РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-9294
гр. София, 24.07.2018 г.
Днес, 24 юли 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. Евгени Стоянов;
5. Николай Райчев.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция „ЛКД” в
Държавната комисия по хазарта (ДКХ).
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта (предложение с
изх. № 1255 от 23.07.2018 г.)
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети. Разглеждане на искания за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8780 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-7139 от 11.06.2018 г.)
1.2. „БУЛ ТОП“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-8843 от 13.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8649 от 05.07.2018 г.)
1.3. „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя (предложение с изх. № 000030-8963 от 19.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8374 от 29.06.2018 г.)
1.4. „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН - СВИЛЕНА КОСТОВА НИКОЛОВА“ ЕТ, гр.
Нова Загора (предложение с изх. № 000030-8964 от 19.07.2018 г. по искане с вх. № 0000308712 от 09.07.2018 г.)
1.5. „УИН БЕТ – ВАРНА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9017 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8594 от 04.07.2018 г.)
1.6. „СИКС ГРУП – 09“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9020 от 20.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8751 от 11.07.2018 г.)
1.7. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9088 от 23.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8899 от 18.07.2018 г.)

Раздел четвърти. Разглеждане на искане за прекратяване действието на удостоверение
за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ТИЙ ДЖИ“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9098 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8884 от 17.07.2018 г.)
Раздел пети. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на издадени
лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ЕВРО 2007“ ЕООД, гр. Костинброд (предложение с изх. № 000030-8755 от 11.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8069 от 26.06.2018 г.)
1.2. „БЕФ“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-8746 от 11.07.2018 г. по искане с
вх. № 000030-8590 от 04.07.2018 г.)
1.3. „ХАЗАРТ 08“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8785 от 11.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8633 от 04.07.2018 г.)
1.4. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8829 от
12.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8621 от 04.07.2018 г.)
1.5. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-8967 от 19.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8727 от 10.07.2018 г.)
1.6. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9040 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8761 от 11.07.2018 г.)
Раздел шести. Разглеждане на искане за издаване на лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за
хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ЛАВА 2010“ ООД, гр. Попово (предложение с изх. № 000030-9003 от 20.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7882 от 21.06.2018 г.)
Раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. ЕТ „МОТ-07-Димитър Кръстев“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-8898 от
17.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-6437 от 30.05.2018 г.)
1.2. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8887 от 17.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-7063 от 08.06.2018 г.)
1.3. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9004 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-7566 от 15.06.2018 г.)
1.4. „ЕЛИТ – 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-9072 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7259 от 13.06.2018 г.)
1.5. „ДА ВИ ТО КОМЕРС“ ООД, гр. Велико Търново (предложение с изх. № 000030-9071 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-7110 от 11.06.2018 г.)
1.6. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9089 от 23.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7960 от 22.06.2018 г.)
1.7. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-8945 от 18.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-6288 от 23.05.2018 г.)
Раздел осми. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за обекти, в които са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „УЛТОР“ ООД, гр. Петрич (предложение с изх. № 000030-9005 от 20.07.2018 г. по искане
с вх. № 000030-7567 от 15.06.2018 г.)
1.2. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9008 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-7205 от 12.06.2018 г.)
1.3. „ГЕЙМС 2012“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9074 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7152 от 11.06.2018 г.)
2

1.4. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-9007 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-7114 от 11.06.2018 г.)
Раздел девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАКРА-Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8732-10.07.2018 г. по искане
с вх. № 000030-8586-04.07.2018 г.)
1.2. „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-8841 от 13.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8760 от 11.07.2018 г.)
1.3. „ЛАРИС-ВЕГА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8844 от 13.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8752 от 11.07.2018 г.)
1.4. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-8944 от 18.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8853 от 13.07.2018 г.)
1.5. „КАЗИНО ЕЛИТ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8968 от 19.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8838 от 13.07.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-8999 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-6316 от 25.05.2018 г.)
2.2. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-9000 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-7565 от 15.06.2018 г.)
2.3. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. Свиленград (предложение с изх. № 000030-8995 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8880 от 17.07.2018 г.)
2.4. „КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8782 от 11.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8525 от 03.07.2018 г.)
2.5. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8778 от 11.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8591 от 04.07.2018 г.)
2.6. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9038 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8921 от 18.07.2018 г.)
2.7. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9094 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8907 от 18.07.2018 г.)
2.8. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9090 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8937 от 18.07.2018 г.)
2.9. „УИН БЕТ-1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9093 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8909 от 18.07.2018 г.)
2.10. „УИН БЕТ-2“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9092 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8912 от 18.07.2018 г.)
2.11. „УИН БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9078 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8914 от 18.07.2018 г.)
2.12. „ГРАНД КАЗИНО- 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8777 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8593 от 04.07.2018 г.)
2.13. „ГРАНД КАЗИНО - 1" ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9016 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8913 от 18.07.2018 г.)
2.14. „ГРАНД КАЗИНО- 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9012 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8908 от 18.07.2018 г.)
2.15. „ГРАНД КАЗИНО 1" ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9013 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8910 от 18.07.2018 г.)
2.16. „ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9014 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8911 от 18.07.2018 г.)
2.17. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8773 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8613 от 04.07.2018 г.)
2.18. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8735 от
10.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8620 от 04.07.2018 г.)
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2.19. „СИТ-33“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8737 от 10.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8615 от 04.07.2018 г.)
2.20. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-8743 от 10.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8650 от 05.07.2018 г.)
2.21. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-8788 от 12.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8651 от 05.07.2018 г.)
2.22. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-8985 от 20.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8958 от 18.07.2018 г.)
2.23. „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“ СД, гр. Панагюрище (предложение с
изх. № 000030-8781 от 11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8669 от 05.07.2018 г.)
2.24. „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“ СД, гр. Панагюрище (предложение с
изх. № 000030-8879 от 17.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8692 от 06.07.2018 г.)
2.25. „ЖОКЕР-1999“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-8784 от 11.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8635 от 04.07.2018 г.)
2.26. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8772 от 11.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8653 от 05.07.2018 г.)
2.27. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8771 от 11.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8654 от 05.07.2018 г.)
2.28. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8766 от 11.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8655 от 05.07.2018 г.)
2.29. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8770 от 11.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8658 от 05.07.2018 г.)
2.30. „ФОРС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-8733 от 10.07.2018 г. по искане
с вх. № 000030-8660 от 05.07.2018 г.)
2.31. „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ“ ЕТ, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-8734
от 10.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8661 от 05.07.2018 г.)
2.32. „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ“ ЕТ, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-8736
от 10.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8662 от 05.07.2018 г.)
2.33. „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ“ ЕТ, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-8738
от 10.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8663 от 05.07.2018 г.)
2.34. „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ“ ЕТ, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-8739
от 10.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8691 от 06.07.2018 г.)
2.35. „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8768 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8672 от 05.07.2018 г.)
2.36. „ЕЛИТ - 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-8767 от 11.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8675 от 06.07.2018 г.)
2.37. „ЕЛИТ - 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-8833 от 13.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8754 от 11.07.2018 г.)
2.38. „ЕЛИТ - 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-8834 от 13.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8753 от 11.07.2018 г.)
2.39. „КЕНОМАТ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-8776 от 11.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8693 от 06.07.2018 г.)
2.40. „КАЗИНО КИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8774 от 11.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8685 от 06.07.2018 г.)
2.41. „КАЗИНО КИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9096 от 23.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8959 от 19.07.2018 г.)
2.42. „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ“ ЕТ, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-8789 от
12.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8701 от 09.07.2018 г.)
2.43. „ФЕНИКС-2004“ ЕООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-8779 от 11.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8705 от 09.07.2018 г.)
2.44. „ПЕЛТ“ ЕООД, гр. Габрово (предложение с изх. № 000030-8531 от 03.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8189 от 29.06.2018 г.)
2.45. „ПАНО И САНИ - АВРАМОВ И СИЕ“ ООД, гр. Горна Оряховица (предложение с изх.
№ 000030-8530 от 03.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8215 от 29.06.2018 г.)
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2.46. „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ – 92“ ЕТ, гр. София (предложение с изх. № 000030-8793 от
12.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8610 от 04.07.2018 г.)
2.47. „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ – 92“ ЕТ, гр. София (предложение с изх. № 000030-8794 от
12.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8612 от 04.07.2018 г.)
2.48. „ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ“ ЕООД, гр. Раднево (предложение с изх.
№ 000030-8842 от 13.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8634 от 04.07.2018 г.)
2.49. „БРИЗ – М“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8828 от 12.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8652 от 05.07.2018 г.)
2.50. „РАДКА МОСКОВА“ ЕТ, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8797 от
12.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8689 от 06.07.2018 г.)
2.51. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8796 от
12.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8690 от 06.07.2018 г.)
2.52. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8928 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8845 от 13.07.2018 г.)
2.53. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8929 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8846 от 13.07.2018 г.)
2.54. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8930 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8847 от 13.07.2018 г.)
2.55. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8931 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8849 от 13.07.2018 г.)
2.56. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8932 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8848 от 13.07.2018 г.)
2.57. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8933 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8850 от 13.07.2018 г.)
2.58. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8934 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8851 от 13.07.2018 г.)
2.59. „ОУШЪН ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8988 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8852 от 13.07.2018 г.)
2.60. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8989 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8855 от 13.07.2018 г.)
2.61. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8990 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8856 от 13.07.2018 г.)
2.62. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8994 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8860 от 13.07.2018 г.)
2.63. „ГАРАНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Раднево (предложение с изх. № 000030-8978 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8883 от 17.07.2018 г.)
2.64. „ПАЛМС ЛЮЛИН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8979 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8885 от 17.07.2018 г.)
2.65. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8980 от 20.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8886 от 17.07.2018 г.)
2.66. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8987 от 20.07.2018 г. по искане
с вх. № 000030-8888 от 17.07.2018 г.)
2.67. „ВИСАБОН 2009“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8986 от 20.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8889 от 17.07.2018 г.)
2.68. „Е.Г.-СОФИЯ ВМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9037 от 23.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8897 от 17.07.2018 г.)
2.69. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8984 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8905 от 18.07.2018 г.)
2.70. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8983 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8906 от 18.07.2018 г.)
2.71. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8982 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8938 от 18.07.2018 г.)
2.72. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9099 от 23.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8960 от 19.07.2018 г.)
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2.73. „ЕКЗА ГРУП“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-8830 от 12.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8715 от 09.07.2018 г.)
2.74. „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград (предложение с изх. № 000030-8832 от
13.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8728 от 10.07.2018 г.)
2.75. „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград (предложение с изх. № 000030-8831 от
13.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8729 от 10.07.2018 г.)
2.76. „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8965 от 19.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8791 от 12.07.2018 г.)
2.77. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-9039 от 23.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8915 от 18.07.2018 г.)
2.78. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-9032 от 23.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8917 от 18.07.2018 г.)
2.79. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9027 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8916 от 18.07.2018 г.)
2.80. „КАЗИНО ПЕРЛА-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9030 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8918 от 18.07.2018 г.)
2.81. „КАЗИНО ПЕРЛА-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9031 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8941 от 18.07.2018 г.)
2.82. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9091 от 23.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8943 от 18.07.2018 г.)
2.83. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9026 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8919 от 18.07.2018 г.)
2.84. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9033 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8920 от 18.07.2018 г.)
2.85. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9035 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8939 от 18.07.2018 г.)
2.86. „МИЛИОН КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9079 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8922 от 18.07.2018 г.)
2.87. „КАЗИНО МИРАЖ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9080 от
23.07.2018г. по искане с вх. № 000030-8923 от 18.07.2018 г.)
2.88. „КАЗИНО МИРАЖ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9082 от 23.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8924 от 18.07.2018 г.)
2.89. „УИН БЕТ – ВАРНА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9084 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8925 от 18.07.2018 г.)
2.90. „М. М. Г.“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9028 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8940 от 18.07.2018 г.)
2.91. „М. М. Г.“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9029 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8942 от 18.07.2018 г.)
2.92. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9034 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8950 от 18.07.2018 г.)
2.93. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9036 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8953 от 18.07.2018 г.)
2.94. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9104 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8955 от 18.07.2018 г.)
2.95. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9102 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8957 от 18.07.2018 г.)
2.96. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9087 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8900 от 18.07.2018 г.)
2.97. „ТОРЪС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-9101 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8973 от 19.07.2018 г.)
2.98. „ТОРЪС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-9105 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8974 от 19.07.2018 г.)
2.99. „КАЗИНО РЕД БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9100 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8903 от 18.07.2018 г.)
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2.100. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9097 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8904 от 18.07.2018 г.)
2.101. „ВЛАТОД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9113 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7315 от 14.06.2018 г.)
2.102. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9114 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8657 от 05.07.2018 г.)
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
000030-8748 от 11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8709 от 09.07.2018 г.)
3.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
000030-8750 от 11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8711от 09.07.2018 г.)
3.3. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
000030-9018 от 20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8865 от 16.07.2018 г.)
3.4. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“, гр. София (предложение с изх. № 000030-8935
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8818 от 12.07.2018 г.)
3.5. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9117 от 23.07.2018 г.
искане с вх. № 000030-9021 от 20.07.2018 г.)

