РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-1170
Гр. София, 31.01.2018 г.
Днес, 31 януари 2018 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова – Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 147-30.01.2018г./
Раздел втори. Разглеждане на предложение за прилагане на
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1023/30.01.2018/

принудителна

Раздел трети. Разглеждане на исканe за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-862-24.01.2018/ /вх. № 000030-42417.01.2018/
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-1041-30.01.2018/ /вх. № 000030-923-26.01.2018/
1.2."ЧЕРРИ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-1043-30.01.2018/ /вх. № 000030-924-26.01.2018/
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."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-993-29.01.2018/ /вх. №
000030-405-17.01.2018/
1.2."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-981-29.01.2018/ /вх. № 000030-449-18.01.2018/
Раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПЕЛТ ЕООД" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-1026-30.01.2018/ /вх. № 000030-1334723.11.2017/
1.2."ФЛАШ ПАЛАС" ООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-1061-30.01.2018/ /вх. № 000030-1377907.12.2017/
Раздел седми. Разглеждане на исканe за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-980-29.01.2018/ /вх. № 000030-1460818.12.2017/
Раздел осми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1053-30.01.2018/ /вх. № 000030-94226.01.2018/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-859-24.01.2018/ /вх. № 000030-6003.01.2018/
2.2."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-863-24.01.2018/ /вх. № 000030-6203.01.2018/
2.3."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1030-30.01.2018/ /вх. № 000030-90825.01.2018/
2.4."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-870-24.01.2018/ /вх. № 000030-29815.01.2018/
2.5."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1024-30.01.2018/ /вх. № 000030-90925.01.2018/
2.6."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-861-24.01.2018/ /вх. № 000030-417-17.01.2018/
2.7."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-867-24.01.2018/ /вх. № 000030-40717.01.2018/
2.8."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-992-29.01.2018/ /вх. № 000030-76723.01.2018/
2.9."КОМЕРС" ЕООД, гр Севлиево /изх. № 000030-865-24.01.2018/ /вх. № 000030-41617.01.2018/
2.10."КОМЕРС" ЕООД, гр Севлиево /изх. № 000030-978-29.01.2018/ /вх. № 000030-66522.01.2018/
2.11."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-857-24.01.2018/ /вх. № 000030-41017.01.2018/
2.12."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-860-24.01.2018/ /вх. № 000030420-17.01.2018/
2.13."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-890-25.01.2018/ /вх. № 000030-41517.01.2018/
2.14."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-892-25.01.2018/ /вх. № 000030-41817.01.2018/
2.15."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-893-25.01.2018/ /вх. № 000030-41917.01.2018/
2.16."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-979-29.01.2018/ /вх. № 000030-42618.01.2018/
2.17."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-977-29.01.2018/ /вх. № 000030-42818.01.2018/
2.18."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-868-24.01.2018/ /вх. № 000030-42918.01.2018/
2.19."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1045-30.01.2018/ /вх. № 000030427-18.01.2018/
2.20."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-879-25.01.2018/ /вх. № 000030478-18.01.2018/
2.21."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-878-25.01.2018/ /вх. № 000030479-18.01.2018/
2.22."КИБЕЛА ГЕЙМС" ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-895-25.01.2018/ /вх. № 000030-43018.01.2018/
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2.23."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-858-24.01.2018/ /вх. № 000030-47718.01.2018/
2.24."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-864-24.01.2018/ /вх. № 000030-662-22.01.2018/
2.25."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-869-24.01.2018/ /вх. № 000030-66322.01.2018/
2.26."АРЕС ГРУП" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-880-25.01.2018/ /вх. № 000030-66422.01.2018/
2.27."ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-994-29.01.2018/
/вх. № 000030-682-23.01.2018/
2.28."ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-996-29.01.2018/
/вх. № 000030-693-23.01.2018/
2.29."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-995-29.01.2018/ /вх. № 000030-83624.01.2018/
2.30."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-989-29.01.2018/ /вх. №
000030-696-23.01.2018/
2.31."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-982-29.01.2018/ /вх. № 000030-47318.01.2018/
2.32."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-984-29.01.2018/ /вх. № 000030-47418.01.2018/
2.33."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-925-26.01.2018/ /вх. № 000030-47518.01.2018/
2.34."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-987-29.01.2018/ /вх. № 000030-47618.01.2018/
2.35."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-951-29.01.2018/ /вх. № 000030-79924.01.2018/
2.36."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1039-30.01.2018/ /вх. № 000030-79823.01.2018/
2.37."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-986-29.01.2018/ /вх. № 000030-85424.01.2018/
2.38."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-990-29.01.2018/ /вх. № 000030-85624.01.2018/
2.39."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-985-29.01.2018/ /вх. №
000030-910-25.01.2018/
2.40."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-988-29.01.2018/ /вх. №
000030-911-25.01.2018/
2.41."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-973-29.01.2018/ /вх. № 000030-68123.01.2018/
2.42."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-968-29.01.2018/ /вх. № 000030-68423.01.2018/
2.43."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-969-29.01.2018/ /вх. № 000030-68623.01.2018/
2.44."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-970-29.01.2018/ /вх. № 000030-69223.01.2018/
2.45."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-971-29.01.2018/ /вх. № 000030-69423.01.2018/
2.46."МОНТЕСИТО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-975-29.01.2018/ /вх. № 000030-85524.01.2018/
2.47."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-966-29.01.2018/ /вх. №
000030-683-23.01.2018/
2.48."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-972-29.01.2018/ /вх. №
000030-685-23.01.2018/
2.49."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-974-29.01.2018/ /вх. №
000030-691-23.01.2018/
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2.50."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1005-30.01.2018/ /вх. № 000030687-23.01.2018/
2.51."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1006-30.01.2018/ /вх. № 000030690-23.01.2018/
2.52."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1009-30.01.2018/ /вх. № 000030830-24.01.2018/
2.53."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1007-30.01.2018/ /вх. № 000030833-24.01.2018/
2.54."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1008-30.01.2018/ /вх. № 000030834-24.01.2018/
