РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-7611
Гр. София, 15.06.2018 г.
Днес, 15 юни 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. Доклад във връзка с Проект на Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета; Проект на Общи задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино;
Проект на Общи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол
за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино и Проект на Общи
задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за организиране
на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета; Проект на Oбщи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни лотарийни игри онлайн; Проект на Oбщи
задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за организиране
на хазартни лотарийни игри онлайн; Проект на Oбщи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от
случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти; Проект на Oбщи
задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за организиране
на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти по чл. 22, ал. 1, т. 4 и 6 от Закона за хазарта и
мотиви за изготвянето на проектите (доклад с изх. № 1067 от 14.06.2018 г.)
Раздел втори. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта (предложение с
изх. № 1065 от 14.06.2018 г.)

Раздел трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел четвърти. Разглеждане на искане за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, отложено от заседание на ДКХ от
27.04.2018 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (докладна записка с изх. № 000030-7054 от
07.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-3870 от 04.04.2018 г.)
Раздел пети. Разглеждане на предложения за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ИМПЕРИАЛ БГ“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-7228 от 13.06.2018
г.)
Раздел шести. Разглеждане на искания за промени в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград ( предложение с изх. № 000030-7160
от 11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-5886 от 15.05.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Пловдив ( предложение с изх. № 000030-7209 от
12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6375 от 28.05.2018 г.)
2.2. „МЕРИКАН 2000“ ООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-7295 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7061 от 08.06.2018 г.)
Раздел седми. Разглеждане на искания за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-7327 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6792 от 04.06.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-7328 от 14.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-6718 от 31.05.2018 г.)
2.2. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-7298 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-5846 от 14.05.2018 г.)
2.3. „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН – СВИЛЕНА КОСТОВА НИКОЛОВА“ ЕТ, гр.
Нова Загора (предложение с изх. № 000030-7291 от 14.06.2018 г. по искане с вх. № 0000307175 от 12.06.2018 г.)
2.4. „МЕРИКАН 2000“ ООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-7293 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7060 от 08.06.2018 г.)
2.5. „САН МАРКО ЕНТЕРТЕЙМЪНТ“ ЕООД, (предложение с изх. № 000030-7370 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7202 от 12.06.2018 г.)
2.6. „ПЛЕЙЛИНК“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-7366 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7237 от 13.06.2018 г.)
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
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1.1. „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7075 от
08.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-5861 от 14.05.2018 г.)
1.2. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7004 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6454 от 30.05.2018 г.)
1.3. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, (предложение с изх. № 000030-7369 от 14.06.2018 г. по искане с
вх. № 000030-7267 от 13.06.2018 г.)
Раздел девети. 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. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7037 от 07.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6377 от 28.05.2018 г.)
1.2. „КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-7006 от 06.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-6307 от 25.05.2018 г.)
1.3. „КОНТИ“ ЕООД, гр. Русе ( предложение с изх. № 000030-7171 от 11.06.2018 г. по искане
с вх. № 000030-6744 от 01.06.2018 г.)
Раздел десети. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти:
1.За игри с игрални автомати:
1.1. „БРИЗ – М“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7161 от 11.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5359 от 30.04.2018 г.)
1.2. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-7312 от 14.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-5357 от 30.04.2018 г.)
Раздел единадесети. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за обект, в които са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГРАНД КАЗИНО- 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7158 от 11.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-5518 от 04.05.2018 г.)
XII. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за издаден
лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7103 от
08.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6061 от 16.05.2018 г.)
1.2. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7381 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6317от 25.05.2018 г.)
1.3. „ЕС ВИ ЕС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7036 от 07.06.2018 г. по искане
с вх. № 000030-6353 от 28.05.2018 г.)
1.4. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-7117 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6431 от 30.05.2018 г.)
1.5. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7089 ит 08.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-6432 от 30.05.2018 г.)
1.6. „АНГЛО – БОЛКАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7081 от 08.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-6828 от 04.06.2018 г.)
1.7. „ИМПЕРИАЛ – БГ“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-7296 от 14.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-7099 от 08.06.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ“ ЕТ, гр. София (предложение с изх. № 0000307044 от 07.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-4845 от 24.04.2018 г.)
2.2. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-7038 от 07.06.2018 г. по искане с
вх. № 000030-5901 от 15.05.2018 г.)
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2.3. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-7077 от 08.06.2018 г. по искане
с вх. № 000030-5903 от 15.05.2018 г.)
2.4. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-7076 от 08.06.2018 г. по искане с
вх. № 000030-5906 от 15.05.2018 г.)
2.5. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6983 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6173 от 18.05.2018 г.)
2.6. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София ( предложение с изх. № 000030-7174 от 12.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6962 от 05.06.2018 г.)
2.7. „УИН БЕТ ТРАКИЯ“ ООД, гр. София ( предложение с изх. № 000030-7173 от 12.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-6963 от 05.06.2018 г.)
2.8. „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7329 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6184 от 18.05.2018 г.)
2.9. „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7187 от 12.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6246 от 22.05.2018 г.)
2.10. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7219 от 13.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6179 от 18.05.2018 г.)
2.11. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7306 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6181 от 18.05.2018 г.)
2.12. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7303 от 13.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6185 от 18.05.2018 г.)
2.13. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7220 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6175 от 18.05.2018 г.)
2.14. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7221 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6182 от 18.05.2018 г.)
2.15. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7304 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6242 от 22.05.2018 г.)
2.16. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7192 от
12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6250 от 22.05.2018 г.)
2.17. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7223 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6251 от 22.05.2018 г.)
2.18. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7194 от
12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6252 от 22.05.2018 г.)
2.19. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7193 от
12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6297 от 23.05.2018 г.)
2.20. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7003 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6283 от 23.05.2018 г.)
2.21. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7043 от 07.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6286 от 23.05.2018 г.)
2.22. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-7080 от 08.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6308 от 25.05.2018 г.)
2.23. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-7088 от 08.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6309 от 25.05.2018 г.)
2.24. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-7086 от 08.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6310 от 25.05.2018 г.)
2.25. „ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ“ ЕООД, гр. Раднево (предложение с изх. №
000030-7084 от 08.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6311 от 25.05.2018 г.)
2.26. „М ЕНД Б 73“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-7042 от 07.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6305 от 25.05.2018 г.)
2.27. „ЕВРО 2007“ ЕООД, гр. Костинброд (предложение с изх. № 000030-7078 от 08.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-6337 от 28.05.2018 г.)
2.28. „ОУШЪН ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7195 от 12.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6322 от 25.05.2018 г.)
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2.29. „ОУШЪН ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7222 от 13.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6323 от 25.05.2018 г.)
2.30. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6996 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6342 от 28.05.2018 г.)
2.31. „ПОЛО 11" ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6995 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6343 от 28.05.2018 г.)
2.32. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6992 от 06.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-6344 от 28.05.2018 г.)
2.33. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6993 от 06.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6699 от 31.05.2018 г.)
2.34. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7083 от 08.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6378 от 28.05.2018 г.)
2.35. „ВЛАТОД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6994 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6396 от 29.05.2018 г.)
2.36. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-7358 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6013 от 16.05.2018 г.)
2.37. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-7079 от 08.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6707 от 31.05.2018 г.)
2.38. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-6991 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6709 от 31.05.2018 г.)
2.39. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-6990 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6711 от 31.05.2018 г.)
2.40. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-7210 от 12.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6793 от 04.06.2018 г.)
2.41. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков ( предложение с изх. № 000030-7169 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6701 от 31.05.2018 г.)
2.42. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков ( предложение с изх. № 000030-7288 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7135 от 11.06.2018 г.)
2.43. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков ( предложение с изх. № 000030-7287 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7136 от 11.06.2018 г.)
2.44. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков ( предложение с изх. № 000030-7286 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7137 от 11.06.2018 г.)
2.45. „РАДКА МОСКОВА“ ЕТ гр. Самоков ( предложение с изх. № 000030-7170 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6702 от 31.05.2018 г.)
2.46. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД, гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-6986 от
06.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6708 от 31.05.2018 г.)
2.47. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-6984 от
06.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6710 от 31.05.2018 г.)
2.48. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-6985 от
06.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6714 от 31.05.2018 г.)
2.49. „ОЛИМП-2002“ ЕООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-7225 от 13.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6829 от 04.06.2018 г.)
2.50. „Дикра – Тошка Маринова“ ЕТ, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-7292 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6955 от 05.06.2018 г.)
2.51. „ГРАНД КАЗИНО- 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7118 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6966 от 05.06.2018 г.)
2.52. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7107 от 11.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6965 от 05.06.2018 г.)
2.53. „МИЛИОН КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7108 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6961 от 05.06.2018 г.)
2.54. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7109 от 11.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6960 от 05.06.2018 г.)
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2.55. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7218 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6964 от 05.06.2018 г.)
2.56. „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ“ ЕТ, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-7256 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6980 от 06.06.2018 г.)
2.57. „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА – ДАРИ“ ЕТ, гр. Петрич (предложение с изх. № 000030-7217 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6981 от 06.06.2018 г.)
2.58. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-7168 от 11.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6998 от 06.06.2018 г.)
2.59. „АВРОРА ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-7255 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7001 от 06.06.2018 г.)
2.60. „ДЖЕНГО“ ЕООД, гр. Добрич (предложение с изх. № 000030-7335 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7002 от 06.06.2018 г.)
2.61. „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7167 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7007 от 06.06.2018 г.)
2.62. „Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ“ ЕТ, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7289 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7008 от 06.06.2018 г.)
2.63. „ТИЙ ДЖИ“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7212 от 12.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7009 от 06.06.2018 г.)
2.64. „МАЯКС 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7294 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7010 от 06.06.2018 г.)
2.65. „МАЯКС 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7300 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7011 от 06.06.2018 г.)
2.66. „ХАЗАРТ 08“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7301 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7022 от 06.06.2018 г.)
2.67. „КАЗИНО ГЕЙМС 1“ ООД, гр. Перник (предложение с изх. № 000030-7302 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7029 от 06.06.2018 г.)
2.68. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7224 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7031 от 06.06.2018 г.)
2.69. „РОСЕН ПЕРИНАРОВ“ ЕТ, гр. Сандански (предложение с изх. № 000030-7258 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7033 от 07.06.2018 г.)
2.70. „МИЛЕН БЕЛОВ“ ЕТ, с. Оризаре (предложение с изх. № 000030-7307 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7068 от 08.06.2018 г.)
2.71. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7297 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7096 от 08.06.2018 г.)
2.72. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7305 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7097 от 08.06.2018 г.)
2.73. „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7309 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7106 от 11.06.2018 г.)
2.74. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-7308 от 14.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-7111 от 11.06.2018 г.)
2.75. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-7310 от 14.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-7112 от 11.06.2018 г.)
2.76. „КОСМОС“ ЕООД, гр. Свищов (предложение с изх. № 000030-7285 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7123 от 11.06.2018 г.)
2.77. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-7346 от 14.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-7138 от 11.06.2018 г.)
2.78. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7344 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7140 от 11.06.2018 г.)
2.79. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7343 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7141 от 11.06.2018 г.)
2.80. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7363 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7142 от 11.06.2018 г.)
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2.81. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7359 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7143 от 11.06.2018 г.)
2.82. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7361 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7145 от 11.06.2018 г.)
2.83. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7365 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7146 от 11.06.2018 г.)
2.84. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7362 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7197 от 12.06.2018 г.)
2.85. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7377 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7198 от 12.06.2018 г.)
2.86. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7373 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7199 от 12.06.2018 г.)
2.87. „ПЛАНЕТ ТУР“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7299 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7147 от 11.06.2018 г.)
2.88. „ГРАНД КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7368 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7244 от 13.06.2018 г.)
2.89. „ГРАНД КАЗИНО- 2“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7367 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7243 от 13.06.2018 г.)
2.90. „ГРАНД КАЗИНО- 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7364 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7239 от 13.06.2018 г.)
2.91. „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-7376 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7261 от 13.06.2018 г.)
2.92. „ШУГЪР ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7374 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7246 от 13.06.2018 г.)
2.93. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7379 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7240 от 13.06.2018 г.)
2.94. „БУКМЕЙКЪР-1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7385 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7241 от 13.06.2018 г.)
2.95. „НАБА ЙИСТГРУП“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-7378 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7183 от 12.06.2018 г.)
2.96. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7382 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7144 от 11.06.2018 г.)
2.97. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7383 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7148 от 11.06.2018 г.)
2.98. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7384 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7149 от 11.06.2018 г.)
2.99. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7386 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7150 от 11.06.2018 г.)
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7254 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6959 от 05.06.2018 г.)
4. За тото и лото игри:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
000030-7188 от 12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6887 от 05.06.2018 г.)
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
000030-7190 от 12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6895 от 05.06.2018 г.)
4.3. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7350 от 14.06.2018 г.
искане с вх. № 000030-6433 от 30.05.2018 г.)
4.4. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7387 от 14.06.2018 г.
искане с вх. № 000030-7163 от 11.06.2018 г.)
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4.5. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7347 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6289 от 23.05.2018 г.)
4.6. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7390 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7180 от 12.06.2018 г.)
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-7189 от 12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6881 от 05.06.2018 г.)
5.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-7191 от 12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6891 от 05.06.2018 г.)
5.3. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7349 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6435 от 30.05.2018 г.)
5.4. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7389 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7165 от 11.06.2018 г.)
5.5. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7342 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6956 от 05.06.2018 г.)
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7348 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6434 от 30.05.2018 г.)
6.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7388 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7164 от 11.06.2018 г.)
Раздел тринадесети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „АКТИВ-БГ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7040 от 07.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6299 от 23.05.2018 г.)
1.2. „АКТИВ-БГ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7229 от 13.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6719 от 31.05.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7041 от 07.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6193 от 21.05.2018 г.)
2.2. „ЕЛИТ – 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-7087 от 08.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6397 от 29.05.2018 г.)
2.3. „ВИСАБОН 2009“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7085 от 08.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6700 от 31.05.2018 г.)
2.4. „ЕС И ЕМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6987 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6712 от 31.05.2018 г.)
2.5. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-7072 от
08.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6822 от 04.06.2018 г.)
2.6. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-7279 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6823 от 04.06.2018 г.)
2.7. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-7071 от 08.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-6824 от 04.06.2018 г.)
2.8. „Ц.Б.С.- 2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7082 от 08.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6871 от 05.06.2018 г.)
2.9. „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7345 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7074 от 08.06.2018 г.)
2.10. „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7360 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7231 от 13.06.2018 г.)
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2.11. „НАБА ЙИСТГРУП“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-7375 от 14.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-7182 от 12.06.2018 г.)
2.12. „ГЕЙМЪР – 2001“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7380 от 14.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-7185 от 12.06.2018 г.)
Раздел четиринадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-7090/08.06.2018 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-7104/08.06.2018 г.
3. Докладна записка изх. № 000030-7166/11.06.2018 г.
4. Докладна записка изх. № 000030-7208/12.06.2018 г.
5. Докладна записка изх. № 000030-7214/12.06.2018 г.
6. Докладна записка изх. № 000030-7215/12.06.2018 г.
7. Докладна записка изх. № 000030-7216/12.06.2018 г.
8. Докладна записка изх. № 000030-7326/14.06.2018 г.
По раздел първи. Доклад във връзка с Проект на Общи задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета; Проект на Общи задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино;
Проект на Общи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол
за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино и Проект на Общи
задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за организиране
на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета; Проект на Oбщи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни лотарийни игри онлайн; Проект на Oбщи
задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за организиране
на хазартни лотарийни игри онлайн; Проект на Oбщи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от
случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти; Проект на Oбщи
задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за организиране
на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти по чл. 22, ал. 1, т. 4 и 6 от Закона за хазарта и
мотиви за изготвянето на проектите (доклад с изх. № 1067 от 14.06.2018 г.)
В правомощията на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) съгласно чл. 22, ал. 1. т. 4 и
т. 6 от Закона за хазарта (ЗХ) е приемането на Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета; Общи задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино; Общи
задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за организиране
на хазартни игри онлайн в игрално казино; Общи задължителни правила за организация
на работа и финансов контрол за организиране на хазартни игри онлайн със залагания
върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета; Oбщи
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни лотарийни игри
онлайн; Oбщи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за
организиране на хазартни лотарийни игри онлайн; Oбщи задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху
резултати от случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти; Oбщи
задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за организиране
на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти.
С изготвените проекти се цели систематизиране и цялостна регламентация на:
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-