№
№
№
от
по

4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-8747 от 11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8708 от 09.07.2018 г.)
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-8749 от 11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8710 от 09.07.2018 г.)
4.3. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-9019 от 20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8864 от 16.07.2018 г.)
4.4. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8521 от 03.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8185 от 28.06.2018 г.)
4.5. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8927 от 18.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8839 от 13.07.2018 г.)
4.6. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9115 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9023 от 20.07.2018г.)
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9116 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9022 от 20.07.2018 г.)
Раздел десети. 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. „МEРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-8775 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8496 от 03.07.2018 г.)
1.2. „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8966 от
19.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-6422 от 29.05.2018 г.)
1.3. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9015 от 20.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8837 от 13.07.2018 г.)
1.4. „ГРАНД КОРОНА“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9112 от 23.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8997 от 20.07.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8769 от 11.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8659 от 05.07.2018 г.)
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2.2. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8991 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8857 от 13.07.2018 г.)
2.3. „РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8992 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8858 от 13.07.2018 г.)
2.4. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8993 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8859 от 13.07.2018 г.)
3. За игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти и игри в игрално казино (онлайн):
3.1. „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ“ ЛИМИТИД" LTD, Малта (предложение с изх. № 000030-9103
от 23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-4444 от 19.04.2018 г.)
Раздел единадесети. Докладна записка:
1. Докладна записка изх. № 000030-9073/23.07.2018 г.
Раздел дванадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта (предложение
с изх. № 1255 от 23.07.2018 г.)
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://www.casipto.com/
https://22bet.com
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на online хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това, операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
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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://www.casipto.com/
https://22bet.com
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 2 /две/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък:
1. „БУЛ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-8683 от 06.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8478 от 02.07.2018 г.)
На 02.07.2018 г. с вх. № 000030-8478 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.
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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 представения от „БУЛ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област Пловдив, община Пловдив, 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. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
BLAZING PEARLS
ред Наименование
1.

Тип

-

Протокол от изпитване №

ИА-2721 от 21.06.2018 г.

Производител / номер на
удостоверение

ZITRO FACTORY, S.A.R.L., Luxembourg

Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

17-21796

Година на производство

2017 г.
Видео слот:
1. DRAGON PRINCESS;
2. DRAGON WARRIOR;
3. FU CHARMS.

Вид на играта

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. „ГЕЙМПРОМ” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8792-12.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8641-05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8641 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Утвърждава представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. "Джеймс Баучер" № 20, ЕИК: 131231522,
представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и Митко Цветанов
Тодоров – управители, 1 /един/ брой тип на игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Електронна рулетка

1.

Тип

Crystal Roulette

Протокол от изпитване №

ИА-2722 от 03.07.2018 г.

Производител

Tangiamo Touch Technology AB, Sweden

Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

SN-TT9830SP16

Година на производство

2018 г.

Вид на играта

1. Рулетка.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-910623.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8892-17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № 000030-8892 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със седалище
и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151, район
„Панчарево“, ж.к. „Местност Враня - Лозен – Триъгълника“, ул. „Марица” No 4,
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ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

RED COLLECTION

1.

Тип

EGT

Протокол от изпитване №

ИА-2661.3 от 05.07.2018 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

EGT-VS9-1 - 134994

Година на производство

2016 г.
Видео слот 48 игри:

Вид на играта

1. 20 SUPER HOT;
2. 40 SUPER HOT;
3. BURNING HOT;
4. 5 DAZZLING HOT;
5. FLAMING HOT;
6. AMAZONS’BATTLE;
7. 50 AMAZONS’BATTLE;
8. PIN UP QUEENS;
9. ANCIENT DYNASTY;
10. 20 JOKER REELS;
11. 30 SPICY FRUITS;
12. 40 MEGA CLOVER;
13. SHINING CROWN;
14. VERSAILLES GOLD;
15. DICE & ROLL;
16. EXTRA STARS;
17. RISE OF RA;
18. FROG STORY;
19. 40 BURNING HOT;
20. 20 HOT BLAST;
21. 40 ULTRA RESPIN;
22. ALMIGHTY RAMSES II;
23. CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
24. DOROTHY’S FAIRYLAND;
25. 20 DIAMONDS;
26. ZODIAC WHEEL;
27. 40 LUCKY KING;
28. LUCKY & WILD;
29. 5 JUGGLE FRUITS;
30. 20 BURNING HOT;
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31. LEGENDARY ROME;
32. GREAT EMPIRE;
33. DICE HIGH;
34. AMAZING AMAZONIA;
35. THE STORY OF ALEXANDER;
36. THUMBELINA’S DREAM;
37. BRAVE CAT;
38. 100 SUPER HOT;
39. 27 WINS;
40. GREAT 27;
41. SECRETS OF ALCHEMY;
42. FRUITS KINGDOM;
43. WONDER TREE;
44. BOOK OF MAGIC;
45. BLUE HEART;
46. OCEAN RUSH;
47. CORAL ISLAND;
48. WONDERHEART.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-910723.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8893-17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № 000030-8893 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със седалище
и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151, район
„Панчарево“, ж.к. „Местност Враня - Лозен – Триъгълника“, ул. „Марица” № 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

UNION COLLECTION

1.

Тип

EGT
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Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2716.1 от 12.07.2018 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

EGT-VS8 - 109283

Година на производство

2015 г.

Вид на играта

1. 100 BURNING HOT;
2. 100 SUPER HOT;
3. 20 BURNING HOT;
4. 20 DAZZLING HOT;
5. 20 DIAMONDS;
6. 20 HOT BLAST;
7. 20 JOKER REELS;
8. 20 SUPER HOT;
9. 30 SPICY FRUITS;
10. 40 BURNING HOT;
11. 40 LUCKY KING;
12. 40 MEGA CLOVER;
13. 40 SUPER HOT;
14. 40 ULTRA RESPIN;
15. 5 DAZZLING HOT;
16. 5 JUGGLE FRUITS;
17. 50 AMAZONS’ BATTLE;
18. 50 SPICY FRUITS;
19. AGE OF TROY;
20. ALMIGHTY RAMSES II;
21. AMAZONS’ BATTLE;
22. ANCIENT DYNASTY;
23. BLUE HEART;
24. BOOK OF MAGIC;
25. BRAVE CAT;
26. BURNING HOT;
27. CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
28. DISE & ROLL;
29. DOROTHY’S FIRYLAND;
30. EGYPT SKY;
31. EXTRA STARS;
32. FLAMING HOT;
33. FROG STORY;
34. LEGENDARY ROME;
35. LUCKY HOT;
36. OCEAN RUSH;
37. PIN UP QUEENS;
38. RISE OF RA;
39. SECRETS OF ALCHEMY;
40. SHINING CROWN;
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41. SUPREME HOT;
42. THE STORY OF ALEXANDER;
43. THUMBELINA’S DREAM;
44. ULTIMATE HOT;
45. VERSAILLES GOLD;
46. EUROPEAN ROULETTE.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-910823.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8894-17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № 000030-8894 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със седалище
и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151, район
„Панчарево“, ж.к. „Местност Враня - Лозен – Триъгълника“, ул. „Марица” № 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

FRUITS COLLECTION-2

1.

Тип

EGT

Протокол от изпитване №

ИА-2686.2 от 05.07.2018 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

EGT-VS8 - 109283

Година на производство

2015 г.
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Вид на играта

1. 20 SUPER HOT;
2. 40 SUPER HOT;
3. 100 SUPER HOT;
4. BURNING HOT;
5. 20 BURNING HOT;
6. 40 BURNING HOT;
7. 100 BURNING HOT;
8. 40 MEGA CLOVER;
9. 50 MEGA CLOVER;
10. FLAMING HOT;
11. 100 FLAMING HOT;
12. 100 LUCKY HAT;
13. EXTRA STARS;
14. 20 EXTRA STARS;
15. 40 EXTRA STARS;
16. 40 ULTRA RESPIN;
17. 5 DAZZLING HOT;
18. 20 DAZZLING HOT;
19. 20 HOT BLAST;
20. 50 HOT BLAST;
21. 30 SPICY FRUITS;
22. 50 SPICY FRUITS;
23. 20 JOKER REELS;
24. 40 JOKER REELS;
25. SHINING CROWN;
26. 40 SHINING CROWN;
27. 5 BURNING HEART;
28. 10 BURNING HEART;
29. DICE & ROLL;
30. more DICE & ROLL;
31. LUCKY & WILD;
32. more LUCKY & WILD;
33. HOT & CASH;
34. 40 HOT & CASH;
35. 20 CHARMING JOKER;
36. 40 LUCKY KING;
37. 5 JUGGLE FRUITS;
38. CARAMEL HOT;
39. SUPER 20;
40. DICE HIGH;
41. LUCKY HOT;
42. EXTREMELY HOT;
43. ULTIMATE HOT;
44. 5 GREAT STAR;
45. SUPREME HOT;
46. GREAT 27;
47. 27 WINS;
48. 81 WINS.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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6. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-910923.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8895-17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № 000030-8895 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със седалище
и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151, район
„Панчарево“, ж.к. „Местност Враня - Лозен – Триъгълника“, ул. „Марица” № 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

ORANGE COLLECTION

1.

