РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-5870
Гр. София, 11.05.2018 г.
Днес, 11 май 2018 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта, на което
присъстваха:
Председател на Държавната комисия по хазарта
1. Мария Филипова.
Членове на Държавната комисия по хазарта
2. Явор Колев;
3. Васил Панов;
4. Николай Райчев;
5. Евгени Стоянов.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в Държавната комисия по хазарта (ДКХ).
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта (предложение с
изх. № 880 от 10.05.2018 г.)
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД“ ЕООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 0000305538 от 04.05.2018 г.)
1.2. „ММ - ПЛЮС“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-5661 от 10.05.2018 г.)
Раздел четвърти. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5624 от 09.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5412 от 02.05.2018 г.)
1.2. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5724 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5599 от 09.05.2018 г.)
1.3. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5725 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5600 от 09.05.2018 г.)

1.4 „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5719 от 10.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5598 от 09.05.2018 г.)
1.5 „Ц.Б.С.- 2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5718 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5597 от 09.05.2018 г.)
1.6. „БЕФ“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-5726 от 10.05.2018 г. по искане с
вх. № 000030-5574 от 08.05.2018 г.)
Раздел пети. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени
лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. Панагюрище (предложение с изх. № 0000305558 от 08.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4325 от 17.04.2018 г.)
2. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1. „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5717 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5316 от 27.04.2018 г.)
3. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1. „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5716 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5317 от 27.04.2018 г.)
Раздел шести. Разглеждане на искане за издаване на лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за
хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5638 от 09.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-2981 от 23.03.2018 г.)
Раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПЕЛТ“ ЕООД, гр.Габрово (предложение с изх. № 000030-5643 от 09.05.2018 г. по искане
с вх. № 000030-13830 от 08.12.2017 г.)
1.2. „ВИКТОР 99“ ЕООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-5473 от 03.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-1562 от 19.02.2018 г.)
1.3. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5530 от 04.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-2913 от 23.03.2018 г.)
1.4. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5531 от 04.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-2914 от 23.03.2018 г.)
1.5. „ГРАНД ИМПЕРИАЛ“ ЕООД, гр. Търговище (предложение с изх. № 000030-5640 от
09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-2977 от 23.03.2018 г.)
1.6. „ВИДА 16“ ООД, гр. Ябланица (предложение с изх. № 000030-5641 от 09.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-3030 от 26.03.2018 г.)
1.7. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5472 от 03.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-3191 от 28.03.2018 г.)
1.8. „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“ СД, гр. Панагюрище (предложение с изх.
№ 000030-5548 от 04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-3375 от 30.03.2018 г.)
Раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за обект, в които са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД“ ЕООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 0000305520 от 04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-3921 от 05.04.2018 г.)
1.2. „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“ СД, гр. Панагюрище (предложение с изх.
№ 000030-5557 от 08.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-3922 от 05.04.2018 г.)
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1.3. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5620 от 09.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-2079 от 07.03.2018 г.)
1.4. „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Димитровград (предложение с изх. № 000030-5688 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-3048 от 26.03.2018 г.)
Раздел девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „КАЗИНО ДИАМАНТ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-5482 от
03.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4848 от 24.04.2018 г.)
1.2. „ЛАРИС – ВЕГА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5649 от 10.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5478 от 03.05.2018 г.)
1.3. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-5727 от 10.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-5587 от 09.05.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-5545 от 04.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-4197 от 13.04.2018 г.)
2.2. „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ – 92“ ЕТ, гр. София (предложение с изх. № 000030-5667 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4384 от 18.04.2018 г.)
2.3. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр.Самоков (предложение с изх. № 000030-5495 от
04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4780 от 23.04.2018 г.)
2.4. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-5646 от 10.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4844 от 24.04.2018 г.)
2.5. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-5672 от 10.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4846 от 24.04.2018 г.)
2.6. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-5673 от 10.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4847 от 24.04.2018 г.)
2.7. „ПЛЕЙ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5488 от 03.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4852 от 25.04.2018 г.)
2.8. „КЛУБ СЕВЪН ТАЙМС“ ООД, гр. Пазарджик (предложение с изх. № 000030-5536 от
04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4930 от 25.04.2018 г.)
2.9. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5547 от 04.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-4964 от 25.04.2018 г.)
2.10. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5537 от 04.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-4965 от 25.04.2018 г.)
2.11. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5539 от 04.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-4966 от 25.04.2018 г.)
2.12. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5626 от 09.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-4967 от 25.04.2018 г.)
2.13. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5621 от 09.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-4968 от 25.04.2018 г.)
2.14. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5483 от 03.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-4972 от 25.04.2018 г.)
2.15. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5634 от 09.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-4973 от 25.04.2018 г.)
2.16. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5484 от 03.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-4975 от 25.04.2018 г.)
2.17. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5485 от 03.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-5001 от 25.04.2018 г.)
2.18. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5654 от 10.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-5480 от 03.05.2018 г.)
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2.19. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5486 от 03.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5002 от 25.04.2018 г.)
2.20. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5658 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5319 от 27.04.2018 г.)
2.21. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5657 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5320 от 27.04.2018 г.)
2.22. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5660 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5321 от 27.04.2018 г.)
2.23. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5659 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5324 от 27.04.2018 г.)
2.24. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5729 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5474 от 03.05.2018 г.)
2.25. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5731 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5475 от 03.05.2018 г.)
2.26. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5648 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5476 от 03.05.2018 г.)
2.27. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5650 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5477 от 03.05.2018 г.)
2.28. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5487 от 03.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5160 от 26.04.2018 г.)
2.29. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5630 от 09.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5326 от 27.04.2018 г.)
2.30. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5629 от 09.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5327 от 27.04.2018 г.)
2.31. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5628 от 09.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5328 от 27.04.2018 г.)
2.32. „М ЕНД Б 73“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-5631 от 09.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5181 от 27.04.2018 г.)
2.33. „ШАНС ГРУП ДУЛОВО“ ЕООД, гр. Дулово (предложение с изх. № 000030-5622 от
09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5360 от 30.04.2018 г.)
2.34. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5651 от 10.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-5322 от 27.04.2018 г.)
2.35. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5656 от 10.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-5323 от 27.04.2018 г.)
2.36. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5655 от 10.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-5479 от 03.05.2018 г.)
2.37. „ЖОКЕР-1999“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-5653 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5318 от 27.04.2018 г.)
2.38. „СИТ – 33“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5652 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5004 от 25.04.2018 г.)
2.39. „КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО“ ЕООД, гр. Царево (предложение с изх. № 0000305647 от 10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5522 от 04.05.2018 г.)
2.40. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Плевен (предложение с изх. № 000030-5635 от 09.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5450 от 03.05.2018 г.)
2.41. „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5636 от
09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5457 от 03.05.2018 г.)
2.42. „ВАЛ“ ООД, гр. Перник (предложение с изх. № 000030-5639 от 09.05.2018 г. по искане с
вх. № 000030-4971 от 25.04.2018 г.)
2.43. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5710 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5533 от 04.05.2018 г.)
2.44. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5669 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5534 от 04.05.2018 г.)
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2.45. „ПРИЗМА 08“ ЕООД, гр. Павликени (предложение с изх. № 000030-5714 от 10.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-5578 от 08.05.2018 г.)
2.46. „ПРИЗМА 08“ ЕООД, гр. Павликени (предложение с изх. № 000030-5733 от 10.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-5596 от 09.05.2018 г.)
2.47. „УИН БЕТ 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5713 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5465 от 03.05.2018 г.)
2.48. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-5715 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4976 от 25.04.2018 г.)
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-5632 от 09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5406 от 02.05.2018 г.)
3.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5728 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5663 от 10.05.2018 г.)
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-5633 от 09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5405 от 02.05.2018 г.)
4.2. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5668 от 10.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5583 от 08.05.2018 г.)
4.3. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5734 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5666 от 10.05.2018 г.)
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5730 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5665 от 10.05.2018 г.)
Раздел десети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ГРАНД КОРОНА“ ЕАД, гр.София (предложение с изх. № 000030-5637 от 09.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4998 от 25.04.2018 г.)
1.2. „КЕПРИКОРН-555“ ЕООД, гр. Аксаково (предложение с изх. № 000030-5671 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5496 от 04.05.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5623 от 09.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5325 от 27.04.2018 г.)
2.2. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5670 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5516-04.05.2018 г.)
2.3. „ЕС И ЕМ“ ЕООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5711 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5579 от 08.05.2018 г.)
3. За лотарийни игри:
3.1. „НЮ ГЕЙМС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5723 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5529 от 04.05.2018 г.)
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-5708/10.05.2018 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-5709/10.05.2018 г.
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Раздел дванадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта (предложение
с изх. № 880 от 10.05.2018 г.)
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://www.betsson7.com/
https://1xbetbk9.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на online хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това, компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарта. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил и криминализиране на деянието (организирането на хазартни игри без
съответното разрешение) като престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
https://www.betsson7.com/
https://1xbetbk9.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 2 /две/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък:
1. „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 0000305645-10.05.2018 по искане с вх. № 000030-5556-08.05.2018 г. )
На 08.05.2018 г. с вх. № 000030-5556 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД 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 за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, ж.к. “Славейков”,
бл. 154, вх. Б, ет. 0, ап. офис 1,2, ЕИК: 147144364, представлявано заедно от Биляна
Атанасова Арабаджиева-Тотева и Милен Генов Тотев - управители, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване , както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
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№ по
ред
1.

