РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-5365
Гр. София, 27.04.2018 г.
Днес, 27 април 2018 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта, на
което присъстваха:
Председател на Държавната комисия по хазарта
1. Мария Филипова.
Членове на Държавната комисия по хазарта
2. Явор Колев;
3. Васил Панов;
4. Евгени Стоянов.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в Държавната комисия по хазарта (ДКХ).
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта (предложение с
изх. № 840 от 26.04.2018 г.)
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети. Разглеждане на искания за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАКРА-Т“ ООД, гр.София, (предложение с изх. № 000030-5123 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4068 от 11.04.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „КИБЕЛА ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Ямбол (предложение с изх. № 000030-4898 от 25.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-3904 от 05.04.2018 г.)
2.2. „ПРОТЕКТ ИНВЕСТ“ ООД гр.Бургас (предложение с изх. № 000030-5124 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-3029 от 26.03.2018 г.)
Раздел четвърти. Разглеждане на искане за продължаване срока на действие на издаден
лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-4917 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-2469 от 14.03.2018 г.)

1.2. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-4918 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-2470 от 14.03.2018 г.)
1.3. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-4919 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-2471 от 14.03.2018 г.)
1.4. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-4921 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-2472 от 14.03.2018 г.)
1.5. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-4922 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-2473 от 14.03.2018 г.)
1.6. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5139 от 26.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-3870 от 04.04.2018 г.)
Раздел пети. Разглеждане на искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ВЛАТОД“ ООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-4977 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-51 от 03.01.2018 г.)
1.2. „ФЕНИКС-2004“ ЕООД, гр. Сливен, (предложение изх. № 000030-4916 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-2808 от 21.03.2018 г.)
1.3. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София, (предложение изх. № 000030-4980 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-2631 от 16.03.2018 г.)
1.4. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София, (предложение изх. № 000030-4981 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-2634 от 16.03.2018 г.)
Раздел шести. Разглеждане на исканe за издаване на лиценз за обект, в който са се
организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „КАЗИНО КИНГ“ ООД, гр. София, (предложение изх. № 000030-4978 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-2078 от 07.03.2018 г.)
1.2. „МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ“, гр. Завет, (предложение изх. № 000030-4996 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-2328 от 12.03.2018 г.)
Раздел седми. Разглеждане на искане за издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.1. „АРИСТОКРАТ ТЕКНОЛЪДЖИС ЮРЪП ЛИМИТИД“ LTD, Обединеното кралство
(предложение с изх. № 000030-5000 от 25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-136 от
05.01.2018 г.)
Раздел осми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АД гр. София, (предложение с изх. № 000030-4915 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4355 от 18.04.2018 г.)
1.2. „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-4908 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4452 от 19.04.2018 г.)
1.3. „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-5135 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4997 от 25.04.2018 г.)
1.4. „КЕПРИКОРН-555“ ЕООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-5115 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4575 от 23.04.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“ ЕТ, гр.Русе (предложение изх. № 000030-4877 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-3227 от 29.03.2018 г.)
2.2 „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“ ЕТ, гр.Русе (предложение изх. № 000030-4876 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-3233 от 29.03.2018 г.)
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2.3. „БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ” ЕТ, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-4907 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-3938 от 10.04.2018 г.)
2.4. „ИНФОФЕСТ“ ЕООД, гр. Пазарджик, (предложение с изх изх. № 000030-5003 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4149 от 13.04.2018 г.)
2.5. „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-4887 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4188 от 13.04.2018 г.)
2.6. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД гр. Бургас, (предложение с изх. № 000030-5100 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4243 от 16.04.2018 г.)
2.7. „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4927 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4244 от 16.04.2018 г.)
2.8. „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4924 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4245 от 16.04.2018 г.)
2.9. „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4925 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4249 от 16.04.2018 г.)
2.10. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4871 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4321 от 17.04.2018 г.)
2.11. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4867 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4530 от 20.04.2018 г.)
2.12. „БРИЗ - М” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4892 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4327 от 17.04.2018 г.)
2.13. „БРИЗ - М” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5099 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4328 от 17.04.2018 г.)
2.14. „БРИЗ - М” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4889 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4329 от 17.04.2018 г.)
2.15. „БРИЗ - М” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4891 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4330 от 17.04.2018 г.)
2.16. „БУЛ-ТОП” ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-4946 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4331 от 17.04.2018 г.)
2.17. „КАЗИНО МИРАЖ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5034 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4339 от 17.04.2018 г.)
2.18. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4913 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4340 от 17.04.2018 г.)
2.19. „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4912 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4341 от 17.04.2018 г.)
2.20. „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4857 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4412 от 19.04.2018 г.)
2.21. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5113 от 26.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4541 от 20.04.2018 г.)
2.22. „УИН БЕТ-2” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5074 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4836 от 24.04.2018 г.)
2.23. „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5080 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4232 от 16.04.2018 г.)
2.24. „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4948 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4379 от 18.04.2018 г.)
2.25. „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5009 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4389 от 18.04.2018 г.)
2.26. „УИН БЕТ - ВАРНА” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4945 от 25.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4380 от 18.04.2018 г.)
2.27. „УИН БЕТ ТРАКИЯ” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4947 от 25.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4381 от 18.04.2018 г.)
2.28. „УИН БЕТ ТРАКИЯ” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5075 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4837 от 24.04.2018 г.)
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2.29. „МИЛИОН КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5006 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4390 от 18.04.2018 г.)
2.30. „МИЛИОН КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5111 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4537 от 20.04.2018 г.)
2.31. „ГРАНД КАЗИНО- 1“ ООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5005 от 25.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4391 от 18.04.2018 г.)
2.32.„ГРАНД КАЗИНО- 2“ ООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5154 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-5050 от 26.04.2018 г.)
2.33. „ГРАНД КАЗИНО- 3“ ООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5157 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-5051 от 26.04.2018 г.)
2.34. „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92” ЕТ, гр. София (предложение с изх. № 000030-4894 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4383 от 18.04.2018 г.)
2.35. „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92” ЕТ, гр. София (предложение с изх. № 000030-4899 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4385 от 18.04.2018 г.)
2.36. „БОНЕВ ГЕЙМ” ООД, гр. Банкя (предложение с изх. № 000030-4893 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4401 от 18.04.2018 г.)
2.37. „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-4896 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4403 от 18.04.2018 г.)