Тип

EGT

Протокол от изпитване №

ИА-2601.7 от 04.07.2018 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

EGT-VS9-1 - 134994

Година на производство

2015 г.

Вид на играта

1. 20 SUPER HOT;
2. 40 SUPER HOT;
3. BURNING HOT;
4. 5 DAZZLING HOT;
5. FLAMING HOT;
6. AMAZONS’BATTLE;
7. PENGUIN STYLE;
8. AGE OF TROY;
9. OCEAN RUSH;
10. SECRETS OF ALCHEMY;
11. SPANISH PASSION;
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12. THUMBELINA’S DREAM;
13. SHINING CROWN;
14. VERSAILLES GOLD;
15. DICE & ROLL;
16. EXTRA STARS;
17. RISE OF RA;
18. FROG STORY;
19. ULTIMATE HOT;
20. FORTUNE SPELLS;
21. CARAMEL HOT;
22. DICE HIGH;
23. DRAGON REBORN;
24. WONDER TREE;
25. 20 DIAMONDS;
26. ZODIAC WHEEL;
27. GAME OF LUCK;
28. LUCKY & WILD;
29. LIKE A DIAMOND;
30. EXTREMELY HOT;
31. EGYPT SKY;
32. CATS ROYAL;
33. THE WHITE WOLF;
34. ACTION MONEY;
35. BRAVE CAT;
36. CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
37. OLIMPUS GLORY;
38. ROYAL SECRETS;
39. More DICE & ROLL;
40. LUCKY HOT;
41. HOT & CASH;
42. More LUCKY & WILD;
43. OIL COMPANY II;
44. HALLOWEEN;
45. WICHES’CHARM;
46. DRAGON REELS;
47. KANGAROO LAND;
48. VENEZIA D’ORO.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
7. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-911023.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8896-17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № 000030-8896 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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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 представеният от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район „Панчарево“, ж.к. „Местност Враня - Лозен – Триъгълника“, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

GREEN COLLECTION

1.

Тип

EGT

Протокол от изпитване №

ИА-2618.5 от 06.07.2018 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД/
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство, разпространение
и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

EGT-VS9-1 - 134994

Година на производство

2016 г.

Вид на играта

1. 20 SUPER HOT;
2. 40 SUPER HOT;
3. BURNING HOT;
4. 5 DAZZLING HOT;
5. FLAMING HOT;
6. AMAZONS’BATTLE;
7. FRUITS KINGDOM;
8. ULTIMATE HOT;
9. MAJESTIC FOREST;
10. CARAMEL HOT;
11. DRAGON REBORN;
12. THE STORY OF ALEXANDER;
13. SHINING CROWN;
14. VERSAILLES GOLD;
15. DICE & ROLL;
16. EXTRA STARS;
17. RISE OF RA;
18. FROG STORY;
19. AGE OF TROY;
20. THE SECRETS OF LONDON;
21. SECRETS OF ALCHEMY;
22. CAPTAIN NEMO’S JOURNEY;
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23. SPANISH PASSION;
24. THUMBELINA’S DREAM;
25. 20 DIAMONDS;
26. ZODIAC WHEEL;
27. GAME OF LUCK;
28. LUCKY & WILD;
29. LIKE A DIAMOND;
30. EXTREMELY HOT;
31. IMPERIAL WARS;
32. CIRCUS BRILLIANT;
33. GENIUS OF LEONARDO;
34. RAINBOW QUEEN;
35. ALMIGHTY RAMSES II;
36. More LIKE А DIAMOND;
37. OLIMPUS GLORY;
38. ROYAL SECRETS;
39. More DICE & ROLL;
40. LUCKY HOT;
41. HOT & CASH;
42. More LUCKY & WILD;
43. GOLD DUST;
44. FOREST TALE;
45. LUCKY CATS;
46. THE EXPLORERS;
47. 50 HORSES;
48. FUJIYAMA.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
8. „ЖЕЛЕВ ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-9111-23.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8976-20.07.2018 г.)
На 20.07.2018 г. с вх. № 000030-8976 е подадено писмено заявление от „ЖЕЛЕВ
ГЕЙМС” ЕООД 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.
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 „ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, район Приморски, ул. „Явор”,
бл. 3, вх. В, ап. 34, ЕИК: 103812399, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител,
версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване, както следва:
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1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

LIVE CASINO STUDIO V.002.2

Протокол от изпитване №

КС-049 от от 16.07.2018 г.
„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД
№ 000030-2065/02.03.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД
№ 000030-2065/02.03.2016 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

JG-LCS-002

Година на производство

2017 г.

Онлайн залагания:

00110 (01101) - Игри в казино (Игри на маси):
1.
2.
3.
4.

BLACK JACK;
CASINO HOLD’EM;
BACCARAT;
ROULETTE.