Наименование

CGI

Тип, версия

EVO 3D - 03

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2645.1 от 02.05.2018 г.
„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-3960/10.04.2018 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД
№ 000030-3960/10.04.2018 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

1048

Производител / номер на
удостоверение

Година на производство
Вид на играта:

2016
1. SINGLE ROULETTE;
2. SINGLE BACCARAT;
3. SINGLE SIC BO;
4. QUEEN CLEOPATRA;
5. LEGEND OF THE SPHINX;
6. ARRIVA ARRIVA;
7. OCEAN TALE;
8. LEONARDOS CODE;
9. HYPNO HIPPO;
10. BARS AND SEVENS;
11. RED HOT 20;
12. RED HOT 20 XTREME;
13. RED HOT 40;
14. RED HOT 40 XTREME;
15. RED HOT BURNING;
16. RED HOT FRUITS 2;
17. EYE OF THE DRAGON;
18. MAYAN MOONS;
19. HOLD YOUR HORSES;
20. REEL ATTRACTION;
21. THE LADY OF WALL STREET;
22. BOOK OF THE 7 SEAS;
23. BLAZING GEMS;
24. WILD AT HEART;
25. BEAR TRACKS;
26. PLENTY OF GEMS 40;
27. STAR FIRE;
28. FABULOUS 81;
29. SINGLE BINGO.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2. „ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София(предложение с изх.№ 000030-5712-10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5562-08.05.2018 г.)
На 08.05.2018 г. с вх. № 000030-5562 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 за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. "Джеймс Баучер" № 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. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

KAJOT BLACK PLANET

1.

Тип

NEO

Протокол от изпитване №

ИА-2715 от 26.04.2018 г.

Производител

C.S.G.Software Group Limited – Czech Republic

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 000030-16828/27.03.2018 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

9321217000150

Година на производство

2017 г.
1. 4-LUCK;
2. AFRICAN WILD;
3. DIAMONDS;
4. BLACK DIAMONDS 2;
5. BLACK DIAMONDS;
6. CHERRY BONUS 27;
7. CHERRY KISS;
8. 3 DREAMS OF OSIRIS;
9. DICE 27;
10. FRUIT FACTORY 27;
11. JACKS OR BETTER;
12. JOKER 27 DELUXE;

Вид на играта
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

JOKER BAR;
RAINBOW MANIA;
ROUTE 81;
REELS OF RA;
RING OF FIRE XL;
RETRO WHEELS;
ROULETTE;
SIMPLY 6;
SIMPLY GOLD XXL;
SIMPLY POWER;
SIZZLING CASH;
VEGAS STAR;
WILD LADY.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-562709.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5366-30.04.2018 г.)
На 30.04.2018 г. с вх. № 000030-5366 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със седалище
и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151, район
„Панчарево“, ж.к. „Местност Враня - Лозен – Триъгълника“, ул. „Марица” № 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

UNION COLLECTION

1.

Тип

EGT

Протокол от изпитване №

ИА-2716 от 26.04.2018 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
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Заявител / номер на
удостоверение

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

EGT-VS8 - 109283

Година на производство

2015 г.