2.55."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1020-30.01.2018/ /вх. № 000030902-25.01.2018/
2.56."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1018-30.01.2018/ /вх. № 000030903-25.01.2018/
2.57."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1019-30.01.2018/ /вх. № 000030920-26.01.2018/
2.58."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1021-30.01.2018/ /вх. № 000030922-26.01.2018/
2.59."ММ - ПЛЮС" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1028-30.01.2018/ /вх. № 000030-93326.01.2018/
2.60."КИНГ ГЕЙМС" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1031-30.01.2018/ /вх. № 000030680-23.01.2018/
2.61."Д-3" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1038-30.01.2018/ /вх. № 000030-898-25.01.2018/
2.62."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1044-30.01.2018/ /вх. № 000030-92826.01.2018/
2.63."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1032-30.01.2018/ /вх. №
000030-930-26.01.2018/
2.64."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1035-30.01.2018/ /вх. №
000030-931-26.01.2018/
2.65."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1040-30.01.2018/ /вх. №
000030-831-24.01.2018/
2.66."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1033-30.01.2018/ /вх. №
000030-832-24.01.2018/
2.67."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1036-30.01.2018/ /вх. №
000030-835-24.01.2018/
2.68."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-1025-30.01.2018/ /вх. № 000030-71823.01.2018/
2.69."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-102730.01.2018/ /вх. № 000030-935-26.01.2018/
2.70."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-102230.01.2018/ /вх. № 000030-936-26.01.2018/
2.71."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1046-30.01.2018/ /вх. №
000030-829-24.01.2018/
2.72."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1057-30.01.2018/ /вх. № 000030959-29.01.2018/
2.73."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1059-30.01.2018/ /вх. № 000030960-29.01.2018/
2.74."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1051-30.01.2018/ /вх. №
000030-955-29.01.2018/
2.75."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1054-30.01.2018/ /вх. №
000030-957-29.01.2018/
2.76."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1056-30.01.2018/ /вх. №
000030-958-29.01.2018/
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3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-87624.01.2018/ /вх. № 000030-411-17.01.2018/
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-103730.01.2018/ /вх. № 000030-906-25.01.2018/
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1052-30.01.2018/ /вх. № 000030-94429.01.2018/
4.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-1060-30.01.2018/ /вх. №
000030-954-29.01.2018/
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-103430.01.2018/ /вх. № 000030-905-25.01.2018/
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1058-30.01.2018/ /вх. № 000030-94629.01.2018/
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1055-30.01.2018/ /вх. № 000030-94529.01.2018/
Раздел девети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-997-29.01.2018/ /вх. № 000030-71723.01.2018/
1.2."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1050-30.01.2018/
/вх. № 000030-941-26.01.2018/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-877-24.01.2018/ /вх. № 000030431-18.01.2018/
2.2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-866-24.01.2018/ /вх. № 000030-67022.01.2018/
2.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1042-30.01.2018/ /вх. № 000030-92626.01.2018/
2.4."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1029-30.01.2018/ /вх. № 000030-92726.01.2018/
2.5."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-976-29.01.2018/ /вх. № 000030-76623.01.2018/
3. За лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-99129.01.2018/ /вх. № 000030-907-25.01.2018/
Раздел десети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-998/29.01.2018 г.
2. Докладна записка изх. № 000030-999/29.01.2018 г.
3. Докладна записка изх. № 000030-1000/29.01.2018 г.
4. Докладна записка изх. № 000030-1001/29.01.2018 г.
5. Докладна записка
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Раздел единадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 14730.01.2018г./
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.casinodunya40.com/
https://www.casinomilyon16.com/
https://www.saraycasino24.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://www.casinodunya40.com/
2. https://www.casinomilyon16.com/
3. https://www.saraycasino24.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 3 /три/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1023/30.01.2018/
С предложение изх. № 000030-436/18.01.2018 г. председателят на ДКХ запозна
членовете на Комисията със следните обстоятелства:
В ДКХ с писмо от публичен изпълнител в ТД на НАП – София е получено
Уведомление на основание чл. 182, ал. 2, т. 2 от ДОПК, чл. 221, ал. 6 от ДОПК съгласно,
което „ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ” ЕООД е обявено в несъстоятелност и има непогасени публични
задължения в размер над 5 000 /пет хиляди/ лева.
Съгласно информацията предоставена от публичния изпълнител дружество „ГОЛДЪН
ГЕМБЪЛ” ЕООД не погасява задълженията си и не е предложил надлежно обезпечение.
След предприети действия от страна на публичения изпълнител става ясно, че
юридическото лице „ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ” ЕООД, не притежава активи, с които да обезпечи
задълженията си и е обявено в несъстоятелност.
Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) лиценз за организиране на хазартна
игра, не се издава на юридическо лице, когато искателят е обявен в несъстоятелност, ако е
останал неудовлетворен кредитор и от датата на влизане в сила на съдебното решение за
обявяване на несъстоятелността не са изтекли три години.
Съгласно чл. 86, ал. 1, т. 2 от ЗХ Комисията прилага принудителна административна
мярка - окончателно отнемане на издадения лиценз за организиране на хазартни игри при
промяна в обстоятелствата, водеща до неизпълнение на условията по чл. 8 от ЗХ, в случая чл.
8, ал. 1, т. 2 от ЗХ.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 31, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 86,
ал. 1, т. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за хазарта, председателя на ДКХ предлага Комисията да
приложи принудителна административна мярка – окончателно отнемане на лиценз, по който
е издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4651/19.05.2015 г. на „ГОЛДЪН
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ГЕМБЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „ЛЮЛИН“, бл. 650,
вх. А, ет. 7, ап. 43, ЕИК: 203184002, представлявано от Милко Николов Велков - управител,
за игрално казино с адрес: гр. София, пл. „България“ № 1, казино „SPORTS CLUB &
CASINO”.
След извършената преценка на всички представени документи и на посочената
фактическа обстановка ДКХ приема, че обстоятелствата са изяснени и ще се произнесе
в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СТАР ПРИНЦЕС" АД, гр. Свиленград /изх. № 000030-862-24.01.2018/ /вх. № 000030424-17.01.2018/
На 17.01.2018 г. с вх. № 000030-424, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД, гр.
