преслав, област Шумен, ул. „Христо Ботев” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА” ООД, гр. Горна Оряховица,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-1447-15.02.2018/ /вх. № 000030965-29.01.2018/
На 29.01.2018 г. с вх. № 000030-965, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ООД, гр. Горна

Стр. 20
Оряховица, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Павликени, пл. „Свобода“ № 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 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
„АНДИВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, обл. Велико
Търново, пл.”Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано заедно и поотделно
от Димитър Василев Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, за подмяна на 7 /седем/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Павликени, обл. Велико Търново, пл.
„Свобода” № 36.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8."АНДИВА" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-1448-15.02.2018/ /вх. № 000030967-29.01.2018/
На 29.01.2018 г. с вх. № 000030-967 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА“ ООД, гр. Горна
Оряховица, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Ангел Кънчев“ № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„АНДИВА“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, обл. Велико
Търново, пл. „Георги Измирлиев“ № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Димитър Василев
Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 7 /седем/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул.
„Ангел Кънчев“ № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНДИВА“ ООД, гр. Горна Оряховица,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 21
2.9."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1433-15.02.2018/ /вх. № 000030-106330.01.2018/
На 30.01.2018 г. с вх. № 000030-1063, 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
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар
Освободител” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО”
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 увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител” № 66.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10."ЕВРО 2007" ЕООД, гр. Костинброд /изх. № 000030-1440-15.02.2018/ /вх. № 0000301065-30.01.2018/
На 30.01.2018 г. с вх. № 000030-1065, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО 2007” ЕООД, гр.
Костинброд, за подмяна на 2 /два/ броя игрални места от електронна рулетка с 2 /два/ броя
игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Костенец, Софийска
област, ул. „Боровец“ № 2 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 „ЕВРО
2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, Софийска област, ул.
„Ломско шосе” № 9, ЕИК: 175195896, представлявано от Мирослав Павлов Гаврилов управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални места от електронна рулетка с 2 /два/ броя
игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Костенец, Софийска
област, ул. „Боровец“ № 2 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.11."ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1484-15.02.2018/ /вх.
№ 000030-1015-30.01.2018/
На 30.01.2018 г. с вх. № 000030-1015, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 4 /четири/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад“ № 102.
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 „ГРАНД
МАКАО СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. “Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610, представляван от Иво Велков
Иванов – управител, за увеличение с 4 /четири/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад“ № 102.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12."ЛИТЪЛ МАКАО" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1459-15.02.2018/ /вх. № 0000301016-30.01.2018/
На 30.01.2018 г. с вх. № 000030-1016, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛИТЪЛ МАКАО” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 228.
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 „ЛИТЪЛ
МАКАО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ул. „Тодор
Каблешков” № 53, вход В, ап. 206, ЕИК: 203284885, представлявано от Иво Велков Иванов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 228.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛИТЪЛ МАКАО” 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13."КАЗИНО КАЛЪР БЕТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1458-15.02.2018/ /вх. №
000030-1047-30.01.2018/
На 30.01.2018 г. с вх. № 000030-1047 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати с 11 /единадесет/ броя игрални места с 8
/осем/ броя игрални автомати с 11 /единадесет/ броя игрални места и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, р-н „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 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 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 8
/осем/ броя игрални автомати с 11 /единадесет/ броя игрални места с 8 /осем/ броя игрални
автомати с 11 /единадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Сливен, р-н
„Младост”, ул. „Търговска” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14."СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1445-15.02.2018/ /вх. №
000030-1048-30.01.2018/
На 30.01.2018 г. с вх. № 000030-1048, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09“ ЕООД, гр.
София, за намаление 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.
Велико Търново, бул. „България“ № 21- 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 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 „СИКС
ГРУП - 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от Петър
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Маринов Петров – управител, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 21- Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП - 09” ЕООД, гр. София, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15."ЕКО КАРИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-1488-15.02.2018/ /вх. № 0000301064-30.01.2018/
На 30.01.2018 г. с вх. № 000030-1064 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКО КАРИ” ЕООД, гр. Ботевград,
за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Етрополе, ул. „Георги Бенковски” № 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 „ЕКО
КАРИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Ал. Стамболийски” №
48, ЕИК: 175346800, представлявано от Цветан Петьов Иванов - управител, за подмяна на 14
/четиринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Етрополе, ул. „Георги
Бенковски” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКО КАРИ” ЕООД, гр. Ботевград, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16."ИЗПАУ - Х" ЕООД, гр. Любимец /изх. № 000030-1435-15.02.2018/ /вх. № 0000301071-31.01.2018/
На 31.01.2018 г. с вх. № 000030-1071 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИЗПАУ-Х“ ЕООД, гр. Любимец, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Любимец, ул.