Вид на играта

1. 100 BURNING HOT;
2. 100 SUPER HOT;
3. 20 BURNING HOT;
4. 20 DAZZLING HOT;
5. 20 DIAMONDS;
6. 20 HOT BLAST;
7. 20 JOKER REELS;
8. 20 SUPER HOT;
9. 30 SPICY FRUITS;
10. 40 BURNING HOT;
11. 40 LUCKY KING;
12. 40 MEGA CLOVER;
13. 40 SUPER HOT;
14. 40 ULTRA RESPIN;
15. 5 DAZZLING HOT;
16. 5 JUGGLE FRUITS;
17. 50 AMAZONS’ BATTLE;
18. 50 SPICY FRUITS;
19. AGE OF TROY;
20. ALMIGHTY RAMSES II;
21. AMAZONS’ BATTLE;
22. ANCIENT DYNASTY;
23. BLUE HEART;
24. BOOK OF MAGIC;
25. BRAVE CAT;
26. BURNING HOT;
27. CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
28. DISE & ROLL;
29. DOROTHY’S FIRYLAND;
30. EGYPT SKY;
31. EXTRA STARS;
32. FLAMING HOT;
33. FROG STORY;
34. LEGENDARY ROME;
35. LUCKY HOT;
36. OCEAN RUSH;
37. PIN UP QUEENS;
38. RISE OF RA;
39. SECRETS OF ALCHEMY;
40. SHINING CROWN;
41. SUPREME HOT;
42. THE STORY OF ALEXANDER;
43. THUMBELINA’S DREAM;
44. ULTIMATE HOT;
45. VERSAILLES GOLD;
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46. EUROPEAN ROULETTE.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 0000305538 от 04.05.2018 г.)
На 05.04.2018 г. с вх. № 000030-3921, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД”
ЕООД, гр. Кърджали, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България”
№ 61, бл. 5, вх. В, ет. 0.
Към момента „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД организира хазартни игри на
същия адрес.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи необходимост от извършване на независима експертиза.
Бе възложено измерване на отстоянието на произволно избрано правоспособно лице,
вписано в регистъра на АГКК. Съгласно резултатите от измерването, отстояние от входа на
игралната зала не отговаря на изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗХ.
Съгласно чл. 86, ал. 1, т. 9 от ЗХ, Комисията прилага принудителна административна
мярка - окончателно отнемане на издадения лиценз за организиране на хазартни игри при
неизпълнение на изискването на чл. 44, ал. 1 от Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона
за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прилага принудителна административна мярка – окончателно отнемане на
лиценз, издаден на „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа”, бл. 24, ет. 4, ап. 4, ЕИК: 108691396,
представлявано от Валери Младенов Чаушев – управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 61, бл. 5.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ММ - ПЛЮС“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-5661 от 10.05.2018
г.)
В ДКХ постъпил сигнал, в който се твърди, че игралната зала с адрес: гр. Белово, обл.
Пазарджик, ул. „Освобождение“ № 60 отстои на по-малко от 300 метра от намиращото се в
населеното място училище.
При извършената справка в регистрите на ДКХ относно наличието на лиценз за
организиране на хазартни игри в посочения от жалбоподателя адрес се установи, че „ММПЛЮС“ ЕООД организиране на хазартни игри с игрални автомати на посочения адрес.
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Бе възложено измерване на отстоянието на произволно избрано правоспособно лице,
вписано в регистъра на АГКК. Съгласно резултатите от измерването, отстояние от входа на
игралната зала не отговаря на изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗХ.
Съгласно чл. 86, ал. 1, т. 9 от ЗХ Комисията прилага принудителна административна
мярка - окончателно отнемане на издадения лиценз за организиране на хазартни игри при
неизпълнение на изискването на чл. 44, ал. 1 от Закона за хазарта.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
и чл. 86, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прилага принудителна административна мярка – окончателно отнемане на
лиценз, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2588/16.03.2018 г.
на „ММ-ПЛЮС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Княз
Александър І“ № 42, офис 20, ЕИК: 115600991, представлявано от НИКОЛАЙ
ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ – управител, за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. Белово, обл. Пазарджик, ул. „Освобождение“ № 60.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение изх. № 000030-5624 от 09.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-5412 от 02.05.2018 г.)
На 02.05.2018 г. с вх. № 000030-5412, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 4 от
ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ж.к. „Младост-2”, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил
Христов Илиев - управител, за промяна в управлението на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5724 от 10.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5599 от 09.05.2018 г.)
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На 09.05.2018 г. с вх. № 000030-5599, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“ ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 4 от
ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПРО
ФУТБОЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 175191718, представлявано от Митко Цветанов Тодоровуправител, за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5725 от 10.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5600 от 09.05.2018 г.)
На 09.05.2018 г. с вх. № 000030-5600, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ“ ЕООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 4 от
ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 175191718, представлявано от Митко Цветанов Тодоровуправител, за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4 „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5719 от 10.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-5598 от 09.05.2018 г.)
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На 09.05.2018 г. с вх. № 000030-5598, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБО-ФУТБОЛ“ ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри. В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 4 от
ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБОФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 130567228, представлявано от Митко Цветанов Тодоровуправител, за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5 „Ц.Б.С.- 2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5718 от 10.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5597 от 09.05.2018 г.)
На 09.05.2018 г. с вх. № 000030-5597, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 4 от
ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 200855503, представлявано от Митко Цветанов Тодоров- управител, за
промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6. „БЕФ“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-5726 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5574 от 08.05.2018 г.)
На 08.05.2018 г. с вх. № 000030-5574, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен,
за промени в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на хазартни игри.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37 от ЗХ, председателят предлага
на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на на
„БЕФ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, област Сливен, ж.к. „Стоян
Заимов“, бл. 50, вх. Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от Стефан Иванов Павлов
и Руси Димитров Грънчев – управители и съдружници, за промяна в състава на управители и
съдружници в дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. Панагюрище (предложение с
изх. № 000030-5558 от 08.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4325 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4325, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по
чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Царибродска“ № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия
Цветанова Дончева и Руди Христов Баков, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Царибродска“ № 73, с
50 /петдесет/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1. „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5717 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5316 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5316, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“
АД, гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов
Цанкарски и Елена Стоянова Шатерова, за внос, разпространение и сервиз на игрално
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.
3. За производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
3.1. „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5716 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5317 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5317, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“
АД, гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 130134141, представлявано заедно от Иван Маринов
Цанкарски и Елена Стоянова Шатерова, за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искане за издаване на лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона
за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5638 от
09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-2981 от 23.03.2018 г.)
На 23.03.2018 г. с вх. № 000030-2981, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 1А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано заедно от управителите Живко Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста
Сашо Белевски, за срок от 5 /пет/ години за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 1А, с 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомата с 25 /двадесет/ 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.
По раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПЕЛТ“ ЕООД, гр. Габрово (предложение с изх. № 000030-5643 от 09.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-13830 от 08.12.2017 г.)
На 08.12.2017 г. с вх. № 000030-13380, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив,
ул. „Професор Константин Гълъбов“ № 8
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че подадените от дружеството документи не отговарят на
изискванията на ЗХ. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде отказано издаване на лиценз на „ПЕЛТ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75, ЕИК: 107549440,
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представлявано от Християн Валериев Крумов - управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Перущица,
обл. Пловдив, ул. „Професор Константин Гълъбов“ № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ВИКТОР 99“ ЕООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-5473 от 03.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-1562 от 19.02.2018 г.)
На 19.02.2018 г. с вх. № 000030-1562, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИКТОР 99” ЕООД, гр. Несебър, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Несебър, ж.к. „Черно море 3“ № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че подадените от дружеството документи не отговарят на
изискванията на ЗХ. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде отказано издаване на лиценз на „ВИКТОР 99” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс”, бл. 5, вх. В, ет. 3, ЕИК: 147201897
представлявано от Светослав Димитров Попов - управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Несебър, ж.к. „Черно
море 3“ № 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.
1.3. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5530 от
04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-2913 от 23.03.2018 г.)