Свиленград, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „СТАР ПРИНЦЕС”
АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано само двама по двама от изпълнителните
директори Корай Йонашчъ, Мехмет Тан и Вели Джем Йозкютюк, по реда на чл. 37, ал. 4 от
ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФАН 04" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-1041-30.01.2018/ /вх. № 000030-923-26.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-923, 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 „ФАН 04“ ООД, гр. Русе, за
промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение,
с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на „ФАН
04” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК:
131317430, представлявано заедно и поотделно от управителите Иво Радославов Цветанов и
Цвета Георгиева Демирева.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЧЕРРИ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-1043-30.01.2018/ /вх. № 000030-924-26.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-924, 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 „ЧЕРРИ“ ООД, гр. Русе, за
промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 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 издадени лицензи на „ЧЕРРИ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК: 117651988,
представлявано заедно и поотделно от управителите Георги Минков Демирев и Цвета
Георгиева Демирева.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-993-29.01.2018/ /вх. №
000030-405-17.01.2018/
На 17.01.2017 г. с вх. № 000030-405, 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 – Били 92” 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.Кюстендил, пл. „Първи май“ № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
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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 ЕТ
„АНГЕЛ ЗАРКОВ - БИЛИ-92” със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768, представляван от
Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Първи май“ № 12, с 15
/петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КОНТИ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-981-29.01.2018/ /вх. № 000030-44918.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-449, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
област Хасково, пощ.код 6450, бул „България“ № 83.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 2, ЕИК:
117600417, представлявано от Георги Минков Демирев – управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул.
„България“ № 83, с 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални
места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПЕЛТ ЕООД" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-1026-30.01.2018/ /вх. № 00003013347-23.11.2017/
На 23.11.2017 г. с вх. № 000030-13347, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: с. Летница, община Летница, област Ловеч, бул. „България“
№ 38 А.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „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 организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Летница, обл. Ловеч, бул. „България“ № 38 А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Летница, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ФЛАШ ПАЛАС" ООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-1061-30.01.2018/ /вх. № 00003013779-07.12.2017/
На 07.12.2017 г. с вх. № 000030-13779, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАШ ПАЛАС” ООД, гр. Ямбол,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, кв. „Г. Бенковски“, ул. „Преслав“ № 266.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ФЛАШ ПАЛАС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 132, ЕИК: 203925782, представлявано от Иво
Атанасов Тодоров – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, кв. „Г. Бенковски“, ул. „Преслав“ № 266.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАШ ПАЛАС” ООД, гр. Ямбол, 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.
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4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на исканe за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-980-29.01.2018/ /вх. № 000030-1460818.12.2017/
На 18.12.2017 г. с вх. № 000030-14608, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев
Миленчев-управител и Гаврил Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
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1. За игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-1053-30.01.2018/ /вх. № 000030-94226.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-942 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата, намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, хотел „
Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Али Айдън и Мехмет
Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 131, хотел „Принцес ”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-859-24.01.2018/ /вх. № 000030-6003.01.2018/
На 03.01.2018 г. с вх. № 000030-60, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, гр. София,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, рн „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."БРАТЯ МАТЕВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-863-24.01.2018/ /вх. № 000030-6203.01.2018/
На 03.01.2018 г. с вх. № 000030-62, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр.
София, за увеличение с 1 /един/ брой и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба
2“, ул. „Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев –
управител, за увеличение с 1 /един/ брой и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1030-30.01.2018/ /вх. № 000030-90825.01.2018/
На 25.01.2018 г. с вх. № 000030-908, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 9 /девет/ и намаление 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. Пловдив, бул. „Руски” № 70 хотел „Лайпциг“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев - управител и
Гаврил Тодоров Четрафилов- управител, заедно и поотделно, за подмяна на 9 /девет/ и
намаление на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски”
№ 70 хотел „Лайпциг“.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-870-24.01.2018/ /вх. № 000030-29815.01.2018/
На 15.01.2018 г. с вх. № 000030-298, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
увеличение с 6 /шест/ и подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 84.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК:
115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров
Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за увеличение с 6 /шест/ и подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 84.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1024-30.01.2018/ /вх. № 000030-90925.01.2018/
На 25.01.2018 г. с вх. № 000030-909, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
намаление с 5 /пет/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул.
„Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев –
управител, и Гаврил Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за намаление с 5
/пет/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Никола Вапцаров” № 115.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-861-24.01.2018/ /вх. № 000030-41717.01.2018/
На 17.01.2018 г. с вх. № 000030-417, 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, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, ул. „Шипка“
№ 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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. Червен бряг, област Плевен, ул.
„Шипка“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-867-24.01.2018/ /вх. № 000030407-17.01.2018/
На 17.01.2018 г. с вх. № 000030-407, 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 увеличение с 2 /два/ и подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Сливница, обл. София, ул. „Паисий Хилендарски” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 17
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 „Възраждане“,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов управител, за увеличение с 2 /два/ и подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сливница, обл. София, ул. „Паисий Хилендарски” № 35.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-992-29.01.2018/ /вх. № 000030767-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-767, 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 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бухово,
Столична община, обл. София, р-н „Кремиковци“, ул. „Никола Бонев” бл. 9, магазин № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане”,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов –
управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бухово, Столична община, обл. София, р-н „Кремиковци“, ул. „Никола Бонев” бл. 9,
магазин № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."КОМЕРС" ЕООД, гр Севлиево /изх. № 000030-865-24.01.2018/ /вх. № 000030-41617.01.2018/
На 17.01.2018 г. с вх. № 000030-416, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област
Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област
Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."КОМЕРС" ЕООД, гр Севлиево /изх. № 000030-978-29.01.2018/ /вх. № 000030-66522.01.2018/
На 22.01.2018 г. с вх. № 000030-665, 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 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев”, бл. 106.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев”, бл. 106.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ПАЛМС ЛЮЛИН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-857-24.01.2018/ /вх. № 000030410-17.01.2018/
На 17.01.2018 г. с вх. № 000030-410 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 7 /седем/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места с 9
/девет/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места и намаление с 1 /един/
брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 7 /седем/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места с 9 /девет/
броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места и намаление с 1 /един/ брой на
игралните автомати 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-860-24.01.2018/ /вх. №
000030-420-17.01.2018/
На 17.01.2018 г. с вх. № 000030-420, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елена,
обл. Велико Търново, ул. „Възрожденска“ № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, обл. Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елена, обл.
Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 2-4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-890-25.01.2018/ /вх. № 000030-41517.01.2018/
На 17.01.2018 г. с вх. № 000030-415, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лясковец, област Велико
Търново, ул. „Бузлуджа” № 43, вх. Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лясковец, област Велико Търново,
ул. „Бузлуджа” № 43, вх. Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-892-25.01.2018/ /вх. № 000030-41817.01.2018/
На 17.01.2018 г. с вх. № 000030-418, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Нови Пазар, област Шумен, пл. „Раковски” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 2 /два/ и
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област
Шумен, пл. „Раковски” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-893-25.01.2018/ /вх. № 000030-41917.01.2018/
На 17.01.2018 г. с вх. № 000030-419, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област
Велико Търново, ул. „Панайот Цвикев” № 37.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново,
ул. „Панайот Цвикев” № 37.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-979-29.01.2018/ /вх. № 000030-42618.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-426, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 23 /двадесет и 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.
Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, пл.
„Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 23 /двадесет и три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” №
61А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-977-29.01.2018/ /вх. № 000030-42818.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-428, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 22 /двадесет и два/ броя игрални автомати с 29 /двадесет и девет/ броя игрални
места с 22 /двадесет и два/ броя игрални автомати с 29 /двадесет и девет/ броя игрални места
в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 22 /двадесет и два/ броя игрални автомати с 29 /двадесет и
девет/ броя игрални места с 22 /двадесет и два/ броя игрални автомати с 29 /двадесет и девет/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение”
№ 27А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-868-24.01.2018/ /вх. № 000030-42918.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-429, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Съединение, област
Пловдив, ул. „Шести септември” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Съединение, област Пловдив, ул. „Шести септември” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1045-30.01.2018/ /вх. №
000030-427-18.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-427, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул.
„Христо Ботев” № 116.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“,
ул. „Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов
Кутевски – управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат, подмяна на 18
/осемнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”,
бул. „Христо Ботев” № 116.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-879-25.01.2018/ /вх. №
000030-478-18.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-478, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Лазур“, блок 163, вх. 2, магазин № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“, ул.
„Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов Кутевски
– управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Лазур“, блок 163, вх. 2, магазин № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-878-25.01.2018/ /вх. №
000030-479-18.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-479, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
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Пловдив, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“, ул.
„Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов Кутевски
– управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."КИБЕЛА ГЕЙМС" ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-895-25.01.2018/ /вх. № 000030430-18.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-430 в съответствие с чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ), е
подадено писмено искане от „КИБЕЛА ГЕЙМС” ЕООД, гр. Ямбол за подмяна на 20 /двдесет/
броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 132.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КИБЕЛА ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Търговска”
№ 132, ЕИК: 200933806, представлявано от Силвия Николаева Вергова – управител, за
подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул.
„Търговска” № 132.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КИБЕЛА ГЕЙМС” ЕООД, гр. Ямбол
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ДЖЕНГО" ЕООД, гр. Добрич /изх. № 000030-858-24.01.2018/ /вх. № 000030-47718.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-477 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО“ ЕООД, гр. Добрич, за
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подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик –
Йовково Юг“, ул. „Христо Ботев“ № 56, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЖЕНГО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от Данаил Веселинов Николов – управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к. БаликЙовково Юг, ул. „Христо Ботев“ № 56, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-864-24.01.2018/ /вх. № 000030-66222.01.2018/
На 22.01.2018 г. с вх. № 000030-662 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул.
„Съзаклятие” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие” № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” ООД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-869-24.01.2018/ /вх. № 000030-66322.01.2018/
На 22.01.2018 г. с вх. № 000030-663, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ - СТАР” ООД, гр. София,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
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за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Габрово,
бул. „Могильов” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГОЧЕВ
- СТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано заедно и поотделно от Сотир Ангелов Гочев
и Димитър Михайлов Петков - управители, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."АРЕС ГРУП" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-880-25.01.2018/ /вх. № 000030664-22.01.2018/
На 22.01.2018 г. с вх. № 000030-664, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АРЕС ГРУП” ООД, гр. Стара
Загора, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Мусала” № 81 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АРЕС
ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови” №
105, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 123642495, представлявано заедно и поотделно от Петър Димитров
Арбалов, Светослав Димитров Арбалов и Десислава Диянова Косева - управители, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Мусала” № 81 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-99429.01.2018/ /вх. № 000030-682-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-682 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр.
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Димитровград, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр.Свети Влас, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГОЛДЪН
ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.
„Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, офис 1, ЕИК: 201492357, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов – управител, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр.Свети Влас, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-99629.01.2018/ /вх. № 000030-693-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-693 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“, к-с „Веспрем“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград,
ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, офис 1, ЕИК: 201492357, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов – управител, за подмяна на 24 /двадесет и четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“, к-с „Веспрем“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр.
Димитровград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-995-29.01.2018/ /вх. № 000030836-24.01.2018/
На 24.01.2018 г. с вх. № 000030-836, 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, София, за

Стр. 28
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул.
„България“ № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, бул. „България“ № 40.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-989-29.01.2018/ /вх.
№ 000030-696-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-696, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, област Бургас, ул. „Александровска“ № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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 „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, област Бургас, ул. „Александровска“ № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-982-29.01.2018/ /вх. № 000030473-18.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-473, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,

Стр. 29
за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул.
„Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите
Живко Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, за подмяна на 14
/четиринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, бул. „25-ти
септември” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-984-29.01.2018/ /вх. № 000030474-18.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-474, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 14 /четирнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дупница,
обл. Кюстендил, ул. „Страхил Войвода“ № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, , представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, за подмяна на 14 /четиринадесет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Страхил
Войвода“ № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-925-26.01.2018/ /вх. № 000030475-18.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-475, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,

Стр. 30
за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к
„Възраждане“, ул. „Плиска“ № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул.
„Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите
Живко Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, за подмяна на 12
/дванадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к „Възраждане“, ул.