„Желязко Терпешев“ № 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:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИЗПАУ-Х“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Любимец, област Хасково, ул.
„Църковна” № 22, ЕИК 201036765, представлявано от Христо Димитров Чорлов – управител,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Любимец, област
Хасково, ул. „Желязко Терпешев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 0000301436-15.02.2018/ /вх. № 000030-1195-01.02.2018/
На 01.02.2018 г. с вх. № 000030-1195, 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 подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Малко Търново, област Бургас, ул. „Александър Стамболийски” № 5A.
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 подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Малко Търново, област Бургас, ул. „Александър Стамболийски” № 5A.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 0000301437-15.02.2018/ /вх. № 000030-1196-01.02.2018/
На 01.02.2018 г. с вх. № 000030-1196, 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 подмяна на 9 /девет/ 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,
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ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела Стоянова Велева
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 9 /девет/ 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.19."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 0000301461-15.02.2018/ /вх. № 000030-1197-01.02.2018/
На 01.02.2018 г. с вх. № 000030-1197 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 подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Капитан Никола Андреев” № 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 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 подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Капитан Никола Андреев” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20.ЕТ "РАДКА МОСКОВА", гр. Самоков /изх. № 000030-1434-15.02.2018/ /вх. №
000030-1230-02.02.2018/
На 02.02.2018 г. с вх. № 000030-1230 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 9 /девет/ игрални автомата и намаление с 2 /два/ 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 9 /девет/ игрални автомата и намаление с 2 /два/
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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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.21.ЕТ "СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000", гр. Русе /изх. № 000030-146415.02.2018/ /вх. № 000030-1259-05.02.2018/
На 05.02.2018 г. с вх. № 000030-1259 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Шести Септември” № 90.
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
„СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000” със седалище и адрес на управление:
гр.
Русе, ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Шести Септември” № 90.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22."СКАРАБЕЙ 4" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1456-15.02.2018/ /вх. № 000030-123905.02.2018/
На 05.02.2018 г. с вх. № 000030-1239 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 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александър Велики” № 70, ет. -1, обект 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
„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 ВелеваИванова – управител и Станислав Иванов Иванов – управител, заедно и поотделно, за
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подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. “Александър Велики” № 70, ет. -1, обект 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СКАРАБЕЙ 4“ ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23."СКАРАБЕЙ 4" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-1446-15.02.2018/ /вх. № 000030-124005.02.2018/
На 05.02.2018 г. с вх. № 000030-1240, 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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Павел Баня, 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:
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 ВелеваИванова – управител и Станислав Иванов Иванов – управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Павел Баня, обл.
Стара Загора, ул. „Освобождение” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1443-15.02.2018/ /вх. №
000030-1285-06.02.2018/
На 06.02.2018 г. с вх. № 000030-1285, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, пл. „Четиринадесети март“ № 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:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз 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, за
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, пл. „Четиринадесети март“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-1439-15.02.2018/ /вх. №
000030-1286-06.02.2018/
На 06.02.2018 г. с вх. № 000030-1286, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 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 „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, за
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-1485-15.02.2018/ /вх. № 000030-130208.02.2018/
На 08.02.2018 г. с вх. № 000030-1302, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Меден
рудник”, бл. 600, 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 „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”, хл „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
к-с „Меден рудник”, бл. 600, партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27."БТД" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-1462-15.02.2018/ /вх. № 000030-130308.02.2018/
На 08.02.2018 г. с вх. № 000030-1303 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БТД” ООД, гр. Несебър, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул.
„Станционна” № 35.