На 23.03.2018 г. с вх. № 000030-2913, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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. Крумовград, ул. „Димитър Благоев” № 1А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373,
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представлявано от Ивайло Христосков Илиев – управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Крумовград, ул.
„Димитър Благоев” № 1А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала.
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
3. Изисквания за 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.
1.4. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5531 от
04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-2914 от 23.03.2018 г.)
На 23.03.2018 г. с вх. № 000030-2914, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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: местност „Широкия път“ № 1, землището на с.
Мало Конаре, област Пазарджик.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373,
представлявано от Ивайло Христосков Илиев – управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: местност „Широкия път“
№ 1, землището на с. Мало Конаре, област Пазарджик.
II. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала.
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
3. Изисквания за игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „ГРАНД ИМПЕРИАЛ“ ЕООД, гр. Търговище (предложение с изх. № 000030-5640
от 09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-2977 от 23.03.2018 г.)
На 23.03.2018 г. с вх. № 000030-2977, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД ИМПЕРИАЛ” ЕООД,
гр. Търговище, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Лилия“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ГРАНД ИМПЕРИАЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Търговище, ул. „Лилия“ № 1, ЕИК: 203850251 представлявано от Борислав
Емилов Найденов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Лилия“ № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД ИМПЕРИАЛ” ЕООД, гр. Търговище,
за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
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.
1.6. „ВИДА 16“ ООД, гр. Ябланица (предложение с изх. № 000030-5641 от 09.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-3030 от 26.03.2018 г.)
На 26.03.2018 г. с вх. № 000030-3030, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВИДА 16” ООД, гр. Ябланица,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: с. Джурово, област София, ул. „Гурко“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
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гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИДА 16” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Ябланица, област Ловеч, ул. „Рила“ № 17, ЕИК: 203878592, представлявано от Йордан
Стефанов Димитров – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: с. Джурово, област София, ул. „Гурко“ № 4.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИДА 16” ООД, гр. Ябланица за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала.
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
3. Изисквания за 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.
1.7. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5472 от
03.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-3191 от 28.03.2018 г.)
На 28.03.2018 г. с вх. № 000030-3191, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” 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. Русе, ул. „Борисова” № 124.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано от
Стефан Райчев Йончев – управител за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 124.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8. „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“ СД, гр. Панагюрище (предложение
с изх. № 000030-5548 от 04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-3375 от 30.03.2018 г.)
На 30.03.2018 г. с вх. № 000030-3375, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ” СД, гр. Панагюрище, за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Търговска“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” СД със
седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик,
ул. „30-ТИ АПРИЛ” № 52, ЕИК: 112050243 представлявано от Димитър Николаев Митев управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години
в игрална зала с адрес: гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Търговска“ № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ” СД, гр. Панагюрище, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
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 осми. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за обект, в които са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 0000305520 от 04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-3921 от 05.04.2018 г.)
На 05.04.2018 г. с вх. № 000030-3921, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД”
ЕООД, гр. Кърджали, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
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автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България”
№ 61, бл. 5, вх. В, ет. 0.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че подадените от дружеството документи не отговарят на
изискванията на изискванията на ЗХ. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9
във връзка чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде отказано издаване на лиценз на „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа”, бл. 24, ет. 4, ап. 4,
ЕИК: 108691396, представлявано от Валери Младенов Чаушев – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5, вх. В, ет. 0.
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. „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“ СД, гр. Панагюрище (предложение
с изх. № 000030-5557 от 08.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-3922 от 05.04.2018 г.)
На 05.04.2018 г. с вх. № 000030-3922, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ” СД, гр. Панагюрище, за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище,
общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски“ № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” СД със
седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик,
ул.
„30-ТИ АПРИЛ” № 52, ЕИК: 112050243 представлявано от Димитър Николаев Митев управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години
в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Георги
Бенковски“ № 25.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ” СД, гр. Панагюрище, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5620 от 09.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-2079 от 07.03.2018 г.)
На 07.03.2018 г. с вх. № 000030-2079, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Русе, р - н „Център”, общ. Русе, обл. Русе,
ул. „Борисова” № 44Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че подадените от дружеството документи не отговарят на
изискванията на изискванията на ЗХ. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9
във връзка чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде отказано издаване на лиценз на „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, общ. „Столична“, р – н „Младост‘, ж. к. „Младост-2“,
ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано заедно и поотделно от Данаил
Христов Илиев и Борислав Душков Михайлов – управители, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Русе, р - н
„Център”, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Борисова” № 44Б.
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. „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Димитровград (предложение с изх. № 000030-5688
от 10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-3048 от 26.03.2018 г.)
На 26.03.2018 г. с вх. № 000030-3048, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД,
гр. Димитровград, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Иван Вазов” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че подадените от дружеството документи не отговарят на
изискванията на изискванията на ЗХ. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9
във връзка чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде отказано издаване на лиценз на „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Казинбарцика”, бл. 2, вх. А, ет. 1,
ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов и Диан Ганчев Николов
– управители, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Иван Вазов” № 10.
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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.
По раздел девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „КАЗИНО ДИАМАНТ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-5482 от
03.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4848 от 24.04.2018 г.)
На 23.04.2018 г. с вх. № № 000030-4848 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 78 /седемдесет и осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила 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 за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Северен”, ул. „Васил Левски” № 11, казино „Риц“, ЕИК: 115857797, представлявано от
Павел Захариев Буков – управител, за подмяна на 78 /седемдесет и осем/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ЛАРИС – ВЕГА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5649 от 10.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-5478 от 03.05.2018 г.)
На 03.05.2018 г. с вх. № 000030-5478 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, за
подмяна на 45 /четиридесет и пет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна,
бул. „Сливница“ № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЛАРИСВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител, за подмяна на 45 /четиридесет и пет/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море”.
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. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-5727 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5587 от 09.05.2018 г.)
На 09.05.2018 г. с вх. № 000030-5587 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 подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрално казино с
адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата
в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2,
хотел „Тримонциум Принцес”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, 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.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-5545 от
04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4197 от 13.04.2018 г.)
На 13.04.2018 г. с вх. № 000030-4197 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД,
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гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София – област, ул. „Софроний Врачански“ № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, общ. Самоков,
обл. София – област, ул. „Проф. Васил Захариев“ № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от
Радка Данаилова Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София – област, ул. „Софроний Врачански“ №
2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ – 92“ ЕТ, гр. София (предложение с изх. № 000030-5667 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4384 от 18.04.2018 г.)