2.38. „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-4866 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4394 от 18.04.2018 г.)
2.39. „ЛМ 2 - ПЕТРОВИ” ООД, гр. Първомай (предложение с изх. № 000030-4897 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4407 от 19.04.2018 г.)
2.40. „ЕЛИТ - 8” ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-4920 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4433 от 19.04.2018 г.)
2.41. „ЕЛИТ - 8” ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-4923 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4435 от 19.04.2018 г.)
2.42. „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4869 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4531 от 20.04.2018 г.)
2.43. „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4868 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4533 от 20.04.2018 г.)
2.44. „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4870 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4501 от 20.04.2018 г.)
2.45. „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора (предложение с изх. № 000030-5035 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4417 от 19.04.2018 г.)
2.46. „ПМС“ ООД, гр. Велико Търново, (предложение с изх. № 000030-5008 от 26.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4424 от 19.04.2018 г.)
2.47. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5007 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4436 от 19.04.2018 г.)
2.48. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5109 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4507 от 20.04.2018 г.)
2.49. „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 0000305030 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4464 от 20.04.2018 г.)
2.50. „К И К“ ООД гр. Монтана, (предложение с изх. № 000030-5033 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4503 от 20.04.2018 г.)
2.51. „К И К“ ООД гр. Монтана, (предложение с изх. № 000030-5032 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4504 от 20.04.2018 г.)
2.52. „К И К“ ООД гр. Монтана, (предложение с изх. № 000030-5031 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4505 от 20.04.2018 г.)
2.53. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна, (предложение с изх. № 000030-5010 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4465 от 20.04.2018 г.)
2.54. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна, (предложение с изх. № 000030-5011 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4466 от 20.04.2018 г.)
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2.55. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД гр. Варна, (предложение с изх. № 000030-5144 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4578 от 23.04.2018 г.)
2.56. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5013 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4782 от 23.04.2018 г.)
2.57. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5012 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4783 от 23.04.2018 г.)
2.58. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5014 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4784 от 23.04.2018 г.)
2.59. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5142 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4840 от 24.04.2018 г.)
2.60. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5140 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4841 от 24.04.2018 г.)
2.61. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5138 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4842 от 24.04.2018 г.)
2.62. „ОУШЪН ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5029 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4789 от 23.04.2018 г.)
2.63. „АНДИВА“ ЕООД, гр. Горна Оряховица (предложение с изх. № 000030-5077 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4797 от 24.04.2018 г.)
2.64. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5076 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4838 от 24.04.2018 г.)
2.65. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив, (предложение с изх. № 000030-5120 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4886 от 25.04.2018 г.)
2.66. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив, (предложение с изх. № 000030-5151 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4969 от 25.04.2018 г.)
2.67. „СИНЕМА КЛУБ“ ООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5108 от 26.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4788 от 23.04.2018 г.)
2.68. „КУИНС БЕТ“ ООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-5112 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4502 от 20.04.2018 г.)
2.69. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5114 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4497 от 20.04.2018 г.)
2.70. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5116 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4498 от 20.04.2018 г.)
2.71. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5117 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4499 от 20.04.2018 г.)
2.72. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5119 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4500 от 20.04.2018 г.)
2.73. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“ гр. София, (предложение с изх. № 000030-5134 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4420 от 19.04.2018 г.)
2.74. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“ гр. София, (предложение с изх. № 000030-55137 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4421 от 19.04.2018 г.)
2.75. „ФЕНИКС-2004“ ЕООД, гр. Сливен, (предложение изх. № 000030-5158 от 26.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4850 от 24.04.2018 г.)
2.76. „ФЕНИКС-2004“ ЕООД, гр. Сливен, (предложение изх. № 000030-5148 от 26.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4888 от 25.04.2018 г.)
2.77. „ФЕНИКС-2004“ ЕООД, гр. Сливен, (предложение изх. № 000030-5145 от 26.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4890 от 25.04.2018 г.)
2.78. „ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ“ ЕТ, гр. София, (предложение с изх. № 0000305147 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4843 от 24.04.2018 г.)
2.79.„ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив, (предложение с изх. № 000030-5136 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4884 от 25.04.2018 г.)
2.80. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив, (предложение с изх. № 000030-5143 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4885 от 25.04.2018 г.)
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2.81. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5141 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4970 от 25.04.2018 г.)
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1. НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5098 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4793 от 23.04.2018 г.)
4. За тото и лото игри:
4.1. „ЕВРОБЕГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5152 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5044 от 26.04.2018 г.)
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1. „ЕВРОБЕГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5155 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5046 от 26.04.2018 г.)
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1. „ЕВРОБЕГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5153 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5045 от 26.04.2018 г.)
Раздел девети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4872 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4318 от 17.04.2018 г.)
1.2. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4873 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4319 от 17.04.2018 г.)
1.3. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4875 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4320 от 17.04.2018 г.)
1.4. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4865 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4322 от 17.04.2018 г.)
1.5. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4878 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4323 от 17.04.2018 г.)
1.6. „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4914 от 25.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4388 от 18.04.2018 г.)
1.7. „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4855 от 25.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4413 от 19.04.2018 г.)
1.8. „УИН БЕТ-2” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4854 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4415 от 19.04.2018 г.)
1.9. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5036 от 26.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4414 от 19.04.2018 г.)
1.10. „КАЗИНО ПЕРЛА-3” ООД,гр. София (предложение с изх. № 000030-5037 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4382 от 18.04.2018 г.)
1.11. „КАЗИНО ПЕРЛА-3” ООД,гр. София (предложение с изх. № 000030-4856 от 25.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4416 от 19.04.2018 г.)
1.12. „ЕЛИТ - 8” ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-4926 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4437 от 19.04.2018 г.)
1.13. „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ“ ЕТ, гр. Омуртаг (предложение с изх. № 000030-5078
от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4802 от 24.04.2018 г.)
1.14. „В ИСИЕ И“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5146 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4768 от 23.04.2018 г.)
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2. За тото и лото (онлайн):
2.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение
изх. № 000030-5150 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-5094 от 26.04.2018 г.)