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 „БТД”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”, хл „Карина” № 1, ЕИК: 147032721, представлявано от Константин Петров Калоянов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Айтос,
област Бургас, ул. „Станционна” № 35.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1487-15.02.2018/ /вх. №
000030-1327-08.02.2018/
На 08.02.2018 г. с вх. № 000030-1327, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: с. Мало Конаре, обл. Пазарджик, ул. „Седма” № 63 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 „ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
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ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК: 115514720, представлявано от Николай
Евтимов Евтимов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: с. Мало Конаре, обл. Пазарджик, ул. „Седма” № 63 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1496-15.02.2018/ /вх. № 000030-133109.02.2018/
На 09.02.2018 г. с вх. № 000030-1331 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ) e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“,
„СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“, „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се в намаляване с 8
/осем/ и увеличаване с 4 /четири/ 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 единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ , „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. София, ул. „Иван Шонев“ № 3;
2. гр. София, бул. „Мадрид“ № 2 А;
3. с. Търнава, ул. „Георги Димитров“ № 23;
4. гр. Видин, ул. „Христо Ботев“ № 79;
5. гр. Силистра, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 53;
6. с. Гроздьово, бул. „Ленин“ № 1а, ет. 1-1;
7. гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 199;
8. гр. Пловдив, ул. „Асен Христофоров“ № 4.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 13;
2. гр. Крън, ул. „Петко Влаев„ № 40;
3. с. Тенево, ул. „Георги Димитров“ № 26;
4. гр. Божурище, ул. „Витоша“ № 9 А.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1471-15.02.2018/ /вх. № 0000301200-01.02.2018/
На 01.02.2018 г. с вх. № 000030-1200 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ) e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,
изразяваща се в намаляване със 7 /седем/ и увеличаване с 1 /един/ букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Руди Красимирова Вачкова - управители, най-малко
двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор предвижда
друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Враца, ул. „Никола Войводов“ № 19, ет. 1;
2. с. Минерални бани, ул. „Липа“ № 1;
3. гр. Пловдив, ул. „Асен Христофоров“ № 4;
4. гр. Силистра, ул. „Никола Вапцаров“ № 53;
5. гр. София, ул. „Вечерница“ № 16;
6. гр. София, ул. „Мадрид“ № 2А;
7. с. Търнава, ул. „Георги Димитров“ № 23.
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следния пункт:
1. гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1494-15.02.2018/ /вх. № 000030-133309.02.2018/
На 09.02.2018 г. с вх. № 000030-1333 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
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за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща
се в намаляване с 8 /осем/ и увеличаване с 4 /четири/ 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. София, ул. „Иван Шонев“ № 3;
2. гр. София, бул. „Мадрид“ № 2 А;
3. с. Търнава, ул. „Георги Димитров“ № 23;
4. гр. Видин, ул. „Христо Ботев“ № 79;
5. гр. Силистра, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 53;
6. с. Гроздьово, бул. „Ленин“ № 1а, ет. 1-1;
7. гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 199;
8. гр. Пловдив, ул. „Асен Христофоров“ № 4.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 13;
2. гр. Крън, ул. „Петко Влаев„ № 40;
3. с. Тенево, ул. „Георги Димитров“ № 26;
4. гр. Божурище, ул. „Витоша“ № 9 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1492-15.02.2018/ /вх. № 000030-133209.02.2018/
На 09.02.2018 г. с вх. № 000030-1332 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ) e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаляване с 8 /осем/ и увеличаване с 4 /четири/ 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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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. София, ул. „Иван Шонев“ № 3;
2. гр. София, бул. „Мадрид“ № 2 А;
3. с. Търнава, ул. „Георги Димитров“ № 23;
4. гр. Видин, ул. „Христо Ботев“ № 79;
5. гр. Силистра, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 53;
6. с. Гроздьово, бул. „Ленин“ № 1а, ет. 1-1;
7. гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 199;
8. гр. Пловдив, ул. „Асен Христофоров“ № 4.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 13;
2. гр. Крън, ул. „Петко Влаев„ № 40;
3. с. Тенево, ул. „Георги Димитров“ № 26;
4. гр. Божурище, ул. „Витоша“ № 9 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1469-15.02.2018/ /вх. № 000030-133409.02.2018/
На 09.02.2018 г. с вх. № 000030-1334, 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
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 42, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“
№ 42, казино „EFBET”.