„Плиска“ № 52.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-987-29.01.2018/ /вх. № 000030476-18.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-476, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет / броя игрални
места, с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата, с 19 /десетнадесет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, за подмяна на 14 /четиринадесет/
броя игрални автомата с 19 /деветнадесет / броя игрални места, с 14 /четиринадесет/ броя
игрални автомата, с 19 /десетнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март“ № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-951-29.01.2018/ /вх. № 000030799-24.01.2018/
На 24.01.2018 г. с вх. № 000030-799, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,

Стр. 31
за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални
места, с 17 /седемнадесет/ игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от управителите Живко
Ковачевич и Деян Барач и от прокуриста Сашо Белевски, за подмяна на 17 /седемнадесет/
броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места, с 17 /седемнадесет/ игрални
автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул.
„23-ти пехотен Шипченски полк“ № 36.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-1039-30.01.2018/ /вх. № 000030-79823.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-798, 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 15 /петнадесет/ броя на игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места с
13 /тринадесет/ броя на игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места и
увеличение с 1 /един/ брой на игралните места в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 15 /петнадесет/ броя на игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя
игрални места с 13 /тринадесет/ броя на игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални
места и увеличение с 1 /един/ брой на игралните места в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.37."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-986-29.01.2018/ /вх. № 000030-85424.01.2018/
На 24.01.2018 г. с вх. № 000030-854, 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Възраждане“, ул. „Княз Борис I“ № 130.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Възраждане“, ул. „Княз Борис I“ № 130.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-990-29.01.2018/ /вх. № 000030-85624.01.2018/
На 24.01.2018 г. с вх. № 000030-856, 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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Мадрид” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.39."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-985-29.01.2018/
/вх. № 000030-910-25.01.2018/
На 25.01.2018 г. с вх. № 000030-910, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”
АД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Петко Д. Петков” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 121425308, представлявано от Силвия Цветанова Дончева
и Руди Христов Баков – заедно, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-988-29.01.2018/ /вх.
№ 000030-911-25.01.2018/
На 25.01.2018 г. с вх. № 000030-911, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, рн „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден”, ул. „Кукуш”№ 7, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-973-29.01.2018/ /вх. № 000030-68123.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-681 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за
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подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, област Хасково, ул. „Д. Благоев” № 9, „Бевърли”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОРА”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1,
ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна на 19
/деветнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област
Хасково, ул. „Д. Благоев” № 9, „Бевърли”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-968-29.01.2018/ /вх. № 000030-68423.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-684 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за
подмяна на 22 /двадесет и два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул.
„Варна” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОРА”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1,
ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна на 22
/двадесет и два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Варна” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-969-29.01.2018/ /вх. № 000030-68623.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-686 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за
подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Симеоновград,
област Хасково, ул. „Търговска” № 6, „Джордано”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОРА”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1,
ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна на 15
/петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Симеоновград, област Хасково,
ул. „Търговска” № 6, „Джордано”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-970-29.01.2018/ /вх. № 000030-69223.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-692 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за
подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград,
област Хасково, ул. „Цар Борис І” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „КОРА”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1,
ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна на 16
/шестнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област
Хасково, ул. „Цар Борис І” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-971-29.01.2018/ /вх. № 000030-69423.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-694 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за
подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, пл.
„14-ти Март”, к-с „Али Баба”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОРА”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1,
ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна на 20
/двадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, пл. „14-ти Март”, к-с
„Али Баба”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."МОНТЕСИТО-М" ООД, гр. София /изх. № 000030-975-29.01.2018/ /вх. № 000030855-24.01.2018/
На 24.01.2018 г. с вх. № 000030-855, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОНТЕСИТО-М” ООД, гр. София,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”,
ул. „Поп Грую” № 88А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МОНТЕСИТО-М” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 200779692, представлявано от Ванина Илиева Каменова – управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”,
ул. „Поп Грую” № 88 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-966-29.01.2018/ /вх.
№ 000030-683-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-683 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 17 /седемнадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КЕШ
ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.
„Казинбарцика” № 2-А, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов –
управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 17
/седемнадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, пл.
„Освобождение“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-972-29.01.2018/ /вх.
№ 000030-685-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-685 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски” № 71.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КЕШ
ИНВЕСТ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.
„Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов – управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на
19 /деветнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Елхово, ул. „Александър
Стамболийски” № 71.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."КЕШ ИНВЕСТ ГРУП" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-974-29.01.2018/ /вх.
№ 000030-691-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-691 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 28 /двадесет и осем/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 85.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,

Стр. 38
необходими за издаване 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 „КЕШ
ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.
„Казинбарцика” № 2-А, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов –
управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 28
/двадесет и осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул.
„България“ № 85.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1005-30.01.2018/ /вх. №
000030-687-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-687 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, ул. „Ястреб” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика”
№ 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов –
управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 26
/двадесет и шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Ястреб”
№ 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."НЮ ВИЖЪН" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1006-30.01.2018/ /вх. №
000030-690-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-690, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 22 /двадесет и два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, обл. Хасково, ул.
„Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов – управител, и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 22 /двадесет и два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
„Свобода” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1009-30.01.2018/ /вх. №
000030-830-24.01.2018/
На 24.01.2018 г. с вх. № 000030-830 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Провадия, обл. Варна,
ул. „Димитър Грънчаров“ № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Провадия, обл. Варна, ул. „Димитър Грънчаров“ № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1007-30.01.2018/ /вх. №
000030-833-24.01.2018/
На 24.01.2018 г. с вх. № 000030-833 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Иван Вазов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул. „Иван
Вазов” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1008-30.01.2018/ /вх. №
000030-834-24.01.2018/
На 24.01.2018 г. с вх. № 000030-834 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Долни
чифлик, област Варна, ул. „Камчия” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Долни чифлик, област Варна, ул. „Камчия” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1020-30.01.2018/ /вх. №
000030-902-25.01.2018/
На 25.01.2018 г. с вх. № 000030-902, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к.
„Свети Иван Рилски”, бл. 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 41
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ж.к. „Свети Иван Рилски”, бл. 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1018-30.01.2018/ /вх. №
000030-903-25.01.2018/
На 25.01.2018 г. с вх. № 000030-903, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”,
ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.57."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1019-30.01.2018/ /вх. №
000030-920-26.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-920 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, за подмяна на 2 /два/, намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.