На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4384, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ92”, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Самоков, област София, ул. „Житна чаршия“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи следното:
Документите, удостоверяващи произхода, собствеността и правното основание за
ползване на игралното оборудване не са оформени по установения ред, а именно:
- Договор за преработка на игрални съоръжения № 018 от 06.02.2012 г., сключен
между „Мемфис Геймс“ ООД и „Казино Технологии“ АД – не е подписан и подпечатан от
възложителя Асен Георгиев;
- Договор за преработка № 1058 C от 08.11.2017 г., сключен между ЕТ „Ангел ЗарковБили-92“ и „Джей Пи Ел“ ЕООД – не е подписан и подпечатан от възложителя Ангел Зарков;
- Лицензионен договор № 013/06.02.2012 г., сключен между „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ“ АД и „МЕМФИС ГЕЙМС“ ООД с включени Приложение 2 и 3 - не е
подписан и подпечатан от лицензополучателя Асен Георгиев.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 33, ал. 6 и
чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде отказано даване на разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92“, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Красно село“, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768, представляван от
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Ангел Стефанов Зарков /физическо лице-търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийски област, 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. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр.Самоков (предложение с изх. № 000030-5495 от
04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4780 от 23.04.2018 г.)
На 23.04.2018 г. с вх. № 000030-4780, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Каблешково, област
Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-5646 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4844 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4844, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 22 /двадесет и два/ броя игрални автомати, намаление с 3 /три/ броя
на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”,
бул. „Никола Габровски” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
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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 Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за подмяна на 22 /двадесет и два/ броя и намаление с 3 /три/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-5672 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4846 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4846, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата, намаление с 10 /десет/
броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба”, УПИ
II-1109, 1216 от кв. 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата и намаление с 10 /десет/
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба”, УПИ II-1109,
1216 от кв. 46.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-5673 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4847 от 24.04.2018 г.)
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На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4847, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
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. „ПЛЕЙ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5488 от 03.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-4852 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4852, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛЕЙ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата с 29 /двадесет и девет/ броя
игрални места с 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата с 29 /двадесет и девет/ броя
игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, община Несебър,
област Бургас, комплекс „Полюси”, етаж 0.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПЛЕЙ
ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин - 4, бул. „Панчо
Владигеров” № 1, ЕИК: 204013933, представлявано от Пламена Лазарова Джурова –
управител, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата с 29 /двадесет и девет/
броя игрални места с 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата с 29 /двадесет и девет/
броя игрални места в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, община Несебър,
област Бургас, комплекс „Полюси”, етаж 0.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЛЕЙ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8.„КЛУБ СЕВЪН ТАЙМС“ ООД, гр. Пазарджик (предложение с изх. № 000030-5536 от
04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4930 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4930 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЛУБ СЕВЪН ТАЙМС“ ООД,
гр. Пазарджик, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с
5 /пет/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места, и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КЛУБ
СЕВЪН ТАЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, общ.
Пазарджик, ул. „Константин Величков“, № 2, ЕИК: 204509210, представлявано поотделно от
Йордан Маринов Тодоров и Красимир Александров Марков - УПРАВИТЕЛИ, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомати с
8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,
ул. „Константин Величков“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЛУБ СЕВЪН ТАЙМС” ООД, гр. Пазарджик
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.
2.9.„РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5547 от
04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4964 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4964 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, увеличение с 1 /един/ брой на
игралните автомати, с 4 /четири/ броя на игралните места и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Елхово, обл. Ямбол, ул. „Бялград“ № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
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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 Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р – н
„Красно село“, ж. к. „Хиподрума“, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373,
представлявано от Ивайло Христосков Илиев - УПРАВИТЕЛ, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати и с 4 /четири/ броя на
игралните места в игрална зала с адрес: гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Бялград“ № 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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.
2.10.„РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5537 от
04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4965 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4965 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1
/един/ броя 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. Елин Пелин, обл. София - област, бул. „София“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р – н
„Красно село“, ж. к. „Хиподрума“, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373,
представлявано от Ивайло Христосков Илиев - УПРАВИТЕЛ, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, обл. София - област,
бул. „София“ № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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.
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2.11.„РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5539 от
04.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4966 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4966 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, кв. „Бенковски‘, бул.“Лазар Михайлов“ № 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р – н
„Красно село“, ж. к. „Хиподрума“, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373,
представлявано от Ивайло Христосков Илиев - УПРАВИТЕЛ, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, кв. „Бенковски‘, бул.“Лазар Михайлов“
№ 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5626 от
09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4967 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4967 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: с.
Бистрица, р-н „Панчарево“, общ. Столична, ул. „Стефан Стамболов“ № 63.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р – н
„Красно село“, ж. к. „Хиподрума“, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373,
представлявано от Ивайло Христосков Илиев - УПРАВИТЕЛ, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Бистрица, р-н „Панчарево“, общ. Столична,
ул. „Стефан Стамболов“ № 63.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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.
2.13. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5621 от
09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4968 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4968, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД,
гр.София за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места, увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Видин, ул. „Княз Александър Батенберг“
№ 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от управителя Ивайло Христосков Илиев,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр.Видин, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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.„РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5483 от
03.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4972 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4972 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Добринова скала” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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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 Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Добринова скала” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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.
2.15. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5634 от
09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4973 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4973, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 13 /тринадесет/ игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, кв.Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИНГ
ГЕЙМИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места
в игрална зала с адрес: гр. София, кв. Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16.„РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5484 от
03.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4975 от 25.04.2018 г.)
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На 25.04.2018 г. с вх. № № 000030-4975 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Македония“ № 21 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Македония“ № 21 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” 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.