-

-

-

Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
онлайн със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета;
Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
онлайн в игрално казино;
Общи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за
организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино;
Общи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за
организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета;
Oбщи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
лотарийни игри онлайн;
Oбщи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за
организиране на хазартни лотарийни игри онлайн;
Oбщи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри онлайн със залагания върху резултати от случайни събития и със залагания,
свързани с познаване на факти;
Oбщи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за
организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от
случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти.

С оглед на гореизложеното и съобразно компетентността на Комисията на основание
чл. 22, ал. 3 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
Проектите да бъдат публикувани на страницата на ДКХ в интернет. Заинтересованите
лица могат да представят в 14-дневен срок предложения и становища по проектите.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта (предложение с
изх. № 1065 от 14.06.2018 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://casino-x30.com
https://win.admiral-x1.win
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.).
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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:
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://casino-x30.com
https://win.admiral-x1.win
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
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Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък:
1.1. „БУЛ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7276-13.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7056-08.06.2018 г.)
На 08.06.2018 г. с вх. № 000030-7056 е подадено писмено заявление от
„БУЛ ГЕЙМС” 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 „БУЛ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Кръстю Пастухов“ № 12 Б,
ЕИК: 115946331, представлявано от Георги Иванов Букорещлиев- управител, 1 /един/
брой тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

1.

Наименование

Zitro Local Server

Тип, версия

версия v1.0

Протокол от изпитване №

ДП-157 от 15.05.2018 г.

Производител / номер на
удостоверение

ZITRO FACTORY, S.L.U.

Заявител / номер на
удостоверение

„БУЛ ГЕЙМС” ЕООД/
№ 000030-8912/24.09.2015 за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

BG 18-01/1

Година на производство

2018

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 0000307333-14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7181-12.06.2018 г.)
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На 12.06.2018 г. с вх. № 000030-7181 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО ИГРИ
И ИНОВАЦИИ” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи 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 „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, ж.к. “Славейков”,
бл. 166, ет. партер, ап. офис 3-4, ЕИК: 147144364, представлявано заедно от Биляна
Атанасова Арабаджиева-Тотева и Милен Генов Тотев - управители, 1 /един/ брой тип на
игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

CGI

Тип, версия

Multigame 11

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2717 от 08.06.2018 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

1165

Производител / номер на
удостоверение

Година на производство
Вид на играта:

2018
1. ALL WAYS FRUITS;
2. ARISING PHOENIX;
3. BARON MUNCHAUSEN;
4. BEAUTY FAIRY;
5. BELLS ON FIRE;
6. BELLS ON FIRE ROMBO;
7. BILLY’S GAME;
8. BIG PANDA;
9. BOOK OF FORTUNE;
10. CASINOVA;
11. CRAZY BEE;
12. DIAMOND CATS;
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13. DIAMOND MONKEY;
14. DRAGON`S PEARL;
15. DRAGON`S KINGDOM;
16. ENCHANTED CLEOPATRA;
17. EYE OF RA;
18. FORTUNA’S FRUITS;
19. FIRE & ICE;
20. FLYING DUTCHMAN;
21. FRUIT BOX;
22. FRUIT EXPRESS;
23. GOLDEN BOOK;
24. GRAND TIGER;
25. HOT 81;
26. HOT CHOICE;
27. HOT DIAMOND;
28. HOT SCATTER;
29. HOT SEVEN;
30. HOT TWENTY;
31. KING OF DWARVES;
32. LA GRAN AVENTURA;
33. LADY JOKER;
34. LUCKY BELLS;
35. LUCKY LITTLE DEVIL;
36. MAGIC FOREST;
37. PARTY TIME;
38. FABULOUS POSEIDON;
39. RED CHILLI;
40. ROYAL UNICORN;
41. SCARAB TREASURE;
42. SQUARE FRUITS;
43. VAMPIRES;
44. WILD 7;
45. WILD DRAGON;
46. WILD RESPIN;
47. WILD SHARK;
48. WILD STARS.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-735714.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7233-13.06.2018 г.)
На 13.06.2018 г. с вх. № 000030-7233 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно
оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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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 ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, гр. София, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 130134141,
представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски и Елена Стоянова Шатерова,
версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Elephant RGS (Remote Game Server)

1.

Тип

GS 4.5

Протокол от изпитване №

КС-048 от 12.06.2018 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД/
№ 000030-6132/18.05.2018 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД/
№ 000030-6132/18.05.2018 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител
Заявител
Производствен (сериен)
номер

1401-201

Година на производство

2017 г.

Онлайн залагания:

00109 - Игри с игрални автомати:
1 20 Star Party;
2 40 Shining Jewels;
3 40 Treasures;
4 African Magic;
5 Alaska Wild;
6 American Gigolo;
7 Australian Magic;
8 Aztec Express;
9 Banana Party;
10 Bavarian Forest;
11 Beetle Star;
12 Brilliants Hot;
13 Bye Bye Spy Guy;
14 Columbus Treasure;
15 Combat Romance;
16 Dancing Dragons;
17 Desert Tales;
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Disco Babylon;
Duck of Luck;
Duck of Luck Returns;
English Rose;
Forest Nymph;
Fortune Fish;
Full of Luck;
Fusion Fruit Beat;
Gaelic Warrior;
Golden Acorn;
Golden Flower of Life;
Groovy Automat;
Horse Race;
Island Vacation;
Jade Heaven;
Jaguar Warrior;
Jolly Beluga Whales;
Lucky 3 Penguins;
Lucky Clover;
Lucky Dollar;
Magician Dreaming;
Mighty Kraken;
Mighty Rex;
Milady X 2;
Misty Forest;
Mountain Song Quechua;
Mystic Wreck;
Navy Girl;
Nordic Song;
Penguin Party;
Pot’o Luck;
Power of Ankh;
Purple Fruits;
Purple Hot 2;
Pyramid of Gold;
Sapphire Lagoon;
Shining Treasures;
The Great Cabaret;
Tibetan Song;
Treasure Hill;
Treasure Kingdom;
Tropic Dancer;
Viking’s Fun;
Virtual Roulette (Quatro Roulette);
Wild Clover;
Wild Hills;
Bingo Best;
Bingo Fast;
Brilliants of Fire;
Great Queen Bee;
Carats Whisper;
Coffee Magic;
Three Nymphs;
16