Стр. 42
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1021-30.01.2018/ /вх. №
000030-922-26.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-922 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул.
„Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев управител, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 1 /едина/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."ММ - ПЛЮС" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1028-30.01.2018/ /вх. № 000030933-26.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-933, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ММ ПЛЮС” ЕООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Белово, ул.
„Освобождение” № 60.

Стр. 43
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ММ
ПЛЮС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул.
„Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК: 115600991, представлявано от Николай Евтимов
Евтимов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Белово, област Пазарджик, ул. “Освобождение” № 60.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60."КИНГ ГЕЙМС" ООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-1031-30.01.2018/ /вх. №
000030-680-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-680 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИНГ ГЕЙМС” ООД, гр.
Димитровград, за подмяна на 21 /двадесет и един/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Димитровград, бул. „Христо Ботев” № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КИНГ
ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, бул. „Д. Благоев” №
9, ЕИК: 126654314, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов – управител за подмяна на
21 /двадесет и един/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград,
бул. „Христо Ботев” № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61."Д-3" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-1038-30.01.2018/ /вх. № 000030-89825.01.2018/
На 25.01.2018 г. с вх. № 000030-898, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Д-3” ЕООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Ягодово, ул. „Христо
Ботев“ № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 44
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Д-3”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Лъджене” № 10А, ет. 7, ап. 21,
ЕИК: 115882188, представлявано от Димитър Георгиев Зайков – управител, за подмяна на 6
/шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Ягодово, ул. „Христо Ботев” № 36.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1044-30.01.2018/ /вх. № 000030-92826.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-928 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с
8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1032-30.01.2018/ /вх.
№ 000030-930-26.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-930, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и намаление с 2 /два/ броя на
игралните места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 45
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с
6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и
намаление с 2 /два/ броя на игралните места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко
Даскалов” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.64."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-1035-30.01.2018/ /вх.
№ 000030-931-26.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-931 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места и увеличение с 3 /три/ броя на игралните
места в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „23-ти Пехотен Шипченски
полк” № 30.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с
5 /пет/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места и
увеличение с 3 /три/ броя на игралните места в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара
Загора, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” № 30.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1040-30.01.2018/ /вх.
№ 000030-831-24.01.2018/
На 24.01.2018 г. с вх. № 000030-831 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”,
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гр. Петрич, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, ул. „Спартак” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Спартак” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, гр.
Петрич, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1033-30.01.2018/ /вх.
№ 000030-832-24.01.2018/
На 24.01.2018 г. с вх. № 000030-832, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”,
гр. Петрич, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пазарджик, пл. „Възраждане” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, обл.
Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина Милчева
Янакиева /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, пл. „Възраждане” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.67."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-1036-30.01.2018/ /вх.
№ 000030-835-24.01.2018/
На 24.01.2018 г. с вх. № 000030-835 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”,
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гр. Петрич, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.68."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-1025-30.01.2018/ /вх. № 000030-71823.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-718, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
област Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШАНС
07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. „Свобода”,
бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
област Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.69."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 0000301027-30.01.2018/ /вх. № 000030-935-26.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-935, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНТИЯ ХАУС
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ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр.Стара Загора, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 79.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИНТИЯ
ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул.
„Св.Патриарх Евтимий“ № 79, ЕИК: 200464045, представлявано от Благовестка Иванова
Методиева – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 79.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.70."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 0000301022-30.01.2018/ /вх. № 000030-936-26.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-936, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. Стара Загора, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИНТИЯ
ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,
бул. „Св.Патриарх Евтимий“ № 79, ЕИК: 200464045, представлявано от Благовестка Иванова
Методиева – управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов“ № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.71."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-1046-30.01.2018/ /вх. №
000030-829-24.01.2018/
На 24.01.2018 г. с вх. № 000030-829, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Димитър Икономов” № 23, ет. 1, обект 2.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Иван
Вазов” № 13, ЕИК: 202717725, представлявано от Ангел Иванов Желев – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър
Икономов” № 23, ет. 1, обект 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.72."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1057-30.01.2018/ /вх. №
000030-959-29.01.2018/
На 29.01.2018 г. с вх. № 000030-959, 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 4 /четири/ и увеличение 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 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ет. 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова
Москова, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.73."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1059-30.01.2018/ /вх. №
000030-960-29.01.2018/
На 29.01.2019 г. с вх. № 000030-960, 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, к-с
„Лазур”, бл. 160, първи сутерен и партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 50
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ет. 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова
Москова, за подмяна на 3 /три/ 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.74."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1051-30.01.2018/ /вх. №
000030-955-29.01.2018/
На 29.01.2018 г. с вх. № 000030-955 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр.
Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пещера,
област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пещера,
област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.75."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1054-30.01.2018/ /вх. №
000030-957-29.01.2018/
На 29.01.2018 г. с вх. № 000030-957, 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 7 /седем/ и намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Кюстендил, бул. „България” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 7 /седем/ и намаление с 2 /два/ броя игрални автомата 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.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.76."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-1056-30.01.2018/ /вх. №
000030-958-29.01.2018/
На 29.01.2018 г. с вх. № 000030 - 958, 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 6 /шест/ броя игрални автомата 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 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден Рудник”, блок № 295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-87624.01.2018/ /вх. № 000030-411-17.01.2018/
На 17.01.2018 г. с вх. № 000030-411, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ
БЪЛГАРИЯ“ EООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.ecasino.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 203127300, представлявано от Живка
Миланова Атанасова – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.ecasino.bg /.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-103730.01.2018/ /вх. № 000030-906-25.01.2018/
На 25.01.2018 г. с вх. № 000030-906 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 увеличаване с 2
/два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1.с. Топчии, ул. „Добри Чинтулов“ № 5;
2.с. Мало село, Центъра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1052-30.01.2018/ /вх. № 000030-94429.01.2018/
На 29.01.2018 г. с вх. № 000030-944 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ) e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
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за лото игра „ЛОТО ШАНС” с единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“,
„СУПЕР“, „ЛОТО“, „ЗОДИАК“, „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се в намаляване с 6
/шест/ и увеличаване с 3 /три/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с единадесет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ , „5 от 11“ и „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. Априлци, област Ловеч, кв. „Острец“, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 17;
2.гр. Търговище, ул. „Лудогорие“ № 56;
3.с. Мадара, област Шумен, ул. „Панайот Волов“ № 5;
4.гр. Хасково, ул. „Ястреб“ № 20;
5.гр. Шивачево, област Сливен, ул. „Петко Петров“ № 20;
6.гр. София, ул. „Сливница“ № 148;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Благоевград, област Благоевград, ул. „Симеон Радев“ № 4 ;
2.с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, ул. „Стопанска“ № 1;
3.гр. Попово, област Търговище, ул. „Цар Освободител“ № 11 А;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД, гр. София /изх. № 000030-1060-30.01.2018/ /вх. №
000030-954-29.01.2018/
На 29.01.2018 г. с вх. № 000030-954, 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“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, изразяваща се в
промяна на адресите на 5 /пет/ пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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 на адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”,
„ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, на които е променен адресът:

1.