2.17. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5485 от
03.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5001 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-5001, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 28 /двадесет и осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 28 /двадесет и осем/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5654 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5480 от 03.05.2018 г.)
На 03.05.2018 г. с вх. № 000030-5480, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 21 /двадесет и един/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 21 /двадесет и
един/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий”
№ 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС ГОЛД” 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.
2.19.„ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5486 от 03.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5002 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-5002, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11”, гр. София, за подмяна
на 36 /тридесет и 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. София,
бул. „Цариградско шосе“ № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова-Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 36 /тридесет и шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5658 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5319 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5319 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 30 /тридесет/ 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, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 30 /тридесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5657 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5320 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5320 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 28 /двадесет и осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Овча Купел 1“, ул. „Монтевидео” № 39.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 28 /двадесет и осем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча Купел 1“, ул. „Монтевидео”
№ 39.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5660 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5321 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5321 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 34 /тридесет и четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Надежда“, бул. „Ломско шосе” № 151.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 34 /тридесет и четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Надежда“, бул. „Ломско шосе”
№ 151.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.23. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5659 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5324 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5324 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Генерал М. Скобелев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Генерал М. Скобелев” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5729 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5474 от 03.05.2018 г.)
На 03.05.2018 г. с вх. № 000030-5474 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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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.
2.25. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5731 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5475 от 03.05.2018 г.)
На 03.05.2018 г. с вх. № 000030-5475 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 34 /тридесет и четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 34 /тридесет и четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5648 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5476 от 03.05.2018 г.)
На 03.05.2018 г. с вх. № 000030-5476 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 23 /двадесет и три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък,
обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
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управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 23 /двадесет и три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 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.
2.27. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5650 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5477 от 03.05.2018 г.)
На 03.05.2018 г. с вх. № 000030-5477, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“
№ 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5487 от 03.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-5160 от 26.04.2018 г.)
На 26.04.2018 г. с вх. № 000030-5160 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. София, за
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, пл. „Четиринадесети март“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
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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 автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, пл. „Четиринадесети март“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5630 от
09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5326 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5326 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
област Благоевград, ул. „Свобода“ № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Свобода“
№ 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5629 от
09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5327 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5327 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Христо Ботев“ № 102.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, за подмяна на 17 /седемнадесет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 102.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5628 от
09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5328 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5328 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални
места със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, за подмяна на 17 /седемнадесет/
броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места със 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
ул. „Братя Миладинови“ № 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.
2.32. „М ЕНД Б 73“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-5631 от 09.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5181 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5181, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М енд Б 73” ООД, гр. Бургас,
за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални
места с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места,
увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
област Бургас, ул. „Сан Стефано” № 2.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „М енд Б
73” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славйеков“, бл. 154, вх. Б,
офис 1-2, ЕИК: 147009295, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места с
12 /дванадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места, увеличение
с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. „Сан
Стефано” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „М енд Б 73” 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.
2.33. „ШАНС ГРУП ДУЛОВО“ ЕООД, гр. Дулово (предложение с изх. № 000030-5622 от
09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5360 от 30.04.2018 г.)
На 30.04.2018 г. с вх. № 000030-5360, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД,
гр. Дулово, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 4 /четири/ брой
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско
шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
ГРУП ДУЛОВО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Дулово, област Силистра,
ул. „Силистренско шосе“ № 9, ЕИК: 200890810, представлявано от Георги Стоянов Захариев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско
шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
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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2.34. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5651 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5322 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5322 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 11 /единадесет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5656 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5323 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5323 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй,
ул. „Търговска”, сладкарница „Дунав“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, ул. „Търговска”, сладкарница „Дунав“.
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.
2.36. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5655 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5479 от 03.05.2018 г.)
На 03.05.2018 г. с вх. № 000030-5479 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София за подмяна на 32 /тридесет и два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 32 /тридесет и два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” 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.
2.37. „ЖОКЕР-1999“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-5653 от 10.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5318 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5318 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор
Икономов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖОКЕР1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл.27,
вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор
Икономов” № 2.
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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.
2.38. „СИТ – 33“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5652 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5004 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-5004, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ - 33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 102В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ – 33”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 6
/шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза“ № 102В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39. „КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО“ ЕООД, гр. Царево (предложение с изх.
№ 000030-5647 от 10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5522 от 04.05.2018 г.)
На 04.05.2018 г. с вх. № 000030-5522, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМ
МОНТЕСИТО” ЕООД, гр. Царево, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Царево, област Бургас, ул. „Тракия” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, област
Бургас, ул. „Тракия” № 3, ЕИК: 201193038, представлявано от Наталия Петрова Стойчева 49

управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Царево,
област Бургас, ул. „Тракия” № 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.
2.40. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Плевен (предложение с изх. № 000030-5635 от 09.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5450 от 03.05.2018 г.)
На 03.05.2018 г. с вх. № 000030-5450, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Плевен, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, пл. „1-ви май
1876” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЦЕЗАР”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” бл. 30, вх. Б, ет. 1, ап.
3, ЕИК: 114635854, представлявано от Радослав Цветанов Христов – управител и Иван
Христов Иванов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, пл. „1-ви май 1876” № 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.
2.41. „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5636
от 09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5457 от 03.05.2018 г.)
На 03.05.2018 г. с вх. № 000030-5457, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 8 /осем/
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Якоруда, област Благоевград, ул. „Цар Борис III”
№ 126.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛ ПИ
ГРУП
БЪЛГАРИЯ”
EООД,
със
седалище
и
адрес
на
управление:
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гр. София, район „Възраждане”, бул. „Константин Величков” № 157-159, ет. 1, офис 3,
ЕИК: 200287869, представлявано поотделно от Любомир Володиев Захаринов и Марио
Володиев Захаринов – управители, за подмяна на 7 /седем/ игрални автомата с 8 /осем/ броя
игрални места с 8 /осем/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Якоруда,
област Благоевград, ул. „Цар Борис III” № 126.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42. „ВАЛ“ ООД, гр. Перник (предложение с изх. № 000030-5639 от 09.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4971 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4971, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ” ООД, гр. Перник, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра
Пернишки” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВАЛ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2,
вх. Б, ет. 4, ап. 7, ЕИК: 113571060, представлявано от Валери Славчев Минков - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра
Пернишки” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5710
от 10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5533 от 04.05.2018 г.)
На 04.05.2018 г. с вх. № 000030-5533 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” № 30.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден“,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти Пехотен
Шипченски полк” № 30.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.44. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5669
от 10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5534 от 04.05.2018 г.)
На 04.05.2018 г. с вх. № 000030-5534, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Илинден“, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев
Михов и Ангел Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 9 /девет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102,
м. „Предгаров площад“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
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.
2.45. „ПРИЗМА 08“ ЕООД, гр. Павликени (предложение с изх. № 000030-5714 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5578 от 08.05.2018 г.)
На 08.05.2018 г. с вх. № 000030-5578, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08” ЕООД,
гр. Павликени, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Стралджа, обл. Ямбол, ул. „Хемус“ № 45.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИЗМА 08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, област Велико
Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева
Аргирова – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Стралджа, обл. Ямбол, ул. „Хемус“ № 45.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46. „ПРИЗМА 08“ ЕООД, гр. Павликени (предложение с изх. № 000030-5733 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5596 от 09.05.2018 г.)
На 09.05.2018 г. с вх. № 000030-5596 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ъгъла на
бул. „Ломско шосе“ № 144 и ул. „Христо Силянов“ № 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПРИЗМА
08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, обл. Велико Търново,
ул. „Илия Златев“ № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева Аргирова управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ъгъла на бул. „Ломско шосе“ № 144 и ул. „Христо Силянов“ № 65.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.47. „УИН БЕТ 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5713 от 10.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5465 от 03.05.2018 г.)
На 03.05.2018 г. с вх. № № 000030-5465 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ 1” ООД, гр. София,
за подмяна 44 /четиридесет и четири/ игрални автомати с 56 /петдесет и шест/ игрални места,
намаление с 9 /девет/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ игрални места в игрална
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зала с адрес: гр. София, гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг“, район – Център,
УПИ IІІ, КВ. 71
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к. Младост
- 2, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 201311910, представлявано от Данаил Христов Илиев
- управител, за подмяна 44 /четиридесет и четири/ игрални автомати с 56 /петдесет и шест/
игрални места и намаление с 9 /девет/ броя игрални автомата с 26/двадесет и шест/ игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг“, район – Център,
УПИ IІІ, КВ. 71.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ 1” ООД, 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.
2.48. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-5715 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-4976 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4976, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 163, вх. 2, магазин № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Западен“, ул. „Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен
Францов Кутевски – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 163, вх. 2, магазин № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-5632 от 09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5406 от 02.05.2018 г.)
На 02.05.2018 г. с вх. № 000030-5406, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 4
/четири/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Партизан, обл. Варна, ул. „25“ № 5, Битов комбинат – Сладкарницата;
2. с. Иваново, обл. Варна, ул. „Коста Шанков“ № 27;
3. с. Ловец, обл. Варна, ул. „Свобода“;
4. с. Скутаре, обл. Пловдив, ул. „Кирил и Методий“ № 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.
3.2.„ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5728 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5663 от 10.05.2018 г.)
На 10.05.2018 г. с вх. № 000030-5663, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и “ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, изразяваща се в намаление с 18 /осемнадесет/ и
увеличение с 5 /пет/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
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гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. с. Градежница, ул. „Иван Вазов“ № 132
2. с. Садовец, ул. „Св. Кирил и Методий“ № 3 - площад „Съединение“
3. с. Гиген, ул. „Георги Димитров“ № 3
4. гр. Разград, пл. „Момина чешма“ № 1
5. гр. Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 59
6. гр. Свети Влас, ул. „Свети Власий“ № 1
7. гр. Разлог, ул. „Яне Сандански“ № 3
8. гр. Кюстендил, ул. „Шести септември“ № 8
9. гр. София, ж.к. „Люлин“, трафопост до бл. 151
10. гр. София, ж.к. „Обеля-2“, бл. 236, вх. А, гараж № 2
11. гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски“ № 86
12. с. Горно Александрово, парцел № XIII-133, кв. 36
13. с. Гавраилово, област Сливен, ул. „Каменица“ № 13
14. гр. Сунгурларе, ул. „Комсомолска“ № 1
15. гр. Перник, кв. „Рудничар“, ул. „Първа“ № 20
16. гр. София, ул. „Петър Горанов“ № 9
17. гр. Златарица, ул. „Димитър Палев“ № 16
18. с. Слащен, община Сунгурларе, област Благоевград, ул. „Демокрация“ № 48
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Мизия, ул. „Сергей Румянцев“ № 26
2. гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ № 112
3. с. Войводиново, местност „Баш пара“, кв. 59, № 315
4. гр. Хасково, ул. „Хасковска“ № 6
5. гр. Обзор, пл. „Свобода“ № 1
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-5633 от 09.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5405 от 02.05.2018 г.)
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На 02.05.2018 г. с вх. № 000030-5405, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 4 /четири/ броя на тото
пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. с. Партизан, обл. Варна, ул. „25“ № 5, Битов комбинат – Сладкарницата;
2. с. Иваново, обл. Варна, ул. „Коста Шанков“ № 27;
3. с. Ловец, обл. Варна, ул. „Свобода“;
4. с. Скутаре, обл. Пловдив, ул. „Кирил и Методий“ № 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. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5668 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5583 от 08.05.2018 г.)
На 08.05.2018 г. с вх. № 000030-5583, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,
изразяваща се в намаление с 11 /единадесет/ и увеличение с 4 /четири/ букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Руди Красимирова Вачкова - управители, най-малко
двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор предвижда
друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Ахелой, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Емона“ № 22
2. гр. Варна, ул. „Кракра“ № 34
3. гр. Златарица, обл. Велико Търново, ул. „Димитър Палев“ № 16
4. гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Петко Енев“ № 39
5. гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ж.к. „Оптикоелектрон“ 1, бл. 9
6. гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Симеон“ № 26
7. гр. Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 59
8. гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ № 3
9. с. Слащен, общ. Сватовча, обл. Благоевград, ул. „Демокрация“ № 64
10. гр. София, ж.к. „Обеля-2“, бл. 236, вх. А