71 Mystic Moon;
72 Tesla Power;
73 Black Pharaoh;
74 Amazons Spear;
75 Jester Bingo;
76 Bingo King’s Tomb Riches;
77 Devil’s Fruits;
78 Hell’s Seven;
79 Ocean Legends;
80 The Temple of Astarta;
81 Urban Lady;
82 Urban Lady Love Story;
83 90 Balls Bingo 4 Cards;
84 90 Balls Bingo 6 Cards;
85 Caribbean Adventure;
86 Chilly Baby;
87 Big Joker;
88 Fluftails;
89 Goblin’s Gold;
90 Golden Amulet;
91 HOT 7s x2;
92 Norse Queen;
93 Ramesses The Great;
94 Silver Creek Giant;
95 Wizard Blizzards;
96 Chilli Fruits;
97 Fruity Hot;
98 Golden Hand;
99 Monkey Sevens;
100Pick the Pig;
101Royal Jewels;
102Clover Party;
103Colibri Wild;
104Double Hot Habanero;
105Egg and Rooster;
106Fire Dozen;
107Full of Treasures;
108Groovy Powers;
109Halloween Fruits;
110Moon Lord;
111Smiley X Wild;
112Space Fruits;
113The Power Of Ramesses;
114The Red Temple;
115Celestial Ruler.
Игралният софтуер е предназначен за
предоставяне на достъп до осъществяване на
хазартни игри (виртуални игрални втомати) през
централна компютърна система на организатор
на хазартни игри, организирани онлайн.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, отложено от заседание на ДКХ от
27.04.2018 г.:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (докладна записка с изх. № 000030-7054 от
07.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-3870 от 04.04.2018 г.)
На 04.04.2018 г. с вх. № 000030-3870, 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 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, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
С протоколно решение от 27.04.2018 г. ДКХ отложи разглеждането на писмено искане
с вх. № 000030-3870/04.04.2018 г.
В ДКХ постъпи писмо от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, към което са приложени:
1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения – оригинал;
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издаден лиценз на „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД
по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
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 предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ИМПЕРИАЛ БГ“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-7228 от
11.06.2018 г.)
В Държавната комисия по хазарта (ДКХ) постъпи сигнал, в които се посочва, че
„ИМПЕРИАЛ БГ“ ООД, като притежател на лиценз по Закона за хазарта (ЗХ) за
организиране на игри в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” – хотел
„Хризантема”, не разполага с обект, в който да организира хазартни игри.
Съгласно чл. 25, ал. 1, т. 4 от Наредбата за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта ДКХ по служебен път набавя информация от Имотния регистър
за документите за собственост и за ползване на сградите и помещенията, в които се намира
обектът за организиране на хазартни игри.
След извършена справка в Имотния регистър се установи, че няма вписан актуален
договор за наем, съглано който „ИМПЕРИАЛ – БГ“ ООД да има правно основание да ползва
имота, в който се намира игралното казино.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 86, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта във
връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за хазарта и чл. 25, ал. 1, т. 4 от Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
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Прилага принудителна административна мярка – окончателно отнема лиценз, за
който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-7889/03.07.2017 г. на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър,
к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674, представлявано от Пейко
Димитров Янков – управител и Йордан Димитров Йорданов – управители, заедно и
поотделно, за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Несебър,
к.к. „Слънчев бряг” – хотел „Хризантема”.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград ( предложение с изх. № 0000307160 от 11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-5886 от 15.05.2018 г.)
На 15.05.2018 г. с вх. № 000030-5886, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37,
ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”
ЕАД, гр. Свиленград, за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър – по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4874 от 25.04.2018 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. 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 се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от
изпълнителните директори Корай Йонашчъ и Мехмет Тан и от прокуриста Вели Джем
Йозкютюк, който представлява дружеството само заедно с един от овластените като
представляващи „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД членове на управителния съвет, по реда
на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.2. „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7209 от
12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6375 от 28.05.2018 г.)
На 28.05.2018 г. с вх. № 000030-6375, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37,
ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ЕООД,
гр. Пловдив, за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 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 се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на
„ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Княз Александър І” № 42, ЕИК: 115843114, представлявано от Николай
Евтимов Евтимов - управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „МЕРИКАН 2000“ ООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-7295 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7061 от 08.06.2018 г.)
На 08.06.2018 г. с вх. № 000030-7061, 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 „МЕРИКАН 2000” ООД,
гр. Русе, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „МЕРИКАН 2000”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, област Русе, ул. „Раковска“ № 9, ет. 4,
ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за промяна в
състава на съдружниците 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 седми. Разглеждане на искания за промени в обстоятелствата, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 0000307327 от 14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6792 от 04.06.2018 г.)
На 04.06.2018 г. с вх. № 000030-6792, 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 „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз 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. 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
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
обл. Хасково, ул. „Гео Милев № 1, ЕИК: 160053297, представлявано само заедно от Мехмет
Тан - изпълнителен директор и Вели Джем Йозкютюк - прокурист, 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.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-7328 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6718 от 31.05.2018 г.)
На 31.05.2018 г. с вх. № 000030-6718, 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 „СТАР ПРИНЦЕС” АД,
гр. Свиленград, 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 „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул.
„Драган Цанков № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от Мехмет Тан и Вели Джем
Йозкютюк – изпълнителни директори, 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.
2.2. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-7298 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-5846 от 14.05.2018 г.)
На 14.05.2018 г. с вх. № 000030-5846, 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 3ВЕ БЕТ” ООД,
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гр. Варна, 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на
„КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: Варна, район „Младост”,
ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Добромир Димитров Стоянов
– управител и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно, за промяна на управителите на
дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „КАЗИНО 3ВЕ
БЕТ” ООД, гр. Варна, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН – СВИЛЕНА КОСТОВА НИКОЛОВА“
ЕТ, гр. Нова Загора (предложение с изх. № 000030-7291 от 14.06.2018 г. по искане с вх. №
000030-7175 от 12.06.2018 г.)
На 12.06.2018 г. с вх. № 000030-7175, 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 ЕТ “КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ – КАН - СВИЛЕНА КОСТОВА НИКОЛОВА“, гр. Нова Загора, за промени в
обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 издадени лицензи на ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН - СВИЛЕНА КОСТОВА НИКОЛОВА“, със
седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител“
№ 27, ЕИК: 119034487, представлявано от Свилена Костова Николова – управител, 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.
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2.4. „МЕРИКАН 2000“ ООД, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-7293 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7060 от 08.06.2018 г.)
На 08.06.2018 г. с вх. № 000030-7060, 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 „МЕРИКАН 2000” ООД,
гр. Русе, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 издадени лицензи на
„МЕРИКАН 2000” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, област Русе,
ул. „Раковска“ № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова –
управител, за промяна в правната форма 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.
2.5. „САН МАРКО ЕНТЕРТЕЙМЪНТ“ ЕООД, (предложение с изх. № 000030-7370 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7202 от 12.06.2018 г.)
На 12.06.2018 г. с вх. № 000030-7202, 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 “САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския
регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи 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 промяна в издаден лиценз на “САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, област
София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 131, ЕИК: 130935662, представлявано от Юксен
Бирбудак и Али Айдън – управители, 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.
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2.6. „ПЛЕЙЛИНК“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-7366 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7237 от 13.06.2018 г.)
На 13.06.2018 г. с вх. № 000030-7237, 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 “ПЛЕЙЛИНК“ ЕООД,
гр. Бургас, 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
“ПЛЕЙЛИНК“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, област Бургас,
ул. „Сливница“ № 2, вх. А, ет. 2, ЕИК: 203998734, представлявано от Калин Николаев
Перфанов – управител, за промяна в състава на управители и съдружници в дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на “ПЛЕЙЛИНК“
ЕООД, гр. Бургас, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искания за прекратяване действието на Удостоверение
за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7075 от
08.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-5861 от 14.05.2018 г.)
На 14.05.2018 г. с вх. № 000030-5861, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, гр.
Пловдив, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Лъки, обл. Пловдив, ул. „Възраждане” № 17 преди
изтичане на срока му /Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2925/23.03.2017 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 чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от
ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000302925/23.03.2017 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Лъки, обл. Пловдив, ул. „Възраждане” № 17, издадено на „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Княз
Александър I” № 42, офис 20, ЕИК: 115514720, представлявано от Николай Евтимов Евтимов
– управител, преди изтичане на срока му.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7004 от 06.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6454 от 30.05.2018 г.)
На 30.05.2018 г. с вх. № 000030-6454, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
прекратяване срока на действие на издаден лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Съединение, област Пловдив, ул. „Шести
септември” № 15, преди изтичане на срока му, по Удостоверение за издаден лиценз №
000030-1280 от 06.02.2018 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 чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от
ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000301280/06.02.2018 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Съединение, област Пловдив, ул. „Шести септември” № 15, издадено на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, преди изтичане на срока му.
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. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, (предложение с изх. № 000030-7369 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7267 от 13.06.2018 г.)
На 13.06.2018 г. с вх. № 000030-7267, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Съединение” № 1, преди изтичане на
срока му /Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8834/31.07.2017 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 чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от
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ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000308834/31.07.2017 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Съединение” № 1, издадено на „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча Купел”, бул. „Цар Борис
III” № 136, етаж 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Живко Ковачевич и Деян Барач –
управители и Сашо Белевски – прокурист, преди изтичане на срока му.
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 продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7037 от
07.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6377 от 28.05.2018 г.)
На 28.05.2018 г. с вх. № 000030-6377, 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 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.
Варна, район „Приморски“, ул. „Дубровник“ № 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. 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 10 /десет/ години на
„ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София,
област София, район „Подуяне“, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114,
представлявано от Живко Ковачевич и Деян Барач – управители, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул.
„Дубровник“ № 2, с 32 /тридесет и два/ броя игрални автомата с 32 /тридесет и два/ 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.
1.2. „КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-7006 от
06.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6307 от 25.05.2018 г.)
На 25.05.2018 г. с вх. № 000030-6307, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД,
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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. Крумовград, обл. Кърджали, ул. „Христо Ботев“ № 1, х-л „Ахрида“.
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 САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 2 А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков
Карагьозов – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Крумовград, обл. Кърджали, ул. „Христо Ботев“ № 1, х-л „Ахрида“.
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. „КОНТИ“ ЕООД, гр. Русе ( предложение с изх. № 000030-7171 от 11.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6744 от 01.06.2018 г.)
На 01.06.2018 г. с вх. № 000030-6744, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе,
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. Дулово, област
Силистра, бул. „Байкал“ № 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. 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
„КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 2,
ЕИК: 117600417, представлявано от Георги Минков Демирев – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, бул.
„Байкал“ № 25, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1. „БРИЗ – М“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7161 от 11.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5359 от 30.04.2018 г.)
На 30.04.2018 г. с вх. № 000030-5359, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години за игрална зала с адрес: гр. Сливница, обл. София, ул. Паисий Хилендарски № 40А.
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 „БРИЗ–М” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, общ. Столична, р–н „Студентски“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В,
ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години за игрална зала с адрес: гр.
Сливница, обл. София, ул. Паисий Хилендарски № 40А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ–М” ООД, гр. София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-7312 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-5357 от 30.04.2018 г.)
На 30.04.2018 г. с вх. № 000030-5357, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Хисаря, област Пловдив, бул. „Генерал Гурко
№ 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. 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 „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524,
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представлявано от Десислава Емилова Оцетова – управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Хисаря,
област Пловдив, бул. „Генерал Гурко № 13.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми. издаване на лиценз за обект, в които са се организирали хазартни
игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ГРАНД КАЗИНО-1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7158 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-5518 от 04.05.2018 г.)
На 04.05.2018 г. с вх. № 000030-5518, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 1” 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. София, р – н „Младост“, бул. „Андрей
Сахаров“ № 74А.
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 КАЗИНО 1” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р – н „Младост“, ж. к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян” бл. 292,
ЕИК: 175258559 представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов Василев и Митко
Цветанов Тодоров - управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, р –н „Младост“, бул. „Андрей
Сахаров“ № 74А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД,
гр. София, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати 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.
По раздел седми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7103
от 08.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6061 от 16.05.2018 г.)
На 16.05.2018 г. с вх. № 000030-6061, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
EAД, гр. София, за увеличение със 19 /деветнадесет/ и подмяна на 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата, утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за
счетоводна отчетност, утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино и утвърждаване на 5 /пет/ броя образци на удостоверителни
знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси в игрално казино с адрес:
гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел „ ПаласМарина Диневи”.
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. 9 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 202454103, представлявано от
Надежда Славчева Тенева, за увеличение със 19 /деветнадесет/ и подмяна на 15 /петнадесет/
броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област
Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел „ Палас-Марина Диневи”.
ІI. Да бъдат утвърдени представените от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД, гр.
София, 5 /пет/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на
игрални маси.
IІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.2. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7381 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6317 от 25.05.2018 г.)
На 25.05.2018 г. с вх. № № 000030-6317 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
ул. „Доктор Страшимир Дочков” № 38, казино „EFBET“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „УИН
СИТИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоровуправител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, ул. „Д-р Страшимир Дочков” № 38, казино „EFBET“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ЕС ВИ ЕС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7036 от 07.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6353 от 28.05.2018 г.)
На 28.05.2018 г. с вх. № 000030-6353, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София ,за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: к.к.
„Слънчев бряг – Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
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 ВИ
ЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, ЗИТ корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от Сава Стоянов
Чоролеев – изпълнителен директор и Красимир Веселинов Токушев - прокурист, за подмяна
на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг Изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум“ (PLATINUM CASINO).
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 0000307117 от 11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6431 от 30.05.2018 г.)
На 30.05.2018 г. с вх. № 000030-6431 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”
ЕАД, гр. Свиленград, за намаление с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, казино „Нимфес 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано от Мехмет Тан само
заедно с прокуриста Вели Джем Йозкютюк, който представлява дружеството само заедно с
един от овластените като представляващи „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД“ ЕАД членове на
управителния съвет, за намаление с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, казино „Нимфес Принцес”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7089 ит
08.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6432 от 30.05.2018 г.)
На 30.05.2018 г. с вх. № 000030-6432 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 намаление с 6 /шест/ броя на игралните 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
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ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Бюлент Саран , Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за намаление с 6 /шест/ броя на игралните автомати в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6. „АНГЛО – БОЛКАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7081 от
08.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6828 от 04.06.2018 г.)
На 04.06.2018 г. с вх. № 000030-6828 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, за
намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София,
р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за
намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София,
р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
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. „ИМПЕРИАЛ – БГ“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-7296 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7099 от 08.06.2018 г.)
На 08.06.2018 г. с вх. № 000030-7099, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр.
Несебър, за подмяна на 50 /петдесет/ броя игрални автомата, подмяна на 1 /един/ брой
игрална маса и утвърждаване на игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, хотел
„Хризантема“.
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.
На днешното заседание ДКХ приложи принудителна административна мярка –
окончателно отнемане на лиценз, издаден на „„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, за организиране на
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хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, хотел
„Хризантема“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ, Държавната комисия
по хазарта
РЕШИ:
I. Отказва да даде разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к.
„Слънчев бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674, представлявано от Пейко
Димитров Янков – управител и Йордан Димитров Йорданов – управител, заедно и
поотделно, за подмяна на 50 /петдесет/ броя игрални автомата, подмяна на 1 /един/ брой
игрална маса в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” – хотел
„Хризантема”.
ІІ. Не утвърждава представените от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ“ ЕТ, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-7044 от 07.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-4845 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4845 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ”, гр. София, за подмяна на 16 /шестнадесет/ 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. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
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
ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Младост 1А“, бл. 502, вх. В, ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов
Байкушев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 16 /шестнадасет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бл. 502 до вх. В.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ”,
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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2.2. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-7038 от 07.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5901 от 15.05.2018 г.)
На 15.05.2018 г. с вх. № 000030-5901, 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. Враца, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кнежа, област
Плевен, ул. “Марин Боев” № 52 А
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
ул. „Васил Кънчов“ № 76, ЕИК: 106045373, представлявано от Момчил Цветанов Иванчев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Кнежа,
общ. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Марин Боев“ № 52А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, 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. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-7077 от 08.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5903 от 15.05.2018 г.)
На 15.05.2018 г. с вх. № 000030-5903, 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. Враца, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бяла Слатина,
общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Хан Крум“ № 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
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
ул. „Васил Кънчов“ № 76, ЕИК: 106045373, представлявано от Момчил Цветанов Иванчев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бяла
Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Хан Крум“ № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, 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.
2.4. „ЦЕЗАР“ ООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-7076 от 08.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5906 от 15.05.2018 г.)
На 15.05.2018 г. с вх. № 000030-5906, 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. Враца, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, общ.
Враца, обл. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца,
ул. „Васил Кънчов“ № 76, ЕИК: 106045373, представлявано от Момчил Цветанов Иванчев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Враца,
общ. Враца, обл. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 76.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, 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. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6983 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6173 от 18.05.2018 г.)
На 18.05.2018 г. с вх. № 000030-6173, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
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управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически“, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София ( предложение с изх. № 000030-7174 от 12.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6962 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6962 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ–3” ООД, гр. София за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места за игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, р – н „Център“, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, хотелски
комплекс „Ален мак“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УИН БЕТ–3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р–н „Младост“,
ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил
Христов Илиев– управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, р – н „Център“, бул. „Св. Св. Кирил и
Методий“ № 1, хотелски комплекс „Ален мак“.
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. „УИН БЕТ ТРАКИЯ“ ООД, гр. София ( предложение с изх. № 000030-7173 от
12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6963 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6963 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ТРАКИЯ“ ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места,
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Варна, р–н „Център“, ул. „Отец Паисий“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
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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 „УИН
БЕТ ТРАКИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. „Столична“, р–н
„Младост“, ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 204860476, представлявано
от Данаил Христов Илиев - УПРАВИТЕЛ, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати с 8
/осем/ броя игрални места и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Варна, р – н „Център“, ул. „Отец Паисий“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ ТРАКИЯ” 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.
2.8. „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7329 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6184 от 18.05.2018 г.)
На 18.05.2018 г. с вх. № 000030-6184 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр.
София, за подмяна на 27 /двадесет и седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за подмяна на 27 /двадесет и седем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 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.
2.9 „КАЛИМАН“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7187 от 12.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6246 от 22.05.2018 г.)
На 22.05.2018 г. с вх. № 000030-6246, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ООД, гр. София,
за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 22 /двадесет и 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. Ямбол, комплекс „Мраморно море”.
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЛИМАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, комплекс „Мраморно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените „КАЛИМАН” 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.
2.10. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7219 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6179 от 18.05.2018 г.)
На 18.05.2018 г. с вх. № 000030-6179, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Хемус Турс“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 29 /двадесет и девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес
гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 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 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 „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 29 /двадесет и девет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС“ 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. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7306 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6181 от 18.05.2018 г.)
На 18.05.2018 г. с вх. № 000030-6181, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 8 /осем/ игрални места с 3 /три/ игрални
автомата с 6 /шест/ игрални места и намаление с 2 /две/ игрални места в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Младост 1 - Мусагеница“, ул. „Боян Дановски” № 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 1 /един/ игрален
автомат с 8 /осем/ игрални места с 3 /три/ игрални автомата с 6 /шест/ игрални места и
намаление с 2 /две/ игрални мeста в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1 Мусагеница“, ул. „Боян Дановски” № 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.
2.12. „ХЕМУС ТУРС“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7303 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6185 от 18.05.2018 г.)
На 18.05.2018 г. с вх. № 000030-6185, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Хемус Турс“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков – управител, за подмяна на 20 /двадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „„Крали Марко” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7220 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6175 от 18.05.2018 г.)
На 18.05.2018 г. с вх. № 000030-6175, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 17 /седемнадесет/ игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя
игрални места, намаление с 1 /един/ игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, бул.”Славянски” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 17
/седемнадесет/ игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места и намаление с 1
/един/ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” 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.
2.14. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7221 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6182 от 18.05.2018 г.)
На 18.05.2018 г. с вх. № 000030-6182, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 18 /осемнадесет/, намаление с 1 /един/ игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. ”Христо Ясенов” № 2 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул.
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„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 18
/осемнадесет/ игрални автомата и намаление с 1 /един/ игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Христо Ясенов” № 2 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” 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.
2.15. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7304 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6242 от 22.05.2018 г.)
На 22.05.2018 г. с вх. № 000030-6242, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ игрални автомата с 27 /двадесет и седем/
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. ”Христо Ботев” № 150.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 24 /двадесет
и четири/ игрални автомата с 27 /двадесет и седем/ игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 150.
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. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7192 от
12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6250 от 22.05.2018 г.)
На 22.05.2018 г. с вх. № 000030-6250, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Казанлък, област Стара Загора, ул. ”Генерал Скобелев” № 5.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител за подмяна на 24 /двадесет
и четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора,
ул. ”Генерал Скобелев” № 5.
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. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7223 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6251 от 22.05.2018 г.)
На 22.05.2018 г. с вх. № 000030-6251, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 2 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 12
/дванадесет/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 2 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” 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.
2.18. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7194 от
12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6252 от 22.05.2018 г.)
На 22.05.2018 г. с вх. № 000030-6252, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Кърджали, бул. ”България” № 47.
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 14
/четиринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България”
№ 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” 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.
2.19. „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7193 от
12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6297 от 23.05.2018 г.)
На 23.05.2018 г. с вх. № 000030-6297, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Харманли, област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе”,
7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от
Мирослав Александров Младенов – управител , за подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7003 от 06.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6283 от 23.05.2018 г.)
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На 23.05.2018 г. с вх. № 000030-6283 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
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 „ОЛИМП
09” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” 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.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7043 от 07.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6286 от 23.05.2018 г.)
На 23.05.2018 г. с вх. № 000030-6286, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
ул. „Съединение” № 27 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27 А.
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.
2.22. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-7080 от 08.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6308 от 25.05.2018 г.)
На 25.05.2018 г. с вх. № 000030-6308 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Несебър, общ. Несебър,
обл. Бургас, ул. „Струма“ № 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ШАНС 07” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие,
общ. Поморие, обл. Бургас, ж. к. „Свобода“, бл. 15, вх. А, ет. 3, ап. 9, ЕИК: 102963081,
представлявано от Радослав Цветанов Христов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас,
ул. „Струма“ № 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.
2.23. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-7088 от 08.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6309 от 25.05.2018 г.)
На 25.05.2018 г. с вх. № 000030-6309 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Поморие, общ.
Поморие, обл. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ШАНС 07” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие,
общ. Поморие, обл. Бургас, ж. к. „Свобода“, бл. 15, вх. А, ет. 3, ап. 9, ЕИК: 102963081,
представлявано от Радослав Цветанов Христов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Поморие, общ. Поморие, обл. Бургас,
ул. „Генерал Скобелев“ № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-7086 от 08.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6310 от 25.05.2018 г.)
На 25.05.2018 г. с вх. № 000030-6310 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД гр. Поморие, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев бряг“,
общ. Несебър, обл. Бургас, Сити център „Корал“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ШАНС 07” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие,
общ. Поморие, обл. Бургас, ж. к. „Свобода“, бл. 15, вх. А, ет. 3, ап. 9, ЕИК: 102963081,
представлявано от Радослав Цветанов Христов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, обл. Бургас,
Сити център „Корал“.
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. „ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ“ ЕООД, гр. Раднево (предложение с изх.
№ 000030-7084 от 08.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6311 от 25.05.2018 г.)
На 25.05.2018 г. с вх. № 000030-6311 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛМАР–ВАЛЕНТИН
ВАНГЕЛОВ“ ЕООД, гр. Раднево, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Димитър
Благоев“ № 7Б.
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
„ВАЛМАР–ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, бул. „Георги Димитров“ № 33, вх. В, ет. 4,
ап. 12, ЕИК: 123624369, представлявано от Валентин Георгиев Вангелов - управител, за
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подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево,
общ. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Димитър Благоев“ № 7Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛМАР–ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД,
гр. Раднево 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. „М ЕНД Б 73“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-7042 от 07.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6305 от 25.05.2018 г.)
На 25.05.2018 г. с вх. № 000030-6305, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие, област
Бургас, ул. „Сан Стефано” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „М ЕНД Б
73” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 154, вх. Б,
офис 1-2, ЕИК: 147009295, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас,
ул. „Сан Стефано” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27. „ЕВРО 2007“ ЕООД, гр. Костинброд (предложение с изх. № 000030-7078 от
08.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6337 от 28.05.2018 г.)
На 28.05.2018 г. с вх. № 000030-6337, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО 2007” ЕООД,
гр. Костинброд, за подмяна на 2 /два/ броя игрални места от електронна рулетка с 2 /два/ броя
игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Костенец, Софийска
област, ул. „Боровец“ № 2 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРО
2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, Софийска област,
ул. „Ломско шосе” № 19, ЕИК: 175195896, представлявано от Мирослав Павлов Гаврилов управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални места от електронна рулетка с 2 /два/ броя
игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Костенец, Софийска
област, ул. „Боровец“ № 2 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28. „ОУШЪН ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7195 от
12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6322 от 25.05.2018 г.)
На 25.05.2018 г. с вх. № 000030-6322, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов” № 1А,
парцел VІІ, кв. 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК:, представлявано от
Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 4 /четири/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов”
№ 1А, парцел VІІ, кв. 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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. „ОУШЪН ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7222 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6323 от 25.05.2018 г.)
На 25.05.2018 г. с вх. № 000030-6323, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 6 /шест/ игрални места и утвърждаване на
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Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Русалски лък” № 2а, обект 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 същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”, ж.к.
„Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 1 /един/ игрален
автомат с 6 /шест/ игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Русалски лък” № 2а,
обект 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН ГЕЙМС” 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.
2.30. „ПОЛО 11“ ЕООД гр. София (предложение с изх. № 000030-6996 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6342 от 28.05.2018 г.)
На 28.05.2018 г. с вх. № 000030-6342 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 1 /един/ брой игрален автомат 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 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.
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2.31. „ПОЛО 11" ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6995 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6343 от 28.05.2018 г.)
На 28.05.2018 г. с вх. № 000030-6343 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 2 /два/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя и намаление с 1
/един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Надежда“,
бул. „Ломско шосе” № 151.
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. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6992 от
06.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6344 от 28.05.2018 г.)
На 28.05.2018 г. с вх. № 000030-6344 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Търговище, ул. „Кюстенджа” № 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:
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 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2.
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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6993 от
06.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6699 от 31.05.2018 г.)
На 31.05.2018 г. с вх. № 000030-6699, 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 1 /един/ брой игрален автомат в 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
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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,
ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7083 от
08.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6378 от 28.05.2018 г.)
На 28.05.2018 г. с вх. № 000030-6378, 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 и увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в
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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 и увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35. „ВЛАТОД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6994 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6396 от 29.05.2018 г.)
На 29.05.2018 г. с вх. № 000030-6396, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЛАТОД” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Еделвайс”
№ 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВЛАТОД”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кораб планина”
№ 69, вх. Б, ет. 4, ап. 23, ЕИК: 204250473, представлявано заедно и поотделно от Владимир
Йотов Владимиров и Тодор Кирилов Мутафчийски – управители, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Еделвайс” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-7358 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6013 от 16.05.2018 г.)
На 16.05.2018 г. с вх. № 000030-6013, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156 представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, 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.
2.37. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-7079 от 08.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6707 от 31.05.2018 г.)
На 31.05.2018 г. с вх. № 000030-6707, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 5 /пет/ 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. „Кн. Мария Луиза” № 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Кн. Мария Луиза” № 63.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, 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.
2.38. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-6991 от 06.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6709 от 31.05.2018 г.)
На 31.05.2018 г. с вх. № 000030-6709, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул.
„Свищовска” № 91.
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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Габрово, ул. „Свищовска” № 91.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, 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.
2.39. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-6990 от 06.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6711 от 31.05.2018 г.)
На 31.05.2018 г. с вх. № 000030-6711, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 20 /двадесет/ 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. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, 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.
2.40. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-7210 от 12.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6793 от 04.06.2018 г.)
На 04.06.2018 г. с вх. № 000030-6793 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 6 /шест/ броя и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Иван
Вазов“ № 77.
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 6 /шест/ броя в игрална зала с адрес: гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул.
„Иван Вазов“ № 77.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, 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.
2.41. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков ( предложение с изх. № 000030-7169 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6701 от 31.05.2018 г.)
На 31.05.2018 г. с вх. № 000030-6701, 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” EООД,
гр. Самоков, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Червен
бряг, област Плевен, ул.“Екзарх Йосиф“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Червен
бряг, област Плевен, ул. „Екзарх Йосиф” № 5.
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. „РАДКА МОСКОВА“ ЕТ гр. Самоков ( предложение с изх. № 000030-7170 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6702 от 31.05.2018 г.)
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На 31.05.2018 г. с вх. № 000030-6702 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, гр.
Самоков, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „РАДКА МОСКОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146, представляван от Радка Данаилова
Москова /физическо лице – търговец/, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, 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.
2.43. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков ( предложение с изх. № 000030-7288 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7135 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7135 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 1 /един/ брой игрален автомат за игрална зала с адрес: к. к.
Боровец, общ. Самоков, обл. София – област, хотел „Флора“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, обл. Софияобласт, ул. „Професор Васил Захариев“ № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова–управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: к. к. Боровец, общ. Самоков, обл. София – област, хотел „Флора“.
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.
2.44. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков ( предложение с изх. № 000030-7287 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7136 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7136 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 увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати за игрална зала с адрес:
гр. Перущица, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, обл. Софияобласт, ул. „Професор Васил Захариев“ № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова–управител, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Перущица, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.45. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков ( предложение с изх. № 000030-7286 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7137 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7137 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 увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати за игрална зала с адрес:
гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, обл. Софияобласт, ул. „Професор Васил Захариев“ № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова–управител, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов“ № 26.
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.
2.46. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД, гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-6986 от
06.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6708 от 31.05.2018 г.)
На 31.05.2018 г. с вх. № 000030-6708, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Момчилград, обл. Кърджали, ул. „Гюмюрджинска“ № 50А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, ул.
„Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Момчилград, обл.
Кърджали, ул. „Гюмюрджинска“ № 50А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.47. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-6984 от
06.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6710 от 31.05.2018 г.)
На 31.05.2018 г. с вх. № 000030-6710, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара Загора,
ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител,
за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Петър Парчевич“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.48. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД гр. Мъглиж (предложение с изх. № 000030-6985 от
06.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6714 от 31.05.2018 г.)
На 31.05.2018 г. с вх. № 000030-6714, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
обл. Бургас, бул. „Алекси Нейчев“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, ул.
„Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, обл. Бургас,
бул. „Алекси Нейчев“ № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.49. „ОЛИМП-2002“ ЕООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-7225 от 13.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-6829 от 04.06.2018 г.)
На 04.06.2018 г. с вх. № 000030-6829 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ОЛИМП - 2002” ЕООД, гр. Враца за
подмяна на 27 /двадесет и седем/ броя и увеличение с 5 /пет/ 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. Плевен, ул. „Васил Левски” № 192.
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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
- 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев”
№ 2, ЕИК: 101618940, представлявано от Илия Иванов Тодоров – управител, за подмяна на 27
/двадесет и седем/ броя и увеличение с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 192.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП - 2002” ЕООД, гр. Враца 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.
2.50. „Дикра – Тошка Маринова“ ЕТ, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-7292 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6955 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6955, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА
МАРИНОВА“, гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя
игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 113.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ET „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, бл. 71, вх. В, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102106170, представляван от Тошка
Ганчева Маринова /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
с 4 /четири/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 113.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51. „ГРАНД КАЗИНО- 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7118 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6966 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6966 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД,
гр. София за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места за
игрална зала с адрес: гр. София, р – н „Красно село“, ж. к. „Красно село“, бл. 208Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р–н „Младост“, ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175258559,
представлявано заедно и поотделно от Галин Тотьов Василев и Митко Цветанов Тодоров –
61