Версията на игралния софтуер е предназначена за
достъп до игри на игрални маси през централната
компютърна система на организатор на хазартни
игри, организирани онлайн.
Версията на игралния софтуер не осъществява
функции по регистрацията на участниците и
управлението на депозитите и игралните сметки.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на исканe за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1.За игри с игрални автомати:
1.1. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8780 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-7139 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7139, 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 „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ЕООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 1- 4 от ЗХ, председателят
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предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОТАЛ
КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к.
„Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 106629168, представлявано от Галин Тотьов
Василев – управител, за промяна на правната форма на дружеството от „ТОТАЛ КЪМПАНИ”
ООД на „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ЕООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ТОТАЛ
КЪМПАНИ” ЕООД 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.
1.2. „БУЛ ТОП“ ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-8843 от 13.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8649 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8649 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 „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър,
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. 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 издаден лиценз на „БУЛ
ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум”
№ 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Михаела Александрова Александрова – управител
и Георги Йорданов Йорданов – управител, заедно и поотделно, за промяна на управителите и
собственици на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „БУЛ ТОП” ООД
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.
1.3. „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя (предложение с изх. № 000030-8963 от 19.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8374 от 29.06.2018 г.)
На 29.06.2018 г. с вх. № 000030-8374, 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 “БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД,
гр. Банкя, за промени в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
“БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, област
София, община Столична, ул. „Княз Борис I“ № 2, ЕИК: 202690776, представлявано от
Евлоги Йорданов Бонев – управител, за промяна в състава на управителите и съдружниците
на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на “БОНЕВ ГЕЙМ“
ООД, гр. Банкя 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.
1.4. „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН - СВИЛЕНА КОСТОВА НИКОЛОВА“ ЕТ,
гр. Нова Загора (предложение с изх. № 000030-8964 от 19.07.2018 г. по искане с
вх. № 000030-8712 от 09.07.2018 г.)
На 09.07.2018 г. с вх. № 000030-8712, 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 издадени лицензи.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, 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 ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН - СВИЛЕНА КОСТОВА НИКОЛОВА“, със
седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител“ №
27, ЕИК: 205187417, представлявано от Свилена Костова Николова – управител, за промяна в
собствеността, наименованието и управлението на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на ЕТ “КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН - СВИЛЕНА КОСТОВА НИКОЛОВА“, гр. Нова Загора 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.
1.5. „УИН БЕТ – ВАРНА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9017 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8594 от 04.07.2018 г.)
На 04.07.2018 г. с вх. № 000030-8594, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-ВАРНА” ООД,
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гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 издаден лиценз на УИН
БЕТ-ВАРНА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост-2”, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203435771, представлявано заедно и
поотделно от Данаил Христов Илиев и Димитринка Иванова Йорданова – управители, за
промяна на съдружник с квалифицирано участие и промяна в състава на управление на
дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на УИН БЕТВАРНА” ООД, гр. София, 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.
1.6. „СИКС ГРУП – 09“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9020 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8751 от 11.07.2018 г.)
На 11.07.2018 г. с вх. № 000030-8751, 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 „СИКС ГРУП-09” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „СИКС
ГРУП-09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези”, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от Петър
Маринов Петров - управител, за промяна на съдружник и 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.
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1.7. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9088 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8899 от 18.07.2018 г.)
На 18.17.2018 г. с вх. № 000030-8899, 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 „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 издаден лиценз
на „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано от Гергана
Христова Парушева – управител, за промяна в управлението и правната форма
на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПАЛМС
ПЕТРИЧ” ООД, гр. София, 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 четвърти. Разглеждане на искане за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ТИЙ ДЖИ“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9098 от 23.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8884 от 17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № 000030-8884, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив, за
прекратяване срока на действие на издаден лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 13-15, преди
изтичане на срока му, по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8827 от 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 с 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 № 000030- 8827
от 31.07.2017 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 13-15, издадено на „ТИЙ ДЖИ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Иван Вазов“ № 98, ЕИК: 115602191,
представлявано от Цвета Георгиева Иванова - 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.
По раздел пети. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.2. „ЕВРО 2007“ ЕООД, гр. Костинброд (предложение с изх. № 000030-8755 от 11.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8069 от 26.06.2018 г.)
На 26.06.2018 г. с вх. № 000030-8069, 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 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. Костенец, обл. София – област, ул. „Боровец“ № 2Б.
В 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 „ЕВРО
2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, обл. София – област,
ул. „Ломско шосе“ № 19, ЕИК: 175195896, представлявано от Мирослав Павлов Гаврилов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Костенец, обл. София – област, ул. „Боровец“ № 2Б с 15 /петнадесет/ броя игрални
автомати с 16 /шестнадесет/ 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.
1.3. „БЕФ“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-8746 от 11.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8590 от 04.07.2018 г.)
На 04.07.2018 г. с вх. № 000030-8590, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ“ ООД, гр. Сливен, 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. Бургас, ж. к.
„Изгрев“, бл. 112, 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. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
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Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „БЕФ“
ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов“ № 50, вх. Б, ет. 3,
ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано заедно и поотделно от Руси Димитров Грънчев и
Стефан Иванов Павлов – управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж. к. „Изгрев“, бл. 112, партер, с 25 /двадесет и пет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ 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.
1.3. „ХАЗАРТ 08“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8785 от 11.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8633 от 04.07.2018 г.)
На 04.07.2018 г. с вх. № 000030-8633, 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
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,
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.
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
„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 организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. ”Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76, с 45 /четиредесет и
пет/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8829 от
12.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8621 от 04.07.2018 г.)
На 04.07.2018 г. с вх. № 000030-8621, 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 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. 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
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„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 организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис”
№ 3, с 28 /двадесет и осем/ броя игрални автомата с 33 /тридесет и три/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-8967 от 19.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8727 от 10.07.2018 г.)
На 10.07.2018 г. с вх. № 000030-8727, 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, 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. Пловдив, р-н
„Западен“, кв. „Кишенев-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. 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
„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 организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, р-н „Западен“, кв. „Кишенев-Смирненски“, бул. „Пещерско шосе“ № 61А,
с 80 /осемдесет/ броя игрални автомата с 87 /осемдесет и седем/ 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.
1.6. „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9040
от 23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8761 от 11.07.2018 г.)
На 11.07.2018 г. с вх. № 000030-8761, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН“ АД, 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. Плевен, ул. „Цар Борис III“ № 2, хотел „Ростов“.
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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. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
общ. Столична, р-н „Триадица“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от
Руди Христов Баков и Силвия Цветанова Дончева, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис III“ № 2, хотел „Ростов“,
с 45 /четиридесет и пет/ броя игрални автомата с 97 /деветдесет и седем/ 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 лиценз по чл. 36, ал. 3 от
Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ЛАВА 2010“ ООД, гр. Попово (предложение с изх. № 000030-9003 от 20.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7882 от 21.06.2018 г.)
На 21.06.2018 г. с вх. № 000030-7882, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЛАВА 2010“ ООД, гр. Попово, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Попово, общ.
Попово, обл. Търговище, ул. „Драва” № 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. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз на „ЛАВА 2010“ ООД, гр. Попово със седалище и адрес на
управление: гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище, ул. „Гагарин” № 13, вх. В, ет. 3, ап. 7,
ЕИК: 201194859, представляванo от Веселин Цветков Василев, Милка Йорданова Лазарова и
Георги Тихомиров Лазаров - управители, за срок от 5 /пет/ години за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Попово, общ. Попово, обл.
Търговище, ул. „Драва” № 9, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомати 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.
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По раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. ЕТ „МОТ-07-Димитър Кръстев“, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-8898 от
17.07.2018 г. по искане свх. № 000030-6437 от 30.05.2018 г.)
На 30.05.2018 г. с вх. № 000030-6437, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „МОТ 07-Димитър Кръстев“,
гр. Бургас за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Индустриална“ №
9А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 ЕТ „МОТ-07-Димитър Кръстев“, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, област Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 153, вх. 1, ет. 16, ап. 26,
ЕИК: 205001396, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Созопол, община Созопол, област Бургас, ул. „Индустриална“ № 9А (идентификатор
67800.505.95.1)
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „МОТ-07-Димитър Кръстев“,
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.
1.2. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8887 от
17.07.2018 г. по искане свх. № 000030-7063 от 08.06.2018 г.)
На 08.06.2018 г. с вх. № 000030-7063, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде издаден лиценз на „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Младост, ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян”, бл. 292,
ЕИК: 106629168, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин“ № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9004 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-7566 от 15.06.2018 г.)
На 15.06.2018 г. с вх. № 000030-7566, 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. Бургас, ж.к. „Меден рудник“ № 260, 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. 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,
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. Бургас,
ж.к. „Меден рудник“ № 260, ет. 1.
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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „ЕЛИТ – 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-9072 от 23.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7259 от 13.06.2018 г.)
На 13.06.2018 г. с вх. № 000030-7259, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, област Кърджали, бул. „България“ № 94, етаж 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 представените документи не отговарят на изискванията на
изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 3, ал. 1 от Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за
измерване на отстоянието по чл. 44 от ЗХ и чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде отказано издаване на лиценз на „ЕЛИТ 8“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров“ № 8, ЕИК: 200244138,
представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, област
Кърджали, бул. „България“ № 94, етаж 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „ДА ВИ ТО КОМЕРС“ ООД, гр. Велико Търново (предложение с изх. № 000030-9071
от 23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-7110 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7110, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДА ВИ ТО КОМЕРС” ООД,
гр. Велико Търново, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: с. Борован, област Враца,
ул. „Славко Ценов“ № 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 представените документи не отговарят на изискванията на
изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 3, ал. 1 от Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за
измерване на отстоянието по чл. 44 от ЗХ и чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде отказано издаване на лиценз на „ДА ВИ ТО КОМЕРС” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина” № 9Б, ЕИК: 203866608,
представлявано от Тодор Иванов Димитров - управител, и Даниел Василев Бъчваров –
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управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: с. Борован, област Враца, ул. „Славко Ценов“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9089 от 23.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-7960 от 22.06.2018 г.)
На 22.06.2018 г. с вх. № 000030-7960, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Милин Камък“ № 1.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че представените документи не отговарят на изискванията на
изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 3,
ал. 1 от Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване
на отстоянието по чл. 44 от ЗХ и чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с
което:
Да бъде отказано издаване на лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Овча Купел“, 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 за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Милин Камък“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-8945 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-6288 от 23.05.2018 г.)
На 23.05.2018 г. с вх. № 000030-6288, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. Кърджали, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали,
ул. „Синчец“ № 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. 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 „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, бул. „България” № 64,
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ЕИК: 106598299 представлявано заедно и поотделно от Илиян Красимиров Каменов и
Емилианна Николаева Любенова – управители, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: с. Кирково, общ. Кирково,
обл. Кърджали, ул. „Синчец“ № 6.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за обект, в които са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „УЛТОР“ ООД, гр. Петрич (предложение с изх. № 000030-9005 от 20.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7567 от 15.06.2018/ г.)
На 15.06.2018 г. с вх. № 000030-7567, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЛТОР” ООД, гр. Петрич за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 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. 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 „УЛТОР” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Петрич, обл. Благоевград, ул. „Рокфелер“ № 42, ЕИК: 204956916, представлявано от Надя
Маринова Ортакчийска и Вили Сашкова Герчева – управители, поотделно, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 21.
II. Да бъдат утвърдени представените от „УЛТОР” ООД, гр. Петрич за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9008 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-7205 от 12.06.2018 г.)
На 12.06.2018 г. с вх. № 000030-7205 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „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 организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ГЕЙМС 2012“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9074 от 23.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7152 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7152, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМС 2012” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 70, ет. 1, х-л „Ровно“.
В 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:
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І. Да бъде издаден лиценз на ГЕЙМС 2012“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков” № 532, вх. В, ап. 106,
ЕИК: 202003011, представлявано от Благослав Пламенов Благоев – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 70, ет. 1, х-л „Ровно“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМС 2012” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
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. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-9007 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-7114 от 11.06.2018 г.)
На 11.06.2018 г. с вх. № 000030-7114, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Оборище”
№ 1А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34,
ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Оборище“ № 1А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания 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 девети. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение
за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАКРА-Т“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8732-10.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8586-04.07.2018 г.)
На 04.07.2018 г. с вх. № 000030-8586 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Народно събрание” № 4, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов Томов управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. „Народно събрание” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-8841 от
13.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8760 от 11.07.2018 г.)
На 11.07.2018 г. с вх. № 000030 - 8760, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино в игрално казино с адрес:
гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, 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 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 „ПАЛМС
БУРГАС“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“, № 7,
ЕИК: 202346216, представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и Василена Николова
Янчева - управители, за подмяна на 2 /два/ игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, 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. „ЛАРИС-ВЕГА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8844 от 13.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8752 от 11.07.2018 г.)
На 11.07.2018 г. с вх. № 000030-8752 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна,
бул. „Сливница“ № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
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 „ЛАРИСВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно
море”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-8944 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8853 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № № 000030-8853 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД,
гр. Пловдив, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано
от изпълнителните директори Бюлент Саран, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу,
от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални 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.
1.5. „КАЗИНО ЕЛИТ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8968 от 19.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8838 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8838, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД,
гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с
адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
В 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 ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“,
ж.к. „Надежда II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер
Абдула Хасан, за подмяна на 14 /четиринадесет/ игрални автомата в игрално казино с адрес:
с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” 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.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8999 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-6316 от 25.05.2018 г.)
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На 25.05.2018 г. с вх. № 000030-6316, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД,
гр. Свиленград, за увеличение с 10 /десет/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „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, обл. Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само заедно от Мехмет Тан
и Вели Джем Йозкютюк, за увеличение с 10 /десет/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
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. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9000 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-7565 от 15.06.2018 г.)
На 15.06.2018 г. с вх. № 000030-7565, 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 подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „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, обл. Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само заедно от Мехмет Тан
и Вели Джем Йозкютюк, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
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.
2.3. „СТАР ПРИНЦЕС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8995 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8880 от 17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № 000030-8880, 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 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. 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 и
Вели Джем Йозкютюк, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Четиринадесети Март” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. „КАЗИНО САЛОН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8782 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8525 от 03.07.2018 г.)
На 03.07.2018 г. с вх. № 000030-8525 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД,
гр. София, за увеличение 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. 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. 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 САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков Карагьозов управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Крумовград, обл. Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1, х-л „Ахрида“.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО САЛОН” 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.
2.5. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8778 от 11.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8591 от 04.07.2018 г.)
На 04.07.2018 г. с вх. № 000030-8591, 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 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 „УИН БЕТ3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за 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. № 000030-9038 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8921 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8921, 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 4 /четири/ 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 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 „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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, пл. „Атлантически“, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9094 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8907 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8907, 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, 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 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 „УИН
БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев
- управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, 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.
2.8. „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9090 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8937 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8937, 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александровска“ № 21, х-л „България“.
В 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 „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 43

управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александровска“ № 21, х-л „България“.
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. „УИН БЕТ-1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9093 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8909 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8909, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ 1” ООД, гр. София, за
подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
обл. Бургас, к.к. „Слънчев бряг“, район-Център, УПИ III, кв. 71.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост-2“,
ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 201311910, представлявано от Данаил Христов Илиев управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Несебър, обл. Бургас, к.к. „Слънчев бряг“, район-Център, УПИ III, кв. 71.
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. „УИН БЕТ-2“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9092 от 23.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8912 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8912, 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-2” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Възраждане“, бул. „Княгина Мария Луиза“ № 35.
В 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
БЕТ-2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев
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- управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Възраждане“, бул. „Княгина Мария Луиза“ № 35.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-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.
2.11. „УИН БЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9078 от 23.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8914 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8914 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” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум”
№ 5, х-л „Бургас”. В 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 „УИН
БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131527592, представлявано от Данаил Христов Илиев
– управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
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. „ГРАНД КАЗИНО- 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8777 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8593 от 04.07.2018 г.)
На 04.07.2018 г. с вх. № 000030-8593, 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 1 /един/ игрален автомат с 6 /шест/ игрални места и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Надежда“, ул. „Днепър“ № 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:
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I. 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 от Галин
Тотьов Василев - управител, за подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 6 /шест/ игрални места
в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Надежда“, ул. „Днепър“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. „ГРАНД КАЗИНО - 1" ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9016 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8913 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8913, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к.“Надежда“, ул. „Днепър” № 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-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 от Галин Тотьов
Василев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к.“Надежда“, ул. „Днепър” № 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.
2.14. „ГРАНД КАЗИНО- 1“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9012 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8908 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8908, 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 100, х-л „Верея”.
В 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:
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 от Галин Тотьов
Василев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 100, х-л „Верея”.
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. „ГРАНД КАЗИНО 1" ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9013 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8910 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8910, 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Младост“, бул. „Андрей Сахаров” № 74 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 „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 от Галин Тотьов
Василев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Младост“, бул. „Андрей Сахаров” № 74 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.
2.16. „ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9014 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8911 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8911, 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 автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Красно село“, ж.к. „Красно село”, бл. 208 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
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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:
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 от Галин Тотьов
Василев - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Красно село“, ж.к. „Красно село”, бл. 208 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.
2.17. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8773
от 11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8613 от 04.07.2018 г.)
На 04.07.2018 г. с вх. № 000030-8613, 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Труд,
обл. 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.
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
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. „Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: с. Труд, обл. 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.
2.18. „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8735
от 10.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8620 от 04.07.2018 г.)
На 04.07.2018 г. с вх. № 000030-8620, 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, обл. 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
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на 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,
р-н „Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. „Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, обл. 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.
2.19. „СИТ-33“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8737 от 10.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8615 от 04.07.2018 г.)
На 04.07.2018 г. с вх. № 000030-8615, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 102В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ –
33” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 102В.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-8743 от 10.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8650 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8650, 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 4 /четири/ броя игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални
места със 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Български извор, общ.
Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Демокрация“ № 28.
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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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, общ. Севлиево,
обл. Габрово, ул „Стоян Бъчваров“, № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев, за подмяна 4 /четири/ броя игрални автомати със 7 /седем/ броя игрални места със
7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Български извор, общ. Тетевен,
обл. Ловеч, ул. „Демокрация“ № 28.
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. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-8788 от 12.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8651 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8651, 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 7 /седем/ броя 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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, общ. Севлиево,
обл. Габрово, ул „Стоян Бъчваров“, № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж. к. „Зорница“, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-8985 от 20.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8958 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8958, 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
50

подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Павликени, обл.
Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев“ № 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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, общ. Севлиево,
обл. Габрово, ул „Стоян Бъчваров“, № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев“ № 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.
2.23. „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“ СД, гр. Панагюрище (предложение
с изх. № 000030-8781 от 11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8669 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8669 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ“, гр. Панагюрище, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати, увеличение
с 3 /три/ броя на игралните места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Карлово, обл.
Пловдив, ул. „Търговска“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „30-ти Април“ № 52, ЕИК: 112050243, представлявано
от Димитър Николаев Митев за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и увеличение с
3 /три/ броя на игралните места в игрална зала с адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив,
ул. „Търговска“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ”, гр. Панагюрище 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
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Против - няма.
2.24. „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ“ СД, гр. Панагюрище (предложение
с изх. № 000030-8879 от 17.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8692 от 06.07.2018 г.)
На 06.07.2018 г. с вх. № 000030-8692, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 4
/четири/ броя игрални места и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 1, 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 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 СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243
представлявано от Димитър Николаев Митев - управител, за увеличаване с
1 /един/ брой
игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места и подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомати с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Втори
януари“ № 1, 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.
2.25. „ЖОКЕР-1999“ ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-8784 от 11.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8635 от 04.07.2018 г.)
На 04.07.2018 г. с вх. № 000030-8635 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за
увеличение с 1 /два/ брой игрален автомат, подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати с 10
/десет/ броя игрални с 5 /пет/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес:
гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖОКЕР1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл.27, вх.
А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за
увеличение с 1 /два/ брой игрален автомат, подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати с 10
/десет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, 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. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8772 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8653 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8653, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Бухово, обл. София, р-н „Кремиковци“, ул. „Никола Бонев”, бл. 9, магазин № 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бухово, обл. София, р-н „Кремиковци“,
ул. „Никола Бонев”, бл. 9, магазин № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8771 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8654 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8654 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Нови Искър,
обл. София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
В 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к.
„Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772, представлявано
от Мирослав Бобев Софронов – 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. Нови Искър, обл. София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8766 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8655 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8655, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, кв. „Възрожденци”, бул. „Христо Ботев” № 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов - 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. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бул. „Христо Ботев”
№ 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8770 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8658 от 05.07.2018 г.)
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На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8658, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Стефан Стамболов” № 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов - 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. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Стефан
Стамболов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30. „ФОРС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-8733 от 10.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8660 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8660, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРС” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Доктор Пискюлев“ № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФОРС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Д-р Пискюлиев”
№ 21, ЕИК: 103869699, представлявано от Димчо Петров Димов – управител, за подмяна на 8
/осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Доктор Пискюлев“ № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФОРС“ ООД, 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.
2.31. „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ“ ЕТ, гр. Варна (предложение с изх. № 0000308734 от 10.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8661 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8661, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
В 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
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
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. „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ“ ЕТ, гр. Варна (предложение с изх. № 0000308736 от 10.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8662 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8662, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 97.
В 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
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван от Димитър Славчев
Иванов /физическо лице-търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 97.
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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.
2.33. „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ“ ЕТ, гр. Варна (предложение с изх. № 0000308738 от 10.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8663 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № № 000030-8663 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
В 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
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
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. „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ“ ЕТ, гр. Варна (предложение с изх. № 0000308739 от 10.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8691 от 06.07.2018 г.)
На 06.07.2018 г. с вх. № 000030-8691, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Брегалница” № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван от Димитър Славчев
Иванов /физическо лице-търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” № 32.
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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.
2.35. „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8768
от 11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8672 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8672, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Балчик,
обл. Добрич, ул. „Дунав” № 2Б.
В 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 „ГЕЙМС
МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 202005806, представлявано от
Благослав Пламенов Благоев - управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „Дунав” № 2Б.
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. „ЕЛИТ - 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-8767 от 11.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8675 от 06.07.2018 г.)
На 06.07.2018 г. с вх. № 000030-8675, 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 подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. „Борис Спиров“ № 60.
В 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 „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за подмяна на
3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. „Борис Спиров“ № 60.
58

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. „ЕЛИТ - 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-8833 от 13.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8754 от 11.07.2018 г.)
На 11.07.2018 г. с вх. № 000030-8754 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 подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стражица,
обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев“ № 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 „ЕЛИТ
8” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров“ № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико
Търново, ул. „Михал Друмев“ № 4.
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.
2.38. „ЕЛИТ - 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-8834 от 13.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8753 от 11.07.2018 г.)
На 11.07.2018 г. с вх. № 000030-8753 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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Полски Тръмбеш,
обл. Велико Търново, ул. „Търговска“ № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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“ № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
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подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Полски Тръмбеш, обл.
Велико Търново, ул. „Търговска“ № 26.
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. „КЕНОМАТ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-8776 от 11.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8693 от 06.07.2018 г.)
На 06.07.2018 г. с вх. № 000030-8693, 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
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. Горна
Оряховица, обл. 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 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
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров и Галина
Илиева Коджабашева - управители, за подмяна на 3 /три/ броя игралните автомата в игрална
зала с адрес: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Свети Княз Борис I” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40. „КАЗИНО КИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8774 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8685 от 06.07.2018 г.)
На 06.07.2018 г. с вх. № 000030-8685 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Приморски“, ул. „Ген. Скобелев“ № 31.
В 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
„КАЗИНО КИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175365398, представлявано от
Пепа Димитрова Момчилова-Колева – управител и Данаил Христов Илиев – управител,
заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, р-н „Приморски“, ул. „Ген. Скобелев“ № 31.
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. „КАЗИНО КИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9096 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8959 от 19.07.2018 г.)
На 19.07.2018 г. с вх. № 000030-8959 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Приморски“, ул. „Ген. Скобелев“ № 31.
В 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
КИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175365398, представлявано от Пепа Димитрова
Момчилова-Колева – управител и Данаил Христов Илиев – управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски“,
ул. „Ген. Скобелев“ № 31.
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. „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ“ ЕТ, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-8789 от
12.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8701 от 09.07.2018 г.)
На 09.07.2018 г. с вх. № 000030-8701, 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 БУКОРЕЩЛИЕВ”,
гр. Пловдив, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р–н „Централен“, бул. „Христо Ботев” № 108.
В 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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Централен“, ул. „Кръстю Пастухов“ № 12 Б, ЕИК: 115178725, представляван от Георги
Иванов Букорещлиев /физическо лице - търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р–н „Централен“,
бул. „Христо Ботев” № 108.
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. „ФЕНИКС-2004“ ЕООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-8779 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8705 от 09.07.2018 г.)
На 09.07.2018 г. с вх. № 000030-8705 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен
за увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати и с 6 /шест / броя на игралните места
за игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФЕНИКС2004” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 1,
ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев – управител, за увеличение с
1 /един/ брой на игралните автомати и с 6 /шест/ броя на игралните места в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 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.
2.44. „ПЕЛТ“ ЕООД, гр. Габрово (предложение с изх. № 000030-8531 от 03.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8189 от 29.06.2018 г.)
На 29.06.2018 г. с вх. № 000030-8189, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, 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. Раковски, обл.
Пловдив, ул. „Михаил Добромиров” № 43 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
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПЕЛТ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75,
ЕИК: 107549440, представлявано от Християн Валериев Крумов - управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Михаил
Добромиров” № 43 В.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.45. „ПАНО И САНИ - АВРАМОВ И СИЕ“ ООД, гр. Горна Оряховица (предложение с
изх. № 000030-8530 от 03.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8215 от 29.06.2018 г.)
На 29.06.2018 г. с вх. № 000030-8215, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И
СИЕ” ООД, гр. Горна Оряховица, 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. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 19.
В 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 „ПАНО
И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна
Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 203823585, представлявано
заедно и поотделно от Йордан Филипов Аврамов и Димитър Савов Димитров – управители,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
ул. „Васил Левски” № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”
ООД, гр. Горна Оряховица, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46. „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ – 92“ ЕТ, гр. София (предложение с изх. № 000030-8793
от 12.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8610 от 04.07.2018 г.)
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На 04.07.2018 г. с вх. № 000030-8610, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ92”, гр. София, за подмяна на 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. Етрополе, Софийска област, ул. „Георги Димитров” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на 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 „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92” със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село“, ул. „Борово“ № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768, представляван
от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице-търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Етрополе, Софийска област, ул. „Георги Димитров” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, 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.
2.47. „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ – 92“ ЕТ, гр. София (предложение с изх. № 000030-8794
от 12.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8612 от 04.07.2018 г.)
На 04.07.2018 г. с вх. № 000030-8612, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ92”, гр. София, за подмяна на 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. Кюстендил, пл. „Демокрация” № 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 „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92” със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село“, ул. „Борово“ № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768, представляван
от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Демокрация” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, 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.
2.48. „ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ“ ЕООД, гр. Раднево (предложение с изх.
№ 000030-8842 от 13.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8634 от 04.07.2018 г.)
На 04.07.2018 г. с вх. № № 000030 - 8634 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
В 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 „ВАЛМАР
– Валентин Вангелов” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, област Стара
Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12, ЕИК: 123624369, представлявано от
Валентин Георгиев Вангелов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
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. „БРИЗ – М“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8828 от 12.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8652 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8652 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ООД, гр. София
за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати за игрална зала с адрес: гр. Сливница,
обл. София – област, 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. 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
„БРИЗ-М” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична,
р-н „Студентски“, ж. к. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В,
игрална зала, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител,
за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливница,
обл. София – област, ул. „Паисий Хилендарски“ № 40а.
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.
2.50. „РАДКА МОСКОВА“ ЕТ, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8797 от
12.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8689 от 06.07.2018 г.)
На 06.07.2018 г. с вх. № 000030-8689, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата 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:
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, представлявано от Радка Данаилова
Москова /физическо лице-търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8796 от
12.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8690 от 06.07.2018 г.)
На 06.07.2018 г. с вх. № 000030-8690, 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 намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Кюстендил, бул. „България“ № 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:
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 намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Кюстендил, бул. „България“ № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
66