2.
3.
4.
5.

СТАР АДРЕС
гр. Свищов, област Велико Търново, УПИ I-4317, кв. 113,
ул. „Черни връх“
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 29 А, Търговски комплекс
Shell
гр. Пловдив, Област Пловдив, сп. 312, бул. „Васил
Априлов“ – спирка след кръстовището с бул. „Шести
септември“ посока север-юг
Гр. Варна, ул. Преслав / С. Врачаннски, позиция 185, 1-ва
зона
Гр. Русе, Автобусна спирка № 76, ж.к. „Дружба“
№ 3, блок 10

НОВ АДРЕС
гр. София, област София, район Триадица, кв. 42,
м. „Иван Вазов“, ул. „Янко Забунов“
гр. София, район Триадица, кв. 387, м. Зона Г-Центъра, бул.
„Пенчо Славейков“ подход към „Света Екатерина“
Гр. Пловдив, област Пловдив, спирка 128 на МГТ на ул.
„Вратцата“ – до СОУ „Симон Боливар“, източен тротоар,
посока юг-север
Гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл. 75
Гр. София, кв. „Курило“, ул. „Искърско дефиле“ № 251

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-103430.01.2018/ /вх. № 000030-905-25.01.2018/
На 25.01.2018 г. с вх. № 000030-905 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 игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличаване с 2 /два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да 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:
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I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема
залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1.с. Топчии, ул. „Добри Чинтулов“ № 5;
2.с. Мало село, Центъра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1058-30.01.2018/ /вх. № 000030-94629.01.2018/
На 29.01.2018 г. с вх. № 000030-946 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 намаляване с 6 /шест/ и увеличаване с 3 /три/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос - управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. Априлци, област Ловеч, кв. „Острец“, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 17;
2.гр. Търговище, ул. „Лудогорие“ № 56;
3.с. Мадара, област Шумен, ул. „Панайот Волов“ № 5;
4.гр. Хасково, ул. „Ястреб“ № 20;
5.гр. Шивачево, област Сливен, ул. „Петко Петров“ № 20;
6.гр. София, ул. „Сливница“ № 148;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Благоевград, област Благоевград, ул. „Симеон Радев“ № 4 ;
2.с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, ул. „Стопанска“ № 1;
3.гр. Попово, област Търговище, ул. „Цар Освободител“ № 11 А;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 56
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-1055-30.01.2018/ /вх. № 000030-94529.01.2018/
На 29.01.2018 г. с вх. № 000030-945 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ) e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаляване с 6 /шест/ и увеличаване с 3 /три/ броя на
букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със
залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1.гр. Априлци, област Ловеч, кв. „Острец“, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 17;
2.гр. Търговище, ул. „Лудогорие“ № 56;
3.с. Мадара, област Шумен, ул. „Панайот Волов“ № 5;
4.гр. Хасково, ул. „Ястреб“ № 20;
5.гр. Шивачево, област Сливен, ул. „Петко Петров“ № 20;
6.гр. София, ул. „Сливница“ № 148;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1.гр. Благоевград, област Благоевград, ул. „Симеон Радев“ № 4 ;
2.с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, ул. „Стопанска“ № 1;
3.гр. Попово, област Търговище, ул. „Цар Освободител“ № 11 А;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-997-29.01.2018/ /вх. № 000030717-23.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-717, 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
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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 и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-105030.01.2018/ /вх. № 000030-941-26.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-941, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати, Изисквания към
игралната зала, в която се организират хазартни игри с игрални автомати и Технически
изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Средец”, ул. „Цар Калоян” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №
131, ЕИК: 130935662, представлявано от Ердемгил Ихсан – управител и Юксел Бирбудак управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри с игрални автомати, Изисквания към игралната зала, в които се организират хазартни
игри с игрални автомати и Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. София, район „Средец”, ул. „Цар
Калоян” № 8.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-877-24.01.2018/ /вх. №
000030-431-18.01.2018/
На 18.01.2018 г. с вх. № 000030-431 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане ЕТ „Орлин Иванов – Комерс“, гр. Русе,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Витоша“ № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„Орлин Иванов – Комерс“ със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул.
„Воден” № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представлявано от Орлин Иванов Стефанов управител, в игрална зала с адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Витоша“ № 53
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „Орлин Иванов – Комерс“, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-866-24.01.2018/ /вх. № 000030-67022.01.2018/
На 22.01.2018 г. с вх. № 000030-670 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1042-30.01.2018/ /вх. № 000030-92626.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-926 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 9.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-1029-30.01.2018/ /вх. № 000030-92726.01.2018/
На 26.01.2018 г. с вх. № 000030-927 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой система за
формиране на премия джакпот в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско
шосе” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-976-29.01.2018/ /вх. № 000030-76623.01.2018/
На 23.01.2018 г. с вх. № 000030-766, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НУШИ
67” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”, № 16,
вх. Д, ет. 4, ап. 43, ЕИК: 201711880, представлявано от Теменужка Петрова Микова –
управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за игрална зала с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НУШИ 67” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
3. За лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-99129.01.2018/ /вх. № 000030-907-25.01.2018/
На 25.01.2018 г. с вх. № 000030-907, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на 2 /два/ броя
образци на талони за участие в моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова
разновидност „ПЪРВА КЛАСА” - първи тираж, с общ брой 10 000 000 бр. и номинална
стойност – 5 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на 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 организиране на моментна лотарийна игра
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„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с 36 /тридесет и шест/ броя разновидности, в това число
въвеждането на нова разновидност с наименование „ПЪРВА КЛАСА” – първи тираж.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъдат утвърдени 2 /два/ броя образци на талони за участие в моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова разновидност „ ПЪРВА КЛАСА ” - първи
тираж, с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Докладни записки:
1. Докладна записка изх. № 000030-998/29.01.2018 г.