управители, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати с 9 /девет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, р – н „Красно село“, ж. к. „Красно село“, бл. 208Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7107 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6965 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6965, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, рн „Център“, бул. „България“ № 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к.
„Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя
Дамянова Борисова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Разград, р-н „Център“, бул. „България“ № 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.
2.53. „МИЛИОН КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7108 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6961 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6961, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛИОН КАЗИНО” ООД,
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 „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 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 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МИЛИОН
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от Михаил Валериев
Хаджиев – управител, за подмяна на 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 „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.54. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7109 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6960 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6960 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.55. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7218 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6964 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6964 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и увеличение с 2 /два/ броя на
игралните автомати за игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, р – н „Център“,
бул. „Димитър Благоев“ № 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
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р–н „Младост“,
ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 106629168, представлявано от Галин
Тотьов Василев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и увеличение с 2
/два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, р –
н „Център“, бул. „Димитър Благоев“ № 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.
2.56. „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ“ ЕТ, гр. Русе (предложение с изх. № 000030-7256 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6980 от 06.06.2018 г.)
На 06.06.2018 г. с вх. № № 000030-6980 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, област Силистра, ул. „Македония” № 150
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Силистра, област Силистра, ул. „Македония” № 150.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.57. „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА – ДАРИ“ ЕТ, гр. Петрич (предложение с изх. № 0000307217 от 13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6981 от 06.06.2018 г.)
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-6981, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати с 5 /пет/ броя на
игралните места и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Македония”, № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА–ДАРИ” със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас“№ 11, ЕИК: 101666821, представлявано от Полина
Милчева Янакиева, за намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати с 5 /пет/ броя на
игралните места и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Македония” № 55.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.58. „ШАНС 07“ ЕООД, гр. Поморие (предложение с изх. № 000030-7168 от 11.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6998 от 06.06.2018 г.)
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-6998, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр.
Поморие, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
обл. Бургас, ул. „Професор Стоянов“ № 72.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, обл. Бургас, кв. „Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
обл. Бургас, ул. „Професор Стоянов“ № 72.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.59. „АВРОРА ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-7255 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7001 от 06.06.2018 г.)
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-7001 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АВРОРА ГЕЙМС” ЕООД,
гр. Несебър, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг“, хотел „Кубан”.
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АВРОРА
ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел
„Кубан”, ЕИК: 204526341, представлявано заедно от Сергей Петров Господинов и Петър
Валериев Георгиев – управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг“, хотел „Кубан”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.60. „ДЖЕНГО“ ЕООД, гр. Добрич (предложение с изх. № 000030-7335 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7002 от 06.06.2018 г.)
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-7002 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО“ ЕООД, гр. Добрич, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково Юг“, ул. „Христо Ботев“ № 56, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЖЕНГО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. БаликЙовково Юг, ул. „Христо Ботев“ № 56, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.61. „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7167 от
11.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7007 от 06.06.2018 г.)
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-7007, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1
66