Стр. 35
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1463-15.02.2018/ /вх. № 000030-133609.02.2018/
На 09.02.2018 г. с вх. № 000030-1336, 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
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Д-р Страшимир Дочков“ № 38, казино
„EFBET”.
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 „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1467-15.02.2018/ /вх. № 000030-133709.02.2018/
На 09.02.2018 г. с вх. № 000030-1337, 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
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр.Варна, ул. „Преслав“ № 44, казино „EFBET”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 44, казино
„EFBET”.

Стр. 36
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1465-15.02.2018/ /вх. № 000030-133809.02.2018/
На 09.02.2018 г. с вх. № 000030-1338, 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
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, област
Благоевград, казино „EFBET”.
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 „УИН СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с.
Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1491-15.02.2018/ /вх. №
000030-1319-08.02.2018/
На 08.02.2018 г. с вх. № 000030-1319 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Орлинска“ № 39.
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 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/,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Орлинска“ № 39.

Стр. 37
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-1495-15.02.2018/ /вх. №
000030-1320-08.02.2018/
На 08.02.2018 г. с вх. № 000030-1320 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков, обл. София, ул. „Житна Чаршия“ № 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.
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 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/,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Самоков, обл. София, ул. „Житна Чаршия“ № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-1481-15.02.2018/ /вх. № 0000301357-12.02.2018/
На 12.02.2012 г. с вх. № 000030-1357, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов” № 1А, парцел VІІ,
кв. 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК:130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, в игрална зала с адрес: гр. Елин
Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов” № 1А, парцел VІІ, кв. 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД , гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 38
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-1421/15.02.2018 г.
На 19.12.2017 г. с вх. № 000030-14692 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ“ 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. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Трети март” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
В хода на проверката и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, с писмо изх. № 00003041/02.01.2018 г. бе изискано представянето на допълнителни документи. Писмото е получено
на 04.01.2018 г.
На 30.01.2018 г. с писмо вх. № 000030-1062, искателят моли за удължаване на срока за
предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5, изр. 3
от ЗХ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ“ 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.
Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Трети март” № 14.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 000030-1478/15.02.2018 г.
В ДКХ с писмо вх. № 3412/22.12.2017 г. от публичен изпълнител в ТД на НАП –
Бургас е получено Уведомление на основание чл. 221, ал. 6 от ДОПК, съгласно което „ФОКС
1“ ООД има непогасени публични задължения в размер над 5 000 /пет хиляди/ лева.
Съгласно информацията ФОКС 1“ ООД не погасява задълженията си и не е предложил
надлежно обезпечение. След предприети действия от страна на държавния публичен
изпълнител става ясно, че юридическото лице „ФОКС 1“ ООД не притежава активи, с които
да обезпечи задълженията си.
Към дата 18.01.2018 г. организаторът не е представил документ удостоверяващ
платени задължения.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и на основание
чл. 35 във връзка с чл. 26 от АПК, ДКХ на заседание на 19.01.2018 г. взе протоколно решение
за откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка
временно отнемане на издадения на „ФОКС 1“ ООД ООД лиценз и прецени, че с цел
изясняване на фактите и обстоятелства от значение за случая е необходимо да се предостави
възможност на дружеството да изложи писмено своите обяснения и възражения, както и да
представи писмени доказателства за внесен данък по ЗКПО.
На 13.02.2018 г. с писмо вх. № 000030-1373 от „ФОКС 1“ ООД представиха:

Стр. 39
1. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК Изх. № 020201800046384/12.02.2018г.
издадено на „ФОКС 1“ ООД от ТД на НАП – гр. Бургас.
2. Три броя платежни нареждания на за платен данък на обща стойност 55430 лв.
С оглед изложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява откритото производство по прилагане на принудителна
административна мярка – временно отнемане за срок от три до шест месеца лиценз, за
който е издадено Удостоверение № 000030-5145/02.06.2015 г. на „ФОКС 1” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” , бл. 38, зала
„Пагане“, ет. Партер, ЕИК: 102046225, представлявано от Пламен Петков Петковуправител, за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Братя Миладинови”, бл. 38 - Партер.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
/МАРИЯ ФИЛИПОВА/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Цингилева/