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8928 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8845 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030 - 8845, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/, намаление с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
В 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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.53. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8929 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8846 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8846, 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 намаление с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 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 „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 намаление с 2 /два/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 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.
2.54. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8930 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8847 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8847 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 4 /четири/ броя игрални автомата 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 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
„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 4 /четири/ 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
Против - няма.
2.55. „РАДКА МОСКОВА“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8931 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8849 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8849, 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 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска
област, ул. „Охрид” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка
Данаилова Москова – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” 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.
2.56. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8932 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8848 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8848, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Карнобат, област Бургас, ул. „П. Евтимий” № 1, УПИ Х-484, 485 от кв. 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ет. 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова
Москова, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Карнобат, област Бургас, ул. „П. Евтимий” № 1, УПИ Х-484, 485 от кв. 47.
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. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8933 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8850 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8850, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кс „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и 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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ет. 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова
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Москова, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
к-с „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и 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.
2.58. „КАЗИНО ЛАРЖ“ ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-8934 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8851 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8851, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цар Калоян” № 24
В 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
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова Москова управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Цар Калоян” № 24.
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. „ОУШЪН ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8988 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8852 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8852 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/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места, намаление с 1
/един/ брой на игралните места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Ботевград, обл.
София - област, ул. „3-ти Март” № 79, хотел „Ботевград“.
В 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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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”, ж. к. „Слатина
– Христо Смирненски“, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357, представлявано от
Пламен Петров Петков – управител, за подмяна на 1 /един брой игрален автомат с 4 /четири/
броя игрални места и намаление с 1 /един/ брой на игралните места в игрална зала с адрес:
гр. Ботевград, обл. София - област, ул. „3-ти Март” № 79, хотел „Ботевград“.
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.
2.60. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8989 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8855 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8855, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Драгоман, Софийска област, ул. „Захари Стоянов” № 5В. В 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 „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Драгоман,
Софийска област, ул. „Захари Стоянов” № 5В.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.61. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8990 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8856 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8856 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
с. Бистрица, р-н „Панчарево“, общ. Столична, ул. „Стефан Стамболов“ № 63.
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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 „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р – н
„Красно село“, ж. к. „Хиподрума“, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373,
представлявано от Ивайло Христосков Илиев - УПРАВИТЕЛ, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Бистрица, р-н „Панчарево“, общ. Столична,
ул. „Стефан Стамболов“ № 63.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.62. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8994 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8860 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8860, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: местност „Широкия път“ № 1, землището на с. Мало Конаре, област Пазарджик.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „РИНГ
ГЕЙМИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за подмяна на 4 /четири/ игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: местност
„Широкия път“ № 1, землището на с. Мало Конаре, област Пазарджик
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.63. „ГАРАНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Раднево (предложение с изх. № 000030-8978 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8883 от 17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № 000030-8883, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГАРАНТ ГРУП” ЕООД,
Раднево, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раднево,
област Стара Загора, ул. „Заводска” № 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 „ГАРАНТ
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: Раднево, област Стара Загора,
ул. „Детелина”, бл. 4, вх. А, ет. 7, ап. 19, ЕИК: 123602324, представлявано от Румен Йорданов
Динев – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Заводска” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.64. „ПАЛМС ЛЮЛИН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8979 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8885 от 17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № 000030-8885 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПАЛМС ЛЮЛИН” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин”, ул. „340” № 12.
В 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 „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул. „Кукуш”
№ 7, ЕИК: 200381877, представлявано от Мария Георгиева Джингарова - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”,
ул. „340” № 12.
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.
2.65. „БАРГЕЙМ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8980 от 20.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8886 от 17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № 000030-8886 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
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 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:
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 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 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.
2.66. „НАВИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8987 от 20.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8888 от 17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № 000030-8888 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „НАВИ” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места за игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
В 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 „НАВИ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов”
№ 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47 А.
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.
2.67. „ВИСАБОН 2009“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8986 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8889 от 17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № 000030-8889, 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 подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места, намаляване с 1 /един/ брой на игралните
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, Кооперативен пазар.
В 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 „ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК:200782311, представлявано от Радостин Кирилов Кирилов управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места, намаляване с 1 /един/ брой на
игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“,
Кооперативен пазар.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИСАБОН 2009“ 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.
2.68. „Е.Г.-СОФИЯ ВМ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9037 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8897 от 17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № № 000030-8897 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-София ВМ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 17 /седемнадесет/ 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. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
В 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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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.София ВМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав Пламенов Благоев–
управител, за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, Бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-София ВМ” 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.
2.69. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8984 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8905 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8905 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 21 /двадесет и един/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
р – н „Люлин“, ж. к. „Люлин“, ет. 1, обект Бинго зала, сграда № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на 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 21 /двадесет и един/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин“, ж. к. „Люлин“, ет. 1, обект
Бинго зала, сграда № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.70. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8983 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8906 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8906, 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 автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград,
р-н „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
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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:
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 автомати 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.
2.71. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8982 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8938 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8938, 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 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Триадица“, ж. к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
В 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 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 8 /осем/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“
№ 100.
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 БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9099 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8960 от 19.07.2018 г.)
На 19.07.2018 г. с вх. № 000030-8960, 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. Шумен, р-н
„Център“, ул. „Цар Освободител“ № 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
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на 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. Шумен, район „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
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. „ЕКЗА ГРУП“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-8830 от 12.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8715 от 09.07.2018 г.)
На 09.07.2018 г. с вх. № 000030-8715, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна,
за подмяна на 21 /двадесет и един/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 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 „ЕКЗА
ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос”, ул. „Цар Петър” №
12, ЕИК: 103902195, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 21
/двадесет и един/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Ян Палах” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.74. „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград (предложение с изх. № 000030-8832 от
13.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8728 от 10.07.2018 г.)
На 10.07.2018 г. с вх. № 000030-8728 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД,
гр. Ботевград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян Петралийски“ № 1, хотел „Валентино“.
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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 „БУЛ
ГЕЙМ ВАЛИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл. София област, площад „Незнаен войн“ № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева
Шопова - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян Петралийски“ № 1, хотел „Валентино“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ” ЕООД, гр. Ботевград
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.75. „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр. Ботевград (предложение с изх. № 000030-8831 от
13.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8729 от 10.07.2018 г.)
На 10.07.2018 г. с вх. № 000030-8729 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД,
гр. Ботевград, 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. Ботевград, обл. София–област, площад „Незнаен войн“ № 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 „БУЛ
ГЕЙМ ВАЛИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл. София област, площад „Незнаен войн“ № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева
Шопова - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ботевград, обл. София - област, площад „Незнаен войн“ № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ” ЕООД, гр. Ботевград
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.76. „Ц.Б.С.-2009“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8965 от 19.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8791 от 12.07.2018 г.)
На 12.07.2018 г. с вх. № 000030-8791 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Ц.Б.С.-2009” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място с 1 /един/ брой
игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце
Делчев“ № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„Ц.Б.С.-2009” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. „Столична“,
р–н „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 200855503, представлявано от Митко
Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой
игрално място с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.77. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-9039 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8915 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8915, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. Кърджали, за намаление с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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, ул. „България“ № 64, ЕИК:
106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, за намаление с 1
/един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул.
„България” № 64.
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.
2.78. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-9032 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8917 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8917 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД гр. Кърджали,
за намаление с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград,
общ. Велинград, обл. Пазарджик, р – н „Център“, 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 игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград, общ. Велинград, обл.
Пазарджик, р – н „Център“, ул. „Ал. 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.
2.79. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9027 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8916 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8916 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” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в 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
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
„ТОТАЛ КЪМПАНИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост“, ж. к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 106629168, представлявано
от Галин Тотьов Василев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.80. „КАЗИНО ПЕРЛА-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9030 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8918 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8918, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
mал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
площад „Свобода” № 5, хотел „Дунав Плаза”.
В 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
ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к.
Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, площад „Свобода” № 5, хотел „Дунав Плаза”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.81. „КАЗИНО ПЕРЛА-3“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9031 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8941 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8941 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 -3” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Борисова” № 58, вх. 3, 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 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
ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к.
Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
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.
2.82. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9091 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8943 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8943 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 3 /три/ броя игрални автомати 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 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
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 3 /три/ броя игрални автомати 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.
2.83. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9026 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8919 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8919 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, р-н„Център“, бул. „Руски” № 20 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
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, р-н „Централен“, бул. „Руски” № 20 А.
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.
2.84. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9033 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8920 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8920, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ игрални автомата в 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
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 3 /три/ игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
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. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9035 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8939 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8939, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл.
„Христо Ботев”.
В 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
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
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.
2.86. „МИЛИОН КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9079 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8922 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8922, 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 2 /два/ броя игрални автомата 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 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 „МИЛИОН
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от Михаил Валериев
Хаджиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата 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.
2.87. „КАЗИНО МИРАЖ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9080 от
23.07.2018г. по искане с вх. № 000030-8923 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8923 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село“, бул. „Македония” № 2-4.
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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
МИРАЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131553135, представлявано заедно и
поотделно от Валентин Петров Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село“,
бул. „Македония” № 2-4.
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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.
2.88. „КАЗИНО МИРАЖ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9082 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8924 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8924 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Константин Величков“ № 57.
В 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
МИРАЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131553135, представлявано заедно и
поотделно от Валентин Петров Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Константин
Величков“ № 57.
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. „УИН БЕТ – ВАРНА“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9084 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8925 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8925 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-ВАРНА” ООД,
гр. София, 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, р-н „Приморски“, ул. „Осми приморски полк” № 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 „УИН
БЕТ-ВАРНА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к.
„Младост-2”, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203435771, представлявано от Данаил
Христов Илиев и Анелия Бориславова Михайлова - управители, заедно и поотделно,
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за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
р-н „Приморски“, ул. „Осми приморски полк” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-ВАРНА” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
промяна в утвърден текст на чл. 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.
2.90. „М. М. Г.“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9028 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8940 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8940, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов, обл. Велико Търново,
ул. „Патриарх Евтимий“ № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
В 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 „М.М.Г.”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост-2“,
ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев –
управител, за подмяна на 3 /три/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов, обл.
Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
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. „М. М. Г.“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9029 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8942 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8942, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” №
33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „М.М.Г.”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост-2“,
ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев –
управител, за подмяна на 2 /два/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар
Симеон I” № 33.
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. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9034 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8950 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8950, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Черно море” № 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Приморско, обл. Бургас, ул. „Черно море” № 46.
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. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9036 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8953 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8953, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Китен, обл.
Бургас, ул. „Странджа” № 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:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Китен,
обл. Бургас, ул. „Странджа” № 10.
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. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9104 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8955 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8955, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
к.к. „Слънчев бряг”, р-н „Запад”, общ. Несебър, обл. Бургас, кв. „Чайка” № 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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
к.к. „Слънчев бряг”, р-н „Запад”, общ. Несебър, обл. Бургас, кв. „Чайка” № 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.
2.95. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9102 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8957 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8957, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Люляково,
общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 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:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.
67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Люляково,
общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.96. „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9087 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8900 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8900 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ООД, гр. София,
за увеличение с 23 /двадесет и три/ броя на игралните автомати, с 23 /двадесет и три/ броя на
игралните места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 124.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р–н „Илинден“, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано
от Гергана Христова Парушева – управител, за увеличение с 23 /двадесет и три/ броя
на игралните автомати и с 23 /двадесет и три/ броя на игралните места в игрална зала
с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 124.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” 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.
2.97. „ТОРЪС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-9101 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8973 от 19.07.2018 г.)
На 19.07.2018 г. с вх. № 000030-8973 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, 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. Провадия,
област Варна, ул. „Цар Освободител” № 60.
В 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 „ТОРЪС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21 ЕИК: 103203081,
представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев Димов –
управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Провадия, област Варна, ул. „Цар Освободител” № 60.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” 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.
2.98. „ТОРЪС“ ООД, гр. Варна (предложение с изх. № 000030-9105 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-8974 от 19.07.2018 г.)
На 19.07.2018 г. с вх. № 000030-8974, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район Одесос,
ул. „Константин Величков” № 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 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 „ТОРЪС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев
Димов – управител, заедно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район Одесос, ул. „Константин Величков” № 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. „КАЗИНО РЕД БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9100 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8903 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8903 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО РЕД БЕТ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат за игрална зала с адрес: гр. Варна,
р – н „Младост“, ул. „Ян Хунияди“ № 14, ет. 1.
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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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
РЕД БЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж. к.
„Хиподрума”, ул. „Софийски герой“, № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 204321774, представлявано
заедно и поотделно от Петко Валентинов Найденов и Димитринка Иванова Йорданова –
управители, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
р – н „Младост“, ул. „Ян Хунияди“ № 14, 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.
2.100. „КАЗИНО КАЛЪР БЕТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9097 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8904 от 18.07.2018 г.)
На 18.07.2018 г. с вх. № 000030-8904, 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 1 /един/ брой на игралните автомати и подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър”, № 38Б, 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,
общ. Столична, р–н „Красно село“, ж. к. „Хиподрума“, ул. „Софийски герой“ № 3,
ЕИК: 203391410, представлявано от Христо Иванов Йорданов – управител, за намаление
с 1 /един/ брой на игралните автомати и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати
за игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър”, № 38Б, ет. 1, обект 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.
2.101. „ВЛАТОД“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9113 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7315 от 14.06.2018 г.)
92