/един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Марица” № 6 А, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен“,
ул. „Димитър Талев“ № 59, ЕИК: 115514720, представлявано от Добромир Георгиев Иванов –
управител, 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.
Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Марица” № 6 А, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.62. „Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ“ ЕТ, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7289
от 14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7008 от 06.06.2018 г.)
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-7008, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ
ИВАНОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бул. „Освобождение”, до бл. 1, кафе „Арас”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „Г.А.К.
– ГЕОРГИ ИВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
пред бл. 1 – кафе „Арас”, ЕИК: 115102204, представляван от Георги Добрев Иванов
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бул. „Освобождение”, до бл. 1, кафе „Арас”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.63. „ТИЙ ДЖИ“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7212 от 12.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7009 от 06.06.2018 г.)
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На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-7009, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 6
/шест/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 98.
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 „ТИЙ
ДЖИ” EООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Иван
Вазов” № 98, ЕИК: 115602191, представлявано от Цвета Георгиева Иванова – управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 6 /шест/ броя
игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов“ № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.64. „МАЯКС 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7294 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7010 от 06.06.2018 г.)
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-7010 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАЯКС 78” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 8 /осем/ броя
игрални автомати с 8 /осем/ 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, район „Кремиковци”, ж.к. „Ботунец“, ул. „Балкан” № 1-А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАЯКС
78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. Младост 3,
бл. 351, вход 1, ет. 5, ап. 20, ЕИК: 202359032, представлявано от Ивайло Вихров Михайлов –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 8
/осем/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Кремиковци”, ж.к. „Ботунец“, ул. „Балкан” № 1-А.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАЯКС 78” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.65. „МАЯКС 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7300 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7011 от 06.06.2018 г.)
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-7011 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАЯКС 78” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 34 /тридесет и четири/ броя игрални автомати с 41 /четиридесет и един/ броя
игрални места с 41 /четиридесет и един/ броя игрални автомати с 41 /четиридесет и един/
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, р-н „Подуяне”, ул. „Поп
Груйо” № 73А.
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 „МАЯКС
78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. Младост 3,
бл. 351, вход 1, ет. 5, ап. 20, ЕИК: 202359032, представлявано от Ивайло Вихров Михайлов –
управител, за подмяна на 34 /тридесет и четири/ броя игрални автомати с 41 /четиридесет и
един/ броя игрални места с 41 /четиридесет и един/ броя игрални автомати с 41 /четиридесет
и един/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ул. „Поп Груйо”
№ 73А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАЯКС 78” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.66. „ХАЗАРТ 08“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7301 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7022 от 06.06.2018 г.)
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-7022, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. ”Академик
Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХАЗАРТ
08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”, ул. „Академик
Методи Попов” № 15А, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Юлиан Илиев Пасков управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. ”Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.67. „КАЗИНО ГЕЙМС 1“ ООД, гр. Перник (предложение с изх. № 000030-7302 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7029 от 06.06.2018 г.)
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-7029, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД,
гр. Перник, за подмяна на 2 /два/ игрални автомата с 19 /деветнадесет/ игрални места с
19 /деветнадесет/ игрални автомата, намаление с 14 /четиринадесет/ игрални места от
съществуващо електронно бинго и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник,
пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом - партер.
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
„КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Отец
Паисий”, бл. 98, вх. А, ет. 3, ап. 7, ЕИК: 113582181, представлявано от Румен Стефанов
Симов, за подмяна на 2 /два/ игрални автомата с 19 /деветнадесет/ игрални места с
19 /деветнадесет/ игрални автомата и намаление с 14 /четиринадесет/ игрални места от
съществуващо електронно бинго в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра” № 1,
Синдикален дом – партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник,
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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2.68. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7224
от 13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7031 от 06.06.2018 г.)
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-7031 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.69. „РОСЕН ПЕРИНАРОВ“ ЕТ, гр. Сандански (предложение с изх. № 000030-7258 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7033 от 07.06.2018 г.)
На 07.06.2018 г. с вх. № 000030-7033 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”
гр. Сандански, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Македония“ № 1, хотел „Свети Никола“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„РОСЕН ПЕРИНАРОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Сандански,
обл. Благоевград, ул. „Първи май“ № 49, ЕИК: 101543594, представлявано от Росен Атанасов
Перинаров, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Македония“ № 1, хотел „Свети Никола“.
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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2.70. „МИЛЕН БЕЛОВ“ ЕТ, с. Оризаре (предложение с изх. № 000030-7307 от 14.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-7068 от 08.06.2018 г.)
На 08.06.2018 г. с вх. № 000030-7068, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МИЛЕН БЕЛОВ”,
с. Оризаре, за намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, к.к. „Слънчев бряг-Изток”,
х-л „Галери”.
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 ЕТ
„МИЛЕН БЕЛОВ” със седалище и адрес на управление: с. Оризаре, общ. Несебър,
обл. Бургас, ул. „Гоце Делчев” № 15, ЕИК: 102255748, представлявано от Милен Димитров
Белов /физическо лице-търговец/, за намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, к.к. „Слънчев бряг-Изток”,
хотел „Галери”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „МИЛЕН БЕЛОВ”, с. Оризаре, 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.
2.71. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7297 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7096 от 08.06.2018 г.)
На 08.06.2018 г. с вх. № 000030-7096, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД,
гр. София, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Сливен, район „Младост“, ул. „Г.С.Раковски” № 80.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
КАЛЪР БЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“,
ж.к. Хиподрума, ул. „Софийски Герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203391410,
представлявано от Христо Иванов Йорданов - управител, за намаление с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост“, ул. „Г.С.Раковски”
№ 80.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” 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.
2.72. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7305 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7097 от 08.06.2018 г.)
На 08.06.2018 г. с вх. № 000030-7097, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” ЕООД,
гр. София, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” № 38 Б, ет. 1, обект 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
КАЛЪР БЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“,
ул. „Софийски герой“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 203391410, представлявано от Христо
Иванов Йорданов - управител, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” № 38 Б, ет. 1, обект 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ” 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.
2.73. „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7309 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7106 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7106, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Димитър Талев” № 59.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив, р-н
„Централен“, ул. „Димитър Талев“ № 59, ЕИК: 115514720, представлявано от Добромир
Георгиев Иванов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев” № 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.
2.74. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-7308 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7111 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7111, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 8
/осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места и намаление с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2,
ет. 1, Битов комбинат – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
3ВЕ БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано заедно и поотделно от Добромир
Димитров Стоянов и Светлана Ганчева Милева - управители, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 8 /осем/ броя игрални автомата с 8 /осем/
броя игрални места и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.75. „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-7310 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7112 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7112, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО 3ВЕ БЕТ” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Людвиг Заменхоф” № 4.
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
3ВЕ БЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео
Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано заедно и поотделно от Добромир
Димитров Стоянов и Светлана Ганчева Милева - управители, за подмяна на 1 /един/ брой и
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Одесос“, ул. „Людвиг Заменхоф” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.76. „КОСМОС“ ЕООД, гр. Свищов (предложение с изх. № 000030-7285 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7123 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7123 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОСМОС” ЕООД, гр. Свищов за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Свищов,
обл. Велико Търново, ул. „Цар Освободител № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОСМОС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, обл. Велико Търново,
ул. „Цар Освободител“ № 6, ЕИК: 104701894, представлявано от Татяна Георгиева Плетньова
– управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Свищов, обл. Велико Търново, ул. „Цар Освободител № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.77. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-7346 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7138 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7138 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД гр. Кърджали,
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за намаление с 3 /три/ игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, р – н „Център”,
бул. „България“ № 64, ЕИК: 106598299, представлявано заедно и поотделно от Илиян
Красимиров Каменов и Емилианна Николаева Любенова – управители, за намаление с 3 /три/
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, общ. Асеновград,
обл. Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали, 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.
2.78. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7344 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7140 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7140 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ботевград,
обл. София, бул. „Цар Освободител” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Ботевград, обл. София, бул. „Цар Освободител” № 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.
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2.79. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7343 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7141 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7141 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова
Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски“ № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Гоце
Делчев“ № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Васил Левски“ № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.80. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7363 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7142 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7142 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Негован,
р-н Нови Искър, обл. София, ул. „Васил Левски” № 28А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Негован, р-н Нови Искър, обл. София, ул. „Васил
Левски” № 28А.
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.
2.81. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7359 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7143 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7143 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Средец,
обл. Бургас, пл. „България” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.82. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7361 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7145 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7145 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Правец,
обл. София, ул. „Елаша” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Правец, обл. София, ул. „Елаша” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
78