11. гр. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. „Комсомолска“ № 1
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Годеч, обл. София, ул. "Н. Й. Вапцаров" № 2 Б
2. гр. Роман, обл. Враца, бл. № 6, вх. В, ет. 1
3. гр. София, ул. „106“ № 34
4. гр. София, ул. „Гоце Делчев“ № 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.
4.3. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5734 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5666 от 10.05.2018 г.)
На 10.05.2018 г. с вх. № 000030-5666 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в намаление с 18 /осемнадесет/ и увеличение с 5 /пет/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Градежница, ул. „Иван Вазов“ № 132
2. с. Садовец, ул. „Св. Кирил и Методий“ № 3 - площад „Съединение“
3. с. Гиген, ул. „Георги Димитров“ № 3
4. гр. Разград, пл. „Момина чешма“ № 1
5. гр. Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 59
6. гр. Свети Влас, ул. „Свети Власий“ № 1
7. гр. Разлог, ул. „Яне Сандански“ № 3
8. гр. Кюстендил, ул. „Шести септември“ № 8
9. гр. София, ж.к. „Люлин“, трафопост до бл. 151
10. гр. София, ж.к. „Обеля-2“, бл. 236, вх. А, гараж № 2
11. гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски“ № 86
12. с. Горно Александрово, парцел № XIII-133, кв. 36
13. с. Гавраилово, област Сливен, ул. „Каменица“ № 13
14. гр. Сунгурларе, ул. „Комсомолска“ № 1
15. гр. Перник, кв. „Рудничар“, ул. „Първа“ № 20
16. гр. София, ул. „Петър Горанов“ № 9
17. гр. Златарица, ул. „Димитър Палев“ № 16
18. с. Слащен, община Сунгурларе, област Благоевград, ул. „Демокрация“ № 48
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Мизия, ул. „Сергей Румянцев“ № 26
2. гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ № 112
3. с. Войводиново, местност „Баш пара“, кв. 59, № 315
4. гр. Хасково, ул. „Хасковска“ № 6
5. гр. Обзор, пл. „Свобода“ № 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.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5730 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5665 от 10.05.2018 г.)
На 10.05.2018 г. с вх. № 000030-5665, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаление с 18 /осемнадесет/ и увеличение с 5 /пет/
броя на букмейкърските пунктове.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Градежница, ул. „Иван Вазов“ № 132
2. с. Садовец, ул. „Св. Кирил и Методий“ № 3 - площад „Съединение“
3. с. Гиген, ул. „Георги Димитров“ № 3
4. гр. Разград, пл. „Момина чешма“ № 1
5. гр. Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 59
6. гр. Свети Влас, ул. „Свети Власий“ № 1
7. гр. Разлог, ул. „Яне Сандански“ № 3
8. гр. Кюстендил, ул. „Шести септември“ № 8
9. гр. София, ж.к. „Люлин“, трафопост до бл. 151
10. гр. София, ж.к. „Обеля-2“, бл. 236, вх. А, гараж № 2
11. гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски“ № 86
12. с. Горно Александрово, парцел № XIII-133, кв. 36
13. с. Гавраилово, област Сливен, ул. „Каменица“ № 13
14. гр. Сунгурларе, ул. „Комсомолска“ № 1
15. гр. Перник, кв. „Рудничар“, ул. „Първа“ № 20
16. гр. София, ул. „Петър Горанов“ № 9
17. гр. Златарица, ул. „Димитър Палев“ № 16
18. с. Слащен, община Сунгурларе, област Благоевград, ул. „Демокрация“ № 48
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Мизия, ул. „Сергей Румянцев“ № 26
2. гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ № 112
3. с. Войводиново, местност „Баш пара“, кв. 59, № 315
4. гр. Хасково, ул. „Хасковска“ № 6
5. гр. Обзор, пл. „Свобода“ № 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.
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По раздел десети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ГРАНД КОРОНА“ ЕАД, гр.София (предложение с изх. № 000030-5637 от 09.05.2018
г. по искане с вх. № 000030-4998 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4998, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КОРОНА” ЕАД, гр.
София, за утвърждаване на образци на удостоверителни знаци /турнирни чипове/ за участие в
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Камчия” № 4. /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-824/24.01.2018 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КОРОНА” ЕАД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 204820371,
представлявано Гергана Здравкова Георгиева - представител, образци на удостоверителни
знаци /турнирни чипове/ за участие в хазартни игри, за игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, обл. Хасково, ул. „Камчия” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „КЕПРИКОРН-555“ ЕООД, гр. Аксаково (предложение с изх. № 000030-5671 от
10.05.2018 г. по искане с вх. № 000030-5496 от 04.05.2018 г.)
На 04.05.2018 г. с вх. № 000030-5496, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕПРИКОРН 555” ЕООД,
гр. Аксаково, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Хавана“, казино
„Diamond Club”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕПРИКОРН 555” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, обл. Варна,
ул. „Алексей Павлович“ № 11, ет. 2, ЕИК: 103585211, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за увеличение с 1 /един/ брой джакпот система в игрално казино с адрес:
гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Хавана“, казино „Diamond Club”.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕПРИКОРН 555 ЕООД, гр. Аксаково,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5623 от 09.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5325 от 27.04.2018 г.)
На 27.04.2018 г. с вх. № 000030-5325 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис“ № 9 /
по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1149/31.01.2018 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис“ № 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.
2.2. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5670 от 10.05.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5516-04.05.2018 г.)
На 04.05.2018 г. с вх. № 000030-5516, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, обл. Шумен, пл. „Раковски“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица“,
ж.к. „Стрелбище“, ул. „Котленски проход“ № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков-Пашов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой
джакпот система в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, обл. Шумен, пл. „Раковски“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „ЕС И ЕМ“ ЕООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5711 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5579 от 08.05.2018 г.)
На 08.05.2018 г. с вх. № 000030-5579, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС И ЕМ ” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 67.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕС И
ЕМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул.„Искър“
№ 47, ет. 3, ап. 9, ЕИК: 103699108, представлявано от Григор Пейов Митовски – управител, за
увеличение с 1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар
Освободител“ № 67.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС И ЕМ” ЕООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За лотарийни игри:
3.1. „НЮ ГЕЙМС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5723 от 10.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5529 от 04.05.2018 г.)
На 04.05.2018 г. с вх. № 000030-5529, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София,
за утвърждаване на 4 /четири/ броя образеци на талони за участие в моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, разновидност „Casino 7777.bg: 1 печалба
x 1 000 000 лева и 3 x 200 000 лева“ с общ брой 5 000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв. и 3
/три/ броя талони от разновидност „Супер Лото + Специално издание: 5 печалби х 500 000
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лева, 15 х 100 000 лева, 30 х 50 000 лева“, с общ брой 25 000 000 и номинална стойност - 3 лв.
/корекция на вече утвърдени образци/
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и 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 „НЮ ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851,
представлявано от Димитър Денчев Ганев, 4 /четири/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”, разновидности
с наименование: „Casino 7777.bg: 1 печалба x 1 000 000 лева и 3 x 200 000 лева“ и „Супер
Лото + Специално издание: 5 печалби х 500 000 лева, 15 х 100 000 лева, 30 х 50 000 лева“
/корекция на вече утвърдени образци/.
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 единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-5708/10.05.2018 г.
На 13.04.2018 г. с вх. № 000030-4156, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от РИЙЛ СПЕЙН Пи Ел Си
(REEL Spain PLC), за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри онлайн в игрално казино.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършване на проверка и проучване на подаденото в ДКХ искане възникна
особена фактическа и правна сложност.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни за срока за предоставяне на необходимите
документи по писмено искане от РИЙЛ СПЕЙН Пи Ел Си (REEL Spain PLC), за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри онлайн
в игрално казино.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Прие на сведение докладна записка изх. № 000030-5709/10.05.2018 г.
По раздел дванадесети. Разни.
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Членовете на Комисията решиха в дневния ред на заседанието да се включи за
разглеждане следното предложение с изх. № 000030-2833 от 21.03.2018 г.:
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искане вх. № 000030-2833 от 21.03.2018 г.
1. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5816 от 11.05.2018 г. по
искане с вх. № 000030-2833 от 21.03.2018 г.)
На 21.03.2018 г. с вх. № 000030-2833 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Богомил“ № 59.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че подадените от дружеството документи не отговарят на
изискванията на ЗХ. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да
разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде отказано издаване на лиценз на „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р – н „Средец“, общ. „Столична“, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК:
130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, ул. „Богомил” № 59.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
МАРИЯ ФИЛИПОВА

Секретар-протоколчик:
/Теодора Цингилева/
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