с

3. За тото и лото:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение
изх. № 000030-5149 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-5096 от 26.04.2018 г.)

с

Раздел десети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри в игрално казино (онлайн):
1.1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5133 от
26.04.2018 г. по писмо с вх. № 000030-4962 от 26.04.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4853 от 25.04.2018
г. по писмо с вх. № 000030-3812 от 03.04.2017 г.)
Раздел десети. Докладна записка:
1. Докладна записка с изх. № 000030-4982 от 25.04.2018 г.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта (предложение
с изх. № 840/26.04.2018 г.)
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://1xbet62.com/
https://1xbetbk4.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на online хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това, операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
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сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това, компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарта. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил и криминализиране на деянието (организирането на хазартни игри без
съответното разрешение) като престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
https://1xbet62.com/
https://1xbetbk4.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 заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък:
1. „И-Кард“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5022 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4792 от 23.04.2018 г.)
На 23.04.2018 г. с вх. № 000030-4792 е подадено писмено заявление от „И-Кард” ООД за
утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване по чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
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В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от „И-КАРД” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Слатина”, ул. „Борис Новоселски” № 14,
ЕИК: 130259796, представлявано от Димитър Денчев Ганев – управител, версия игрален
софтуер на комуникационно оборудване за хазартни игри, организирани онлайн, както
следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Игрален Казино Сървър

1.