За - 5
Против - няма.
2.83. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7365 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7146 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7146 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” №
3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” 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.
2.84. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7362 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7197 от 12.06.2018 г.)
На 12.06.2018 г. с вх. № 000030-7197 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ж.к. „Казански”, бл. 23-юг.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Стара Загора, ж.к. „Казански”, бл. 23-юг.
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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.
2.85. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7377 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7198 от 12.06.2018 г.)
На 12.06.2018 г. с вх. № 000030-7198 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Златица, обл. София, ул. „Владислав Варненчик” № 17.
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
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Златица, обл. София, ул. „Владислав Варненчик”
№ 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” 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.
2.86. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7373 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7199 от 12.06.2018 г.)
На 12.06.2018 г. с вх. № 000030-7199 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 102, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 102, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” 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.
2.87. „ПЛАНЕТ ТУР“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7299 от 14.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-7147 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7147, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Тракия”, ж.к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПЛАНЕТ
ТУР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ж.к. Зона Б 5, бл. 12, вх. А, ет. 8, ап. 27, ЕИК: 115168058, представлявано от Юлиана Найденова
Димитрова – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Тракия”, ж. к. „Тракия”, пред блок № 176 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.88. „ГРАНД КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7368 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7244 от 13.06.2018 г.)
На 13.06.2018 г. с вх. № 000030-7244 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода”
№ 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 175245527, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл.
„Свобода” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.89. „ГРАНД КАЗИНО- 2“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7367 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7243 от 13.06.2018 г.)
На 13.06.2018 г. с вх. № 000030-7243, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-2“ ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т . 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 2“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 175256623, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „България“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-2” 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.
2.90. „ГРАНД КАЗИНО- 3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7364 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7239 от 13.06.2018 г.)
На 13.06.2018 г. с вх. № 000030-7239 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 20, ЕИК: 175256598, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.91. „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-7376 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7261 от 13.06.2018 г.)
На 13.06.2018 г. с вх. № 000030-7261, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас,
за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Свети Княз Борис I” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. ”Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано и управлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров–
управител и Галина Илиева Коджабашева–управител, за намаление с 2 /два/ броя игралните
автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Свети
княз Борис I” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.92. „ШУГЪР ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7374 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7246 от 13.06.2018 г.)
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На 13.06.2018 г. с вх. № 000030-7246, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Сливница” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Джеймс
Баучер” № 20, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница”
№ 133.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШУГЪР ГЕЙМС” 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.
2.93. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7379 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7240 от 13.06.2018 г.)
На 13.06.2018 г. с вх. № 000030-7240, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за увеличение с 4 /четири/ 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, р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС”
АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул.
„Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 131056701, представлявано заедно и поотделно от Георги
Методиев Карабельов и Митко Цветанов Тодоров – управители, за увеличение с 4 /четири/
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни
връх” № 31 в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, 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.
2.94. „БУКМЕЙКЪР-1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7385 от 14.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-7241 от 13.06.2018 г.)
На 13.06.2018 г. с вх. № 000030-7241, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУКМЕЙКЪР - 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна“ № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 131065965, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Черковна” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.95. „НАБА ЙИСТГРУП“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-7378 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7183 от 12.06.2018 г.)
На 12.06.2018 г. с вх. № 000030-7183, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Баба Тонка“ № 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”,
ул. „Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева –
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управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос“, ул. „Баба Тонка“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.96. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7382 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7144 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7144, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с.
Белозем, област Пловдив, ул. „Родопи” № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. „Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: с. Белозем, област Пловдив, ул. „Родопи” № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.97. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7383 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7148 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7148 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Христо Ботев“ № 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,
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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
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. „Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Христо Ботев“ № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” 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.
2.98. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7384 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7149 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7149, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Христо Шишманов” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. „Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Христо Шишманов” № 53.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.99. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7386 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7150 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7150, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Труд,
област Пловдив, ул. „Карловска“ № 40А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. „Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: с. Труд, област Пловдив, ул. „Карловска“ № 40А.
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 игри в игрално казино (онлайн):
3.1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7254 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6959 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6959, 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 ОНЛАЙН“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрален софтуер на комуникационното оборудване за
организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.winbet.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, изразяваща се в увеличение на 2 /два/ броя игрален
софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в
игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.winbet.bg/.
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 тото и лото игри:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-7188 от 12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6887 от 05.06.2018 г.)
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На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6887, 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 намаление с 23
/двадесет и три/ броя на тото пунктовете и 2 /два/ броя на тото пунктове на които е променен
административния адрес.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в 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 прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Варна, бул. „Сливница“, магазин „Пикадили“ – „Младост“;
2. гр. Варна, бул. „Сливница“ № 95, „Коджа Балкан“;
3. гр. Варна, ул. „Битоля“ № 95, магазин „Пикадили“;
4. гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, магазин „Пикадили“;
5. гр. Варна, кв. „Младост“, бл. 130, „Възраждане - 1“;
6. гр. Варна, магазин „Пикадили - Владиславово“;
7. с. Пчелник, област Варна;
8. гр. Провадия, ул. „Шипка“ № 16, „Провадия - автогара“;
9. гр. Балчик, ул. „Черно море“ № 33 /централен/;
10. гр. Добрич, кв. „Добротница“ № 28 – „ Доборотница“;
11. с. Стожер;
12. с. Хитрино;
13. гр. Добрич, бул. „Добруджа“ № 22 – „Отец Паисий“;
14. гр. Варна, к.к. „Константин и Елена“;
15. гр. Варна, бул. „Приморски“ № 2 482, Пикадили парк;
16. гр. Варна, ул. „Сан Стефано“ № 7;
17. гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 186, МОЛ Варна;
18. Девня, кв. Повеляново, ул. „Мусала“, ет. 1-частен;
19. с. Ветрино, ул. „В. И. Ленин“ № 32, УПИ I, кв. 51;
20. к.к. „Албена“, ПС – Албена;
21. с. Ивански, местност „Драката“ № 35 – частен;
22. гр. Добрич, ул. „Любен Попов“, магазин СБА – частен;
23. гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 11-13-частен.
II. Пунктове на които е променен административния адрес:
1. От гр. Варна, ул. „Черказки“ – автогара на гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“,
между бл. 28 и 29;
2. От гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 44 на гр. Шумен, област Варна,
ул. „Македония“.
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.
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-7190 от 12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6895 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6895, 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 3
/три/ броя на тото пунктовете и 2 /два/ броя на тото пунктове на които е променен
административния адрес.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Ямбол, област Бургас, ж.к. „Бенковски“, № 57 А;
2. гр. Исперих, област Русе, ул. „Лудогорие“ № 36;
3. гр. Русе, област Русе, ул. „Николаевска“ № 72.
II. Пунктове на които е променен административния адрес:
1. От гр. Батак, област Пловдив, ул. „П. Горанов“ № 2 А на гр. Батак, област Пловдив,
ул. „Априлци“ № 22;
2. От гр. София, ул. „Мара Бунева“ № 32, кв. „Орландовци“ на гр. София, ул. „Мара
Бунева“ № 31, ъгъла с ул. „Кирил Пърличев“.
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. № 000030-7350 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6433 от 30.05.2018 г.)
На 30.05.2018 г. с вх. № 000030-6433, 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 8 /осем/ и увеличение с
13 /тринадесет/ 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Мизия, обл. Враца, ул. "Георги Димитров" № 40 А
2. гр. Лом, ул. "Софийска" № 31 А
3. с. Дянково, обл. Разград, ул. "Лудогорие" № 36
4. гр. Варна, ул. "Генерал Цимерман" № 28, 30
5. гр. Варна, ул. "Кракра" № 34
6. с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. "Христо Трендафилов" № 46
7. гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. "Петко Енев" № 39
8. с. Камен, обл. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 17
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна, ул. "Трета" № 2 В
2. с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургас, ул. "Рене Шарон" № 19
3. гр. Поморие, обл. Бургас, ул. "Генерал Скобелев" № 1
4. с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. "Христо Ботев" № 49
5. гр. Пловдив, ул. "Стефан Стамболов" № 21 А
6. гр. Перник, ул. "Отец Паисий" № 21
7. с. Веселиново, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. "Г. Дражев" № 7
8. гр. Сливен, ж.к. "Българка" № 83
9. гр. Златица, обл. София, пл. "Македония" № 1
10. гр. София, ж.к. "Обеля - 2", ул. "106" № 34
11. с. Падина, общ. Ардино, обл. Кърджали, УПИ XV, кв. 14
12. с. Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково, ул. "Васил Левски" № 53
13. гр. София, ул. "Неделчо Бончев" № 37
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.4. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7387 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7163 от 11.06.2018 г.)
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На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7163, 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 8 /осем/ и увеличение с
3 /три/ 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Берковица, област Монтана, ул. Бдин, № 10
2. гр. София, ул. „Проф. Атанас Иширков“ № 9
3. гр. Дулово, ул. „Александър Стамболийски“ № 25
4. гр. Варна, ул. „Топола“ № 26
5. гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 170
6. гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, ул. „Христо Ботев“ № 35
7. гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода“, бл. № 2
8. с. Смирненски, ул. „Кирил и Методий“ № 17
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Лозенец, област Бургас, ул. „Велека“ № 2
2. с. Равда, община Несебър, ул. „Несебър“, № 2
3. 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.
4.5. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7347 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6289 от 23.05.2018 г.)
На 23.05.2018 г. с вх. № 000030-6289, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
АД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
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ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в промяна на адресите на 5 /пет/ 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, на които е променен адресът:
СТАР АДРЕС
1.