На 11.12.2017 г. с вх. № 000030-13871, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Балша“ № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
С писмо с вх. № 000030 -888/25.01.2018 г. искателят моли за удължаване на срока за
предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5, изр. 3
от ЗХ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София за издаване на лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Балша“ № 14.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 000030-999/29.01.2018 г.
На 11.12.2017 г. с вх. № 000030-13872, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 96.
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.
С писмо с вх. № 000030 - 900/25.01.2018 г. искателят моли за удължаване на срока за
предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5, изр. 3
от ЗХ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
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РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София за издаване на лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 96.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 000030-1000/29.01.2018 г.
На 11.12.2017 г. с вх. № 000030-13870, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Тодор Каблешков“ № 49.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
С писмо с вх. № 000030 - 899/25.01.2018 г. искателят моли за удължаване на срока за
предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5, изр. 3
от ЗХ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София за издаване на лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Тодор Каблешков“ № 49.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. Докладна записка изх. № 000030-1001/29.01.2018 г.
На 11.12.2017 г. с вх. № 000030-13869, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Св. св. Кирил и Методий № 23, ет.1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
С писмо с вх. № 000030 -887/25.01.2018 г. искателят моли за удължаване на срока за
предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5, изр. 3
от ЗХ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите документи
по писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“ 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. „Св. св. Кирил и Методий № 23, ет.1.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Разни.
1. С предложение изх. № 000030-433/18.01.2018 г. председателя на ДКХ запозна
членовете на ДКХ, че с писмо вх. № 3411/22.12.2017 г. от публичен изпълнител в ТД на НАП
– Бургас е получено Уведомление на основание чл. 221, ал. 6 от ДОПК съгласно, което
„ПРОТЕКТ ИНВЕСТ“ ООД има непогасени публични задължения в размер над 5 000 /пет
хиляди/ лева.
Съгласно информацията предоставена от държавния публичен изпълнител дружество
„ПРОТЕКТ ИНВЕСТ“ ООД не погасява задълженията си и не е предложил надлежно
обезпечение.
След предприети действия от страна на държавния публичен изпълнител става ясно, че
юридическото лице „ПРОТЕКТ ИНВЕСТ“ ООД, не притежава активи, с които да обезпечи
задълженията си.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ има
просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в
размер на главницата и лихвите Комисията прилага принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното на 19.01.2018 г. Комисията прие протоколно решение за
откриване на процедура за временно отнемане на издадения на „ПРОТЕКТ ИНВЕСТ“ ООД
лиценз по ЗХ. С писмо организаторът бе уведомен за решението на Комисията и му бе
предоставена възможност в 14 /четиринадесет/ дневен срок да представи писмени
доказателства за внесен данък по ЗКПО, както и за погасени изцяло публични задължения на
„ПРОТЕКТ ИНВЕСТ” ООД. Във връзка с това с писмо вх. № 1010/30.01.2018 г. „ПРОТЕКТ
ИНВЕСТ“ ООД представя Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 87,
ал. 6 от ДОПК в уверение на това, че дружеството няма задължения.
С оглед изложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява откритото производство по прилагане на принудителна административна
мярка – временно отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, по който е издадено
Удостоверение № 000030-7877/03.07.2017 г. на „ПРОТЕКТ ИНВЕСТ” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Македония“, бл. 87, вх. 0, ет. Партер, ап. 2,
ЕИК: 203104262, представлявано от Тиоп Татевосович Закарян - управител, за организиране
на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Созопол, ул. „Велека” № 2.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. С предложение изх. № 000030-433/18.01.2018 г. председателя на ДКХ запозна
членовете на ДКХ, че с писмо вх. № 2082/10.08.2017 г. от директора на ТД на НАП – Велико
Търново в ДКХ е получена информация, за лицата по чл. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) с
дължим данък по реда на 245 във връзка с чл. 247 от ЗКПО. Съгласно писмото за второ
тримесечие на 2017 г. дружество „БАЛ МАТИК“ EООД с ЕИК: 200210381 дължи данък в
размер на 10 000 лв.
С уведомително писмо изх. № 878/26.09.2017 г. ДКХ изиска „БАЛ МАТИК“ ЕООД да
представи документ за платен изцяло данък по ЗКПО. Писмото е изпратено на адреса по
търговска регистрация на дружеството. В указания в писмото срок организаторът не
представи документ удостоверяващ платени данъци по ЗКПО за второ тримесечие на 2017 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато използва игрално оборудване, за което не е внесен
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дължимият данък Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за
срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното на 19.01.2018 г. Комисията прие протоколно решение за
откриване на процедура за временно отнемане на издадения на „БАЛ МАТИК“ ЕООД лиценз
по ЗХ. С писмо организаторът бе уведомен за решението на Комисията и му бе предоставена
възможност в 14 /четиринадесет/ дневен срок да представи писмени доказателства за внесен
данък по ЗКПО, както и за погасени изцяло публични задължения на „БАЛ МАТИК“ ЕООД.
Във връзка с това с писмо вх. № 197/19.01.2018 г. „БАЛ МАТИК“ ЕООД представя
Разпореждане за присъединяване от 19.09.2017 г.; Платежни нареждания – 16 броя; Акт за
прихващане или възстановяване от 06.12.2017 г. и Справка за общите задължения на „БАЛ
МАТИК“ ЕООД към 14.12.2017 г. от ТД на НАП – Плевен.
С оглед изложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява откритото производство по прилагане на принудителна административна
мярка – временно отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, по който е издадено
Удостоверение № 000030-5252/05.05.2017 г. на „БАЛ-МАТИК” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1, ЕИК: 200210381, представлявано от
Огнян Филипов Филев - управител, за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/

Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