Тип

01

Версия

1.40

Протокол от изпитване КС-047 от 23.04.2018 г.
№
„И-КАРД” ООД/
Производител / номер
000030-2030 / 24.02.2017 г. за производство и
на удостоверение
разпространение на игрално оборудване
„И-КАРД” ООД/
Заявител / номер на
000030-2030 / 24.02.2017 г. за производство и
удостоверение
разпространение на игрално оборудване
Производствен (сериен)
номер

04-2018

Година на производство

2018 г.
00109 – Игри с игрални автомати:

Онлайн залагания:

1. Dracula V.2.0.2;
2. Dracula Touch V.2.0.2;
3. Mythic Maiden V.2.0.3;
4. Mythic Maiden Touch V.2.0.3;
5. Elements: The Awakening V.1.0.1;
6. Drive: Multiplier Mayhem V.1.0.1;
7. Drive: Multiplier Mayhem Touch V.1.0.1;
8. Fruit Shop V.2.0.0;
9. Fruit Shop Touch V.2.0.0;
10. Flowers V.2.0.2;
11. Flowers Touch V.2.0.2;
12. Twin Spin V.2.0.0;
13. Twin Spin Touch V.2.0.0;
14. European Roulette V.1.1.1;
15. Roulette Touch V.1.0.0;
16. Football: Champions Cup V.1.0.3;
9

17. Football: Champions Cup Touch V.1.0.3;
18. Glow Touch V.1.0.0;
19. Neon Staxx V.1.0.0;
20. Neon Staxx Touch V.1.0.0;
21. Pyramid: Quest for Immortality V.1.0.0;
22. Pyramid: Quest for Immortality Touch V.1.0.0;
23. Hook’s Heroes V.1.0.0;
24. Hook’s Heroes Touch V.1.0.0;
25. Jimi Hendrix Online Slot V.1.0.3;
26. Jimi Hendrix Online Slot Touch V.1.0.3;
27. Dazzle Me V.1.0.2;
28. Dazzle Me Touch V.1.0.2;
29. Theme Park: Tickets of Fortune V.1.0.0;
30. Theme Park: Tickets of Fortune Touch V.1.0.0;
31. The Invisible Man V.1.0.4;
32. The Invisible Man Touch V.1.0.4;
33. Jack Hammer V.2.0.1;
34. Jack Hammer Touch V.2.0.1;
35. Joker Pro V.1.0.0;
36. Joker Pro Touch V.1.0.0;
37. Motörhead Video Slot V.1.0.4;
38. Motörhead Video Slot Touch V.1.0.4;
39. Secrets of Atlantis V.1.0.2;
40. Secrets of Atlantis Touch V.1.0.2;
41. KOI Princess V.1.0.1;
42. KOI Princess Touch V.1.0.1;
43. Gonzo’s Quest V.2.0.1;
44. Gonzo’s Quest Touch V.2.0.1;
45. Piggy Riches V.1.0.3;
46. Piggy Riches Touch V.1.0.3;
47. Reel Rush V.2.0.1;
48. Reel Rush Touch V.2.0.1;
49. Starburst V.2.0.2;
50. Starburst Touch V.2.0.2;
51. Sparks V.1.0.0;
52. Sparks Touch V.1.0.0;
53. Stickers V.1.0.1;
54. Stickers Touch V.1.0.1;
55. Blood Suckers V.1.0.5;
56. Blood Suckers Touch V.1.0.5;
57. Guns N’ Roses Video Slots V.1.0.1;
58. Guns N’ Roses Video Slots V.1.0.1 за мобилно
устройство;
59. Fairytale Legends: Red Riding Hood V.1.0.0;
60. Fairytale Legends: Red Riding Hood Touch V.1.0.0;
61. Victorious V.2.0.0;
62. Victorious Touch V.2.0.0;
63. Wild Wild West: The Great Train Heist V.1.0.0;
64. Wild Wild West: The Great Train Heist Touch
V.1.0.0;
65. Blackjack V1.0.2;
66. Blackjack Classic Touch V1.0.2;
67. Blackjack Touch – Single Deck V1.0.0;
68. Dead or Alive V1.0.0;
69. Dead or Alive Touch V.1.0.0;
70. Magic Portals V1.0.3;
71. Magic Portals Touch V1.0.3;
72. Secrets of Christmas V1.0.0;
73. Secrets of Christmas Touch V.1.0.0;
74. Spinata Grande V2.0.0;
75. Spinata Grande Touch V2.0.0;
76. Warlords – Crystals of Power V1.0.7;
77. Warlords – Crystals of Power Touch V1.0.7;
78. Jack Hammer 2 – Fishy Business V.2.0.2;
79. Jack Hammer 2 Touch – Fishy Business V.2.0.2;
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80. Butterfly Staxx V1.0.1;
81. Butterfly Staxx Touch V1.0.1;
82. Copy Cats V1.0.1;
83. Copy Cats Touch V1.0.1;
84. Fairytale Legends: Hansel and Gretel V.1.0.0;
85. Fairytale Legends: Hansel and Gretel