гр. София, ул. „Софийски герой“ № 4

2.

гр. София, бул. „България“ № 55

3.

гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски“ № 69 А

4.

гр. Ямбол, ул. „Милин Камък“ № 52

5.

гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 59 А

НОВ АДРЕС
с. Негован, общ. Столична, обл. София,
ПИ 51250.5712.490
гр. Търговище, на ъгъла на ул. „Г. Бенковски“ и ул.
„П. Р. Славейков“
гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 12, сграда № 5,
ет. 1
гр. Кюстендил, кв. „Изток“, ул. „София“ № 13
гр. Шумен, пл. Оборище, градинката на ул. „Цар
Освободител“

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.6. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7390 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7180 от 12.06.2018 г.)
На 12.06.2018 г. с вх. № 000030-7180, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
АД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в промяна на адресите на
5 /пет/ 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, на които е променен адресът:
СТАР АДРЕС
7.

гр. Ямбол, ул. „Дружба“ № 40
гр. Ямбол, ул. „Константин Иречек“ № 6

8.

гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 62

6.

гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 300
гр. Ямбол, ул. „Страшимир Кринчев“ № 3,
10.
павилион № 46
9.

НОВ АДРЕС
гр. София, пазар „Иван Вазов“, павилион № В-9
гр. София, бул. „Ген. Стефан Тошев“ – пазар „Борово“
гр. Селановци, ул. „Андрей Врачански“ УПИ-парц.I,
кв. 290
гр. Тръстеник, област Плевен, УПИ-парц. ХII, кв. 190
гр. Тръстеник, област Плевен, УПИ-парц. ХХVII-677,
кв. 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.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-7189 от 12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6881 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6881, 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 намаление с 23 /двадесет и три/ броя на тото
пунктовете и 2 /два/ броя на тото пунктове на които е променен административния адрес.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
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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 прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Варна, бул. „Сливница“, магазин „Пикадили“ – „Младост“;
2. гр. Варна, бул. „Сливница“ № 95, „Коджа Балкан“;
3. гр. Варна, ул. „Битоля“ № 95, магазин „Пикадили“;
4. гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, магазин „Пикадили“;
5. гр. Варна, кв. „Младост“, бл. 130, „Възраждане - 1“;
6. гр. Варна, магазин „Пикадили - Владиславово“;
7. с. Пчелник, област Варна;
8. гр. Провадия, ул. „Шипка“ № 16, „Провадия - автогара“;
9. гр. Балчик, ул. „Черно море“ № 33 /централен/;
10. гр. Добрич, кв. „Добротница“ № 28 – „ Доборотница“;
11. с. Стожер;
12. с. Хитрино;
13. гр. Добрич, бул. „Добруджа“ № 22 – „Отец Паисий“;
14. гр. Варна, к.к. „Константин и Елена“;
15. гр. Варна, бул. „Приморски“ № 2 482, Пикадили парк;
16. гр. Варна, ул. „Сан Стефано“ № 7;
17. гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 186, МОЛ Варна;
18. Девня, кв. Повеляново, ул. „Мусала“, ет. 1-частен;
19. с. Ветрино, ул. „В. И. Ленин“ № 32, УПИ I, кв. 51;
20. к.к. „Албена“, ПС – Албена;
21. с. Ивански, местност „Драката“ № 35 – частен;
22. гр. Добрич, ул. „Любен Попов“, магазин СБА – частен;
23. гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 11-13-частен.
II. Пунктове на които е променен административния адрес:
1. От гр. Варна, ул. „Черказки“ – автогара на гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“,
между бл. 28 и 29;
2. От гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 44 на гр. Шумен, област Варна,
ул. „Македония“;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-7191 от 12.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6891 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6891, 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 3 /три/ броя на тото пунктовете и
2 /два/ броя на тото пунктове на които е променен административния адрес.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в 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. гр. Ямбол, област Бургас, ж.к. „Бенковски“, № 57 А;
2. гр. Исперих, област Русе, ул. „Лудогорие“ № 36;
3. гр. Русе, област Русе, ул. „Николаевска“ № 72.
II. Пунктове на които е променен административния адрес:
1. От гр. Батак, област Пловдив, ул. „П. Горанов“ № 2 А на гр. Батак, област Пловдив,
ул. „Априлци“ № 22;
2. От гр. София, ул. „Мара Бунева“ № 32, кв. „Орландовци“ на гр. София, ул. „Мара
Бунева“ № 31, ъгъла с ул. „Кирил Пърличев“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.3. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7349 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6435 от 30.05.2018 г.)
На 30.05.2018 г. с вх. № 000030-6435 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 8 /осем/ и увеличение с 13 /тринадесет/ 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
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I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Мизия, обл. Враца, ул. "Георги Димитров" № 40 А
2. гр. Лом, ул. "Софийска" № 31 А
3. с. Дянково, обл. Разград, ул. "Лудогорие" № 36
4. гр. Варна, ул. "Генерал Цимерман" № 28, 30
5. гр. Варна, ул. "Кракра" № 34
6. с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. "Христо Трендафилов" № 46
7. гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. "Петко Енев" № 39
8. с. Камен, обл. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 17
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна, ул. "Трета" № 2 В
2. с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургас, ул. "Рене Шарон" № 19
3. гр. Поморие, обл. Бургас, ул. "Генерал Скобелев" № 1
4. с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. "Христо Ботев" № 49
5. гр. Пловдив, ул. "Стефан Стамболов" № 21 А
6. гр. Перник, ул. "Отец Паисий" № 21
7. с. Веселиново, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. "Г. Дражев" № 7
8. гр. Сливен, ж.к. "Българка" № 83
9. гр. Златица, обл. София, пл. "Македония" № 1
10. гр. София, ж.к. "Обеля - 2", ул. "106" № 34
11. с. Падина, общ. Ардино, обл. Кърджали, УПИ XV, кв. 14
12. с. Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково, ул. "Васил Левски" № 53
13. гр. София, ул. "Неделчо Бончев" № 37
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.4. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7389 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7165 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7165 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 8 /осем/ и увеличение с 3 /три/ 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Берковица, област Монтана, ул. Бдин, № 10
2. гр. София, ул. „Проф. Атанас Иширков“ № 9
3. гр. Дулово, ул. „Александър Стамболийски“ № 25
4. гр. Варна, ул. „Топола“ № 26
5. гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 170
6. гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, ул. „Христо Ботев“ № 35
7. гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода“, бл. № 2
8. с. Смирненски, ул. „Кирил и Методий“ № 17
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Лозенец, област Бургас, ул. „Велека“ № 2
2. с. Равда, община Несебър, ул. „Несебър“, № 2
3. 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.
5.5. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7342 от 14.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6956 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6956, 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 5 /пет / и увеличение с 2 /два/ 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Руди Красимирова Вачкова - управители, най-малко
двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор предвижда
друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, както следва:
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I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 170;
2. гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, Св. Св. „Кирил и Методий“ № 48;
3. гр. Килифарево, област Велико Търново, ул. „Георги Попов“ № 1;
4. гр. Крън, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Петко Влаев“ № 40;
5. София, община Студентска, област София-град, ул. „Проф. Атанас Иширков“ № 9.
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Петрич, област Благоевград, ул „Струмешница“ № 19;
2. гр. София, община Триадица, област София-град, ж.к. „Манастирски ливади“,
блок 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.
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7348 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6434 от 30.05.2018 г.)
На 30.05.2018 г. с вх. № 000030-6434, 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 8 /осем/ и увеличение с 13 /тринадесет/
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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Мизия, обл. Враца, ул. "Георги Димитров" № 40 А
2. гр. Лом, ул. "Софийска" № 31 А
3. с. Дянково, обл. Разград, ул. "Лудогорие" № 36
4. гр. Варна, ул. "Генерал Цимерман" № 28, 30
5. гр. Варна, ул. "Кракра" № 34
6. с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. "Христо Трендафилов" № 46
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7.
8.

гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. "Петко Енев" № 39
с. Камен, обл. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 17

II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна, ул. "Трета" № 2 В
2. с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургас, ул. "Рене Шарон" № 19
3. гр. Поморие, обл. Бургас, ул. "Генерал Скобелев" № 1
4. с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. "Христо Ботев" № 49
5. гр. Пловдив, ул. "Стефан Стамболов" № 21 А
6. гр. Перник, ул. "Отец Паисий" № 21
7. с. Веселиново, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. "Г. Дражев" № 7
8. гр. Сливен, ж.к. "Българка" № 83
9. гр. Златица, обл. София, пл. "Македония" № 1
10. гр. София, ж.к. "Обеля - 2", ул. "106" № 34
11. с. Падина, общ. Ардино, обл. Кърджали, УПИ XV, кв. 14
12. с. Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково, ул. "Васил Левски" № 53
13. гр. София, ул. "Неделчо Бончев" № 37
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7388 от 14.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7164 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7164, 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 8 /осем/ и увеличение с 3 /три/ 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Берковица, област Монтана, ул. Бдин, № 10
2. гр. София, ул. „Проф. Атанас Иширков“ № 9
3. гр. Дулово, ул. „Александър Стамболийски“ № 25
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4.
5.
6.
7.
8.

гр. Варна, ул. „Топола“ № 26
гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 170
гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, ул. „Христо Ботев“ № 35
гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода“, бл. № 2
с. Смирненски, ул. „Кирил и Методий“ № 17

II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. с. Лозенец, област Бургас, ул. „Велека“ № 2
2. с. Равда, община Несебър, ул. „Несебър“, № 2
3. 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.
По раздел осми. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „АКТИВ-БГ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7040 от 07.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6299 от 23.05.2018 г.)
На 23.05.2018 г. с вх. № 000030-6299, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВ
- БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Али Айдън и
Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за увеличение с 1 /един/ брой джакпот
система в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ - БГ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „АКТИВ-БГ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7229 от 13.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6719 от 31.05.2018 г.)
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На 31.05.2018 г. с вх. № 000030-6719, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВ
- БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Али Айдън и
Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за намаление с 1 /един/ брой джакпот
система в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ - БГ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-7360 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7231 от 13.06.2018 г.)
На 13.06.2018 г. с вх. № 000030-7231, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ” ООД, гр.
Пловдив, за утвърждаване Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино и на образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Суворов“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „МEРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен“, ул. „Васил Левски“ № 52,
ЕИК: 204730828, представлявано от Хамит Нежат Джанътез само заедно с Росен Йорданов
Киришев или Хамит Нежат Джанътез само заедно с Курти Георгиев Куртев или Бурхан Генч
само заедно с Росен Йорданов Киришев или Бурхан Генч само заедно с Курти Георгиев
Куртев – управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино и образци на удостоверителни знаци за участие в хазартни игри, за игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Суворов“ № 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. За игри с игрални автомати:
2.1. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7041 от 07.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6193 от 21.05.2018 г.)
На 21.05.2018 г. с вх. № 000030-6193, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121.
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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Руди Христов Баков и
Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” 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.
2.2. „ЕЛИТ – 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-7087 от 08.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6397 от 29.05.2018 г.)
На 29.05.2018 г. с вх. № 000030-6397, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров”
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№ 8, вх. А, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
намаление с 2 /два/ броя на системите за формиране на премия джакпот в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, 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. „ВИСАБОН 2009“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7085 от 08.06.2018
г. по искане с вх. № 000030-6700 от 31.05.2018 г.)
На 31.05.2018 г. с вх. № 000030-6700, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИСАБОН 2009” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност и
Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Искър“, ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар, по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1904 от 27.02.2018 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 „ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК:200782311, представлявано
заедно и поотделно от Венелин Митков Бандалов и Радостин Кирилов Кирилов - управители,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност и Изисквания към игралните
зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Искър“, ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар.
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. „ЕС И ЕМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-6987 от 06.06.2018 г. по
искане с вх. № 000030-6712 от 31.05.2018 г.)
На 31.05.2018 г. с вх. № 000030-6712, 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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
деинсталиране на 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.
2.5. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-7072 от
08.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6822 от 04.06.2018 г.)
На 04.06.2018 г. с вх. № 000030-6822, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД,
гр. Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само заедно от Мехмет
Тан – изпълнителен директор и Вели Джем Йозкютюк – прокурист, за деинсталиране на
1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с адрес: пл. „Четиринадесети март ” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, 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. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-7279 от
13.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6823 от 04.06.2018 г.)
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На 04.06.2018 г. с вх. № 000030-6823, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД,
гр. Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул. „Драган
Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само заедно от Мехмет
Тан – изпълнителен директор и Вели Джем Йозкютюк – прокурист, за деинсталиране на
1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
бул. „Драган Цанков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-7071 от
08.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-6824 от 04.06.2018 г.)
На 04.06.2018 г. с вх. № 000030-6824, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД,
гр. Свиленград, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
бул. „България” № 28.
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 „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само заедно от Мехмет
Тан – изпълнителен директор и Вели Джем Йозкютюк – прокурист, за деинсталиране на 1
/един/ брой джакпот система в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
бул. „България” № 28.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, 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. „Ц.Б.С.- 2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7082 от 08.06.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6871 от 05.06.2018 г.)
На 05.06.2018 г. с вх. № 000030-6871, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн. Клементина“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Ц.Б.С.2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 200855503, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
намаление с 1 /един/ брой на системите за формиране на премия джакпот в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Кн. Клементина“ № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Ц.Б.С.-2009” 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.
2.9. „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7345 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7074 от 08.06.2018 г.)
На 08.06.2018 г. с вх. № 000030-7074, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 88.
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 „ЕЛ ПИ
ГРУП БЪЛГАРИЯ” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Константин Величков” № 157-159, ет. 1, офис 3, ЕИК: 200287869,
107