На 14.06.2018 г. с вх. № 000030-7315, 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 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. Лом,
обл. Монтана, ул. „Дунавска” № 51.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите не отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта в частта относно
утвърждаването на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати. 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
„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 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Лом,, обл. Монтана, ул. „Дунавска”
№ 51.
IІ. Да не бъдат утвърдени представените от „ВЛАТОД” 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.
2.102. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9114 от
23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8657 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8657, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 5
/пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Хасково, пл. „Общински” № 3, 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 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински” № 3, ет. -1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-8748 от 11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8709 от 09.07.2018 г.)
На 09.07.2018 г. с вх. № 000030-8709, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 1
/един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на 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:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-8750 от 11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8711 от 09.07.2018 г.)
На 09.07.2018 г. с вх. № 000030-8711, 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.
В 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 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:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Миньорска“ № 48;
2. с. Вардим, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. „Първа“ № 78А;
3. гр. Лъки, обл. Пловдив, ул. „Речна“ № 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.
3.3. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-9018 от 20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8865 от 16.07.2018 г.)
На 16.07.2018 г. с вх. № 000030-8865, 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.
В 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:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, обл. София, ул. „Бесарабия“, бл. 10;
2. гр. София, обл. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Едисон“ № 36;
3. гр. Банкя, обл. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“, гр. София (предложение с изх. № 000030-8935 от
18.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8818 от 12.07.2018 г.)
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На 12.07.2018 г. с вх. № 000030-8818 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 на адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ със 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 13 /тринадесет/ 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 адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ със 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
Гр. Ямбол, общ. Ямбол, ул."Граф Игнатиев" № 34,
павилион № 2, "Учителски институт" към заслон № 6
Гр. Ямбол, общ. Ямбол, ул."Граф Игнатиев" № 98,
павилион № 26
Гр. Ямбол, общ. Ямбол, ул."Индже войвода" № 1А,
павилион № 53 "Пазара", посока север
Гр. Пловдив, общ. Пловдив, спирка № 402 на бул. „Васил
Априлов“, спирка „Запад 1“ зад Практикер, посока северюг
Гр. Варна, общ. Варна, сп. Петя Дубарова посока Център,
бул. „Сливница“, географски координати
43.2275417;27.8803906
Гр. София, общ. Столична, бул."Симеоновско шосе" №
87А
Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, южния тротоар на
бул. „Цар Симеон Велики“ – на запад от кръстовището с
ул. „Св. Отец Паисий“ – на север от кв. 50

НОВ АДРЕС
Гр. Етрополе, общ. Етрополе, в зелената площ на бул.
„Партизански“, пред кв. 178, терен № 1

8.

с. Блъсково, общ. Провадия, ул. „Седма“ № 9

Гр. Суворово, общ. Суворово, УПИ XV, кв. 88

9.

Гр. Варна, общ. Варна, район „Одесос“, ул. „Доктор
Пискюлев“, УПИ I – ПАЗАР, кв. 333, търговски обект №
85 на пазарна площадка Централен/Колхозен

Гр. Свищов, общ. Свищов, УПИ X-1674, кв. 69

10.

Гр. София, общ. Столична, ул. „Омая“ № 16

Гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, ул. „Паисий“

11.

Гр. Тутракан, общ. Тутракан, УПИ I, кв. 50, ПИ
73496.501.2849

12.

Гр. Русе, общ. Русе, ул. „Плиска“, пред бл. „Перла“

Гр. Бургас, общ. Бургас, ул. „Александровска“ – пред
Дентален център, позиция № 54
Гр. Неделино, общ. Неделино, ул. „Александър Стамболийски
№ 72

13.

Гр. Пловдив, общ. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ №
94

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Гр. Тервел, общ. Тервел, УПИ I, кв. 61
Гр. Пловдив, общ. Пловдив, спирка № 45 на бул. „Цар Борис
III Обединител“ – срещу пощата, посока юг-север
Гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, УПИ I-за жилищно
строителство, кв. 147
Гр. Котел, общ. Котел, УПИ I, кв. 41
Гр. Първомай, общ. Първомай, ул. „Братя Миладинови-север“
№ 17 Е
Гр. Сандански, общ. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, терен №
12

Гр. Плевен, общ. Плевен, ул. „Николай Хайтов“ № 20

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.5. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9117 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9021 от 20.07.2018 г.)
На 20.07.2018 г. с вх. № 000030-9021 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ) e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“,
„СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“, „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се в увеличаване с
5 /пет/ и намаляване с 10 /десет/ 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 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
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.
к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от
Милен Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос – управители, изразяващи се в промяна в
броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ , „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Яким Деспотов“ № 66;
2. гр. Дунавци, област Видин, ул. „Георги Димитров“ № 119;
3. гр. Белене, обл. Плевен, ул. „Фердинант Дечев“ № 44;
4. гр. Вълчедръм, обл. Монтана, ул. „България“ № 99;
5. гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“ бл. 409, партерен етаж;
6. гр. Крън, общ. Казанлък, обл. Ст. Загора, ул. „Петко Влаев“ № 49;
7. гр.Батак, обл. Пазарджик, ул. „Стефан Божков“ № 3, ет. 1;
8. гр. Маджарово, обл. Хасково, ул. „Петър Ангелов“ № 3;
9. с. Веселиново, обл. Ямбол, ул. „Георги Дражев“ № 9;
10.
гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 24.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Белене, обл. Плевен, ул. „Кирил и Методий“ № 54;
2. гр. Варна, ул. „Подвис‘ № 27, вх. Б;
3. гр. Добрич, ул. „Цар Петър“ № 24;
4. гр. Пловдив, ул. „Царевец“ № 9;
5. с. Литаково, общ. Ботевград, обл. София, пл. „Свобода“ № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
97

Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-8747 от 11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8708 от 09.07.2018 г.)
На 09.07.2018 г. с вх. № 000030-8708, 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 1 /един/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на 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:
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 следния пункт:
- гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-8749 от 11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8710 от 09.07.2018 г.)
На 09.07.2018 г. с вх. № 000030-8710, 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.
В 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:
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. Бургас, ул. „Миньорска“ № 48;
2. с. Вардим, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. „Първа“ № 78А;
3. гр. Лъки, обл. Пловдив, ул. „Речна“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.3. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-9019 от 20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8864 от 16.07.2018 г.)
На 16.07.2018 г. с вх. № 000030-8864, 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 1”, изразяваща се в увеличение с 3
/три/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на 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 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, обл. София, ул. „Бесарабия“, бл. 10;
2. гр. София, обл. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Едисон“ № 36;
3. гр. Банкя, обл. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.4. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8521 от 03.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8185 от 28.06.2018 г.)
На 28.06.2018 г. с вх. № 000030-8185, 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
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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 4 /четири/ и увеличение с 1 /един/ 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 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
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Руди Красимирова Вачкова - управители, най-малко
двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор предвижда
друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Маджарово, община Маджарово, област Хасково, ул. „Петър Ангелов“ № 3;
2. гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 36 а;
3. гр. София, община „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 3;
4. гр. София, ж.к „Люлин-10“, блок 122, вх. А.
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Варна, пл. „Лаврентий“ № 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.
4.5. „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8927 от 18.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-8839 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8839, 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 /пeт/ 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:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Руди Красимирова Вачкова - управители, най-малко
двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор предвижда
друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. с. Дебръщица, общ. Пазарджик, ул. „Първа“ № 25;
2. с. Долно Ботево, общ. Ставболово, обл. Хасково, УПИ VII, кв. 23;
3. гр. София, ж. к. „Люлин 2“, бл. 280;
4. гр. Шумен, ул. „Македония“ № 53;
5. гр. Шумен, ул. „Васил Друмев“ № 12.
II. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Добрич, ул. „Цар Петър“ № 24;
2. гр. София, общ. „Красно село“, ул. „Хризантема“ № 20, вх. Г, магазин № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.6. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9115 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9023 от 20.07.2018г.)
На 20.07.2018 г. с вх. № 000030-9023 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 увеличаване с 5 /пет/ и намаляване с 10 /десет/ 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:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Яким Деспотов“ № 66;
2. гр. Дунавци, област Видин, ул. „Георги Димитров“ № 119;
3. гр. Белене, обл. Плевен, ул. „Фердинант Дечев“ № 44;
4. гр. Вълчедръм, обл. Монтана, ул. „България“ № 99;
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5. гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“ бл. 409, партерен етаж;
6. гр. Крън, общ. Казанлък, обл. Ст. Загора, ул. „Петко Влаев“ № 49;
7. гр.Батак, обл. Пазарджик, ул. „Стефан Божков“ № 3, ет. 1;
8. гр. Маджарово, обл. Хасково, ул. „Петър Ангелов“ № 3;
9. с. Веселиново, обл. Ямбол, ул. „Георги Дражев“ № 9;
10. гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 24.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Белене, обл. Плевен, ул. „Кирил и Методий“ № 54;
2. гр. Варна, ул. „Подвис‘ № 27, вх. Б;
3. гр. Добрич, ул. „Цар Петър“ № 24;
4. гр. Пловдив, ул. „Царевец“ № 9;
5. с. Литаково, общ. Ботевград, обл. София, пл. „Свобода“ № 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.
5. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9116 от 23.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9022 от 20.07.2018 г.)
На 20.07.2018 г. с вх. № 000030-9022 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 увеличаване с 5 /пет/ и намаляване с 10 /десет/
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. с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Яким Деспотов“ № 66;
2. гр. Дунавци, област Видин, ул. „Георги Димитров“ № 119;
3. гр. Белене, обл. Плевен, ул. „Фердинант Дечев“ № 44;
4. гр. Вълчедръм, обл. Монтана, ул. „България“ № 99;
5. гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“ бл. 409, партерен етаж;
6. гр. Крън, общ. Казанлък, обл. Ст. Загора, ул. „Петко Влаев“ № 49;
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7. гр.Батак, обл. Пазарджик, ул. „Стефан Божков“ № 3, ет. 1;
8. гр. Маджарово, обл. Хасково, ул. „Петър Ангелов“ № 3;
9. с. Веселиново, обл. Ямбол, ул. „Георги Дражев“ № 9;
10.
гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 24.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Белене, обл. Плевен, ул. „Кирил и Методий“ № 54;
2. гр. Варна, ул. „Подвис‘ № 27, вх. Б;
3. гр. Добрич, ул. „Цар Петър“ № 24;
4. гр. Пловдив, ул. „Царевец“ № 9;
5. с. Литаково, общ. Ботевград, обл. София, пл. „Свобода“ № 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.
По раздел десети. 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. „МEРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-8775 от
11.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8496 от 03.07.2018 г.)
На 03.07.2018 г. с вх. № 000030-8496, 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 на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино за 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. 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 „МEРИТ
ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, 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, за увеличение с 1 /един/ брой на системите за
формиране на премия джакпот в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Суворов“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.2. „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8966 от
19.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-6422 от 29.05.2018 г.)
На 29.05.2018 г. с вх. № 000030-6422, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
ЕАД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино
„CASINO PEGASUS”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 не отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за 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 отказано даване на разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, р - н
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано от Малинка
Йорданова Михайлова – изпълнителен директор, за организиране на игри в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино „CASINO PEGASUS”.
ІІ. Да не бъдат утвърдени представените от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9015 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8837 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8837, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри 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. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от изпълнителните директори: Бюлент Саран Саран, Хасан Йозгюр Фидан и
Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „ГРАНД КОРОНА“ ЕАД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9112 от 23.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8997 от 20.07.2018 г.)
На 20.07.2018 г. с вх. № 000030-8997, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КОРОНА” ЕАД,
гр. София, за утвърждаване на 8 /осем/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за
участие в хазартни игри на игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл.
Хасково, ул. „Камчия” № 4 по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-824 от 24.01.2018
г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КОРОНА“ ЕАД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Лоценец“, ул. „Златен рог“ № 22, ет. 10, ап. 26,
ЕИК: 204820371, представлявано от Гергана Здравкова Георгиева – изпълнителен директор, 8
/осем/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални
маси в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Камчия” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ФЛАМИНГО 78“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8769 от 11.07.2018
г. по искане с вх. № 000030-8659 от 05.07.2018 г.)
На 05.07.2018 г. с вх. № 000030-8659, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Кремиковци”, кв. „Ботунец“,
Коопбистро.
В 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой
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система за формиране на премия джакпот в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Кремиковци”, кв. „Ботунец“, Коопбистро.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8991 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8857 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8857 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Добринова скала” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за 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 „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев – управител
за подмяна на 1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Добринова скала” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8992 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8858 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8858, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, кв.Горна баня, ул. „Христо Стефчов”
№ 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИНГ
ГЕЙМИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с адрес: гр. София,
кв. Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-8993 от
20.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-8859 от 13.07.2018 г.)
На 13.07.2018 г. с вх. № 000030-8859 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, кв. „Бенковски‘, бул.“Лазар Михайлов“
№ 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р – н
„Красно село“, ж. к. „Хиподрума“, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373,
представлявано от Ивайло Христосков Илиев - УПРАВИТЕЛ, за подмяна на 1 /един/ брой
джакпот система в игрална зала с адрес: гр. София, кв. „Бенковски‘, бул.“Лазар Михайлов“ №
65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти и игри в игрално казино (онлайн):
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3.1. „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ“ ЛИМИТИД" LTD, Малта (предложение с изх. № 0000309103 от 23.07.2018 г. по искане с вх. № 000030-4444 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4444, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ХИЛСАЙД (Ню Медия Малта) Пи
Ел Си, Малта, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри онлайн в игрално казино, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
онлайн със залагания върху случайни събития и залагания свързани с познаването на факти и
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри онлайн със
залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета /по
Удостоверения за издадени лицензи № 000030-12460/01.11.2017 г., № 00003012463/01.11.2017 г. и № 000030-12464/01.11.2017 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.
Членовете на ДКХ пристъпиха към разглеждане на внесеното писмено искане. Поради
необходимостта от доизясняване на обстоятелствата по искането и на основание чл. 25, ал. 1
от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че с оглед на необходимостта от доизясняване на обстоятелствата по искането
отлага разглеждането на писмено искане с вх. № 000030-4444 от 19.04.2018 г. на ХИЛСАЙД
(Ню Медия Малта) Пи Ел Си, Малта, със седалище и адрес на управление: Малта, офис
1/2373, Ниво G, Куантъм Хауз, 75 Абейт Ригърд Стрийт, Та‘Ксбиекс ХВХ 1120,
представлявано поотделно от Ларс Оскар Фредерик Бюрфал и Стефано Нова – директори и
Джоузеф Франсис Борг – секретар, за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху случайни събития и залагания
свързани с познаването на факти и Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри онлайн със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-9073/23.07.2018 г.
На 30.04.2018 г. с вх. № 000030-5358, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИ 11“ ЕООД, гр. София
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, р – н „Студентски град, ул. „8-ми Декември“ № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка
на представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършване на проверка и проучване на подаденото в ДКХ искане за издаване на
лиценз за организиране на хазартни игри възникна особена фактическа и правна сложност,
състояща се в големия обем на представените финансови документи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Закона за хазарта, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни за срока за предоставяне на необходимите документи
по писмено искане от „ВИ 11“ ЕООД, гр. София за издаване на лиценз за организиране на
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хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София,
р – н „Студентски град, ул. „8-ми Декември“ № 28.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети. Разни:
1. Разгледа и взе решение по докладна записка изх. № 1257 от 24.07.2018 г. относно
чл. 44, ал. 1 от Закона за хазарта.
2. Докладна записка изх. № 000030-9119/24.07.2018 г.
Във връзка с протоколно решение на ДКХ за отлагане разглеждането на предложение
за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 9 от ЗХ на „ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД – окончателно отнемане на издаден лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“
№ 59, и с оглед изясняване на обстоятелствата Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Не открива производство за прилагане на принудителна административна мярка по
чл. 86, ал. 1, т. 9 от ЗХ на „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД – окончателно отнемане на издаден
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 59.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
МАРИЯ ФИЛИПОВА

Секретар-протоколчик:
/Теодора Цингилева/
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