представлявано поотделно от Любомир Володиев Захаринов и Марио Володиев Захаринов –
управители, в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 88.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” 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. „НАБА ЙИСТГРУП“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-7375 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7182 от 12.06.2018 г.)
На 12.06.2018 г. с вх. № 000030-7182, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Наба Ийстгруп” ООД,
гр. Варна, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, II-ри
микрорайон, Търговски комплекс, модул № 5.
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 „Наба
Ийстгруп” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Дебър”
№ 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева – управител в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, Търговски комплекс,
модул № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Наба Ийстгруп” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11. „ГЕЙМЪР – 2001“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-7380 от
14.06.2018 г. по искане с вх. № 000030-7185 от 12.06.2018 г.)
На 12.06.2018 г. с вх. № 000030-7185, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Христо
Смирненски” № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от Митко
Цветанов Тодоров – управител, за игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Христо Смирненски” № 78.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” 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.
По раздел десети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-7090/08.06.2018 г.
На 18.05.2018 г. с вх. № 000030-6166, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО РЕД БЕТ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ян Хунияди“ № 14, ет. 1.
С вх. № 000030-6339 от 28.05.2018 г. е внесено заявление за прекратяване на
производството по искането.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от АПК, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното административно производство по писмено искане с
вх. № 000030-6166 от 18.05.2018 г. от „КАЗИНО РЕД БЕТ” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ян Хунияди“ № 14, ет. 1.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1. Докладна записка изх. № 000030-7104/08.06.2018 г.
На 28.05.2018 г. с вх. № 000030-6374 в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „MM ПЛЮС“ ЕООД,
гр. Пловдив, за промени, вписани в Търговския регистър.
С Решение № 000030-5835 от 11.05.2018 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 86, ал. 1, т. 9, Държавната комисия по хазарта приложила принудителна административна
мярка – окончателно отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-2588
от 16.03.2018 г. на „MM ПЛЮС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
район „Централен“, ул. „Княз Александър I“, № 42, офис 20,
ЕИК: 115600991,
представлявано от Александър Ангелов Ненчев - управител, за организиране на хазартни
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игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Белово, област Пазарджик,
ул. „Освобождение“ № 60.
Решение № 000030-5835 от 11.05.2018 г. на ДКХ е обжалвано пред Административен
съд –София град.
На 28.05.2018 г. с вх. № 000030-6374 в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „MM ПЛЮС“ ЕООД,
гр. Пловдив, за промени, вписани в Търговския регистър.
В случая образуваното по писмено искане на „MM ПЛЮС“ ЕООД, гр. Пловдив
производство за промени, вписани в Търговския регистър, следва да бъде спряно предвид
наличието на съдебно производство по обжалване на Решение № 000030-5835 от 11.05.2018 г.
пред Административен съд –София град.
Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК „Административният орган спира
производството при наличието на образувано друго административно или съдебно
производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото
приключване;...“ В настоящата хипотеза начина, по който ще приключи производството по
приложила принудителна административна мярка – окончателно отнемане на лицензи,
издадени на „MM ПЛЮС“ ЕООД, гр. Пловдив, е от съществено значение за приемане на
решение по искането за промени, вписани в Търговския регистър. След приключване на
съдебното производство ще може да бъда разгледано искането за промени, вписани в
Търговския регистър, тъй като изхода на съдебното производството ще предопредели
решението на ДКХ по искане с вх. № 000030-6374 от 28.05.2018 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ
Спира административното производство по искане с вх. 000030-6374 от 28.05.2018
г. за промени, вписани в Търговския регистър до приключване на съдебното
производство по обжалване на Решение № 000030-5835 от 11.05.2018 г. г. пред
Административен съд –София град.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 000030-7166/11.06.2018 г.
В Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е постъпило писмо относно прекратяване на
договор за наем на недвижим имот, в който се организират хазартни игри с игрални автомати
от „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД.
С писмо ДКХ изиска от „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД като организатор на хазартни игри с
игрални автомати в горепосочения недвижим имот в 14-дневен срок от получаване на
писмото да бъде представен документ, доказващ правното основание за ползване на
недвижимия имот, в който се намира игралната зала.
На заседанието на ДКХ на 31.05.2018 г. с оглед необходимостта от доизясняване на
обстоятелствата, Държавната комисия по хазарта отложи разглеждането на предложението за
откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка.
В ДКХ са постъпили писма, съгласно които договорът за наем на недвижим имот не е
прекратен.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
Не открива производство по прилагане на принудителна административна мярка
по чл. 86, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 000030-7208/12.06.2018 г.
На 22.05.2018 г. с вх. № 000030-6243, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за извършване на промени в издаден лиценз по Закона за хазарта /ЗХ/ в игрална
зала с адрес: гр. Харманли, област, Хасково, ул. „Янко Сакъзов“ № 2.
С вх. № 000030-6295/23.05.2018 г. е внесено заявление за прекратяване на
производството по искането.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от АПК, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното административно производство по писмено искане вх.
№ 000030-6243 от 22.05.2018 г. от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за извършване
на промени в издаден лиценз по Закона за хазарта /ЗХ/ в игрална зала с адрес: гр.
Харманли, област, Хасково, ул. „Янко Сакъзов“ № 2.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. Докладна записка изх. № 000030-7214/12.06.2018 г.
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-6978 в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“
ЕООД, гр. София, за промени, вписани в Търговския регистър.
С Решение № 000030-3649 от 30.03.2018 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 86, ал. 1, т. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 4, предложение първо от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта приложила принудителна административна мярка – окончателно отнемане на
издадени лицензи на „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“, № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано от
Михаил Йорданов Биров – управител.
Решение № 000030-3649 от 30.03.2018 г. на ДКХ е обжалвано пред Административен
съд –София град.
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-6978 в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“
ЕООД, гр. София, за промени, вписани в Търговския регистър.
В случая образуваното по писмено искане на „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ЕООД
производство за промени, вписани в Търговския регистър, следва да бъде спряно предвид
наличието на съдебно производство по обжалване на Решение № 000030-3649 от 30.03.2018 г.
пред Административен съд –София град.
Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК „Административният орган спира
производството при наличието на образувано друго административно или съдебно
производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото
приключване;...“ В настоящата хипотеза начина, по който ще приключи производството по
приложената принудителна административна мярка – окончателно отнемане на издадени
лицензи на „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ЕООД, е от съществено значение за приемане на решение
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по искането за промени, вписани в Търговския регистър. След приключване на съдебното
производство ще може да бъда разгледано искането за промени, вписани в Търговския
регистър, тъй като изхода на съдебното производството ще предопредели решението на ДКХ
по искане с вх. № 000030-6978 от 06.06.2018 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ
Спира административното производство по искане с вх. № 000030-6978 от
06.06.2018 г. за промени, вписани в Търговския регистър, до приключване на съдебното
производство по обжалване на Решение № 000030-3649 от 30.03.2018 г. пред
Административен съд –София град.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. Докладна записка изх. № 000030-7215/12.06.2018 г.
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-6976 в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“
ЕООД, гр. София, за промени, вписани в Търговския регистър.
С Решение № 000030-3649 от 30.03.2018 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 86, ал. 1, т. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 4, предложение първо от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта приложила принудителна административна мярка – окончателно отнемане на
издадени лицензи на „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“, № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано от
Михаил Йорданов Биров – управител.
Решение № 000030-3649 от 30.03.2018 г. на ДКХ е обжалвано пред Административен
съд –София град.
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-6976 в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“
ЕООД, гр. София, за промени, вписани в Търговския регистър.
В случая образуваното по писмено искане на „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ЕООД
производство за промени, вписани в Търговския регистър, следва да бъде спряно предвид
наличието на съдебно производство по обжалване на Решение № 000030-3649 от 30.03.2018 г.
пред Административен съд –София град.
Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК „Административният орган спира
производството при наличието на образувано друго административно или съдебно
производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото
приключване;...“ В настоящата хипотеза начина, по който ще приключи производството по
приложената принудителна административна мярка – окончателно отнемане на издадени
лицензи на „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС“ ЕООД, е от съществено значение за приемане на решение
по искането за промени, вписани в Търговския регистър. След приключване на съдебното
производство ще може да бъда разгледано искането за промени, вписани в Търговския
регистър, тъй като изхода на съдебното производството ще предопредели решението на ДКХ
по искане с вх. № 000030-6976 от 06.06.2018 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ
Спира административното производство по искане с вх. № 000030-6976 от
06.06.2018 г. за промени, вписани в Търговския регистър, до приключване на съдебното
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производство по обжалване на Решение № 000030-3649 от 30.03.2018 г. пред
Административен съд –София град.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6. Докладна записка изх. № 000030-7216/12.06.2018 г.
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-6977 в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ-СЕРВИЗ“
ЕООД, гр. София, за промени, вписани в Търговския регистър.
С Решение № 000030-3648 от 30.03.2018 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 86, ал. 1, т. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 4, предложение първо от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта приложила принудителна административна мярка – окончателно отнемане на лиценз,
за който е издадено Удостоверение № 000030-7548 от 01.07.2016 г. на „БЛИЦ-СЕРВИЗ“ ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“,
ул.
„Христо Белчев“, № 19, ет. 1, ЕИК: 202501298, представлявано от Румен Христов Стойчев управител, за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
Решение № 000030-3648 от 30.03.2018 г. на ДКХ е обжалвано пред Административен
съд –София град.
На 06.06.2018 г. с вх. № 000030-6977 в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ-СЕРВИЗ“
ЕООД, гр. София, за промени, вписани в Търговския регистър.
В случая образуваното по писмено искане на „БЛИЦ-СЕРВИЗ“ ЕООД производство за
промени, вписани в Търговския регистър, следва да бъде спряно предвид наличието на
съдебно производство по обжалване на Решение № 000030-3648 от 30.03.2018 г. пред
Административен съд –София град.
Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК „Административният орган спира
производството при наличието на образувано друго административно или съдебно
производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото
приключване;...“ В настоящата хипотеза начина, по който ще приключи производството по
приложената принудителна административна мярка – окончателно отнемане на лиценза,
издаден на „БЛИЦ-СЕРВИЗ“ ООД, е от съществено значение за приемане на решение по
искането за промени, вписани в Търговския регистър. След приключване на съдебното
производство ще може да бъда разгледано искането за промени, вписани в Търговския
регистър, тъй като изхода на съдебното производството ще предопредели решението на ДКХ
по искане с вх. № 000030-6977 от 06.06.2018 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ
Спира административното производство по искане с вх. № 000030-6977 от
06.06.2018 г. за промени, вписани в Търговския регистър, до приключване на съдебното
производство по обжалване на Решение № 000030-3648 от 30.03.2018 г. пред
Административен съд –София град.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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8. Докладна записка изх. № 000030-7326/14.06.2018 г.
На 08.06.2018 г. с вх. № 000030-7062, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ООД,
гр. Враца, за промени, вписани в Търговския регистър.
След проверка и проучване на представени документи бе установено, че промяната,
вписана в Търговския регистър засяга съдружника на искателя като тази промяна не попада в
обхвата на чл. 37 от ЗХ и комисията не следва да се произнесе по подаденото искане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 37 от ЗХ, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното административно производство по писмено искане
с вх. № 000030-7062 от 08.06.2018 г. от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ООД, гр. Враца, за
промени, вписани в Търговския регистър.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
МАРИЯ ФИЛИПОВА
Секретар-протоколчик:
/Теодора Цингилева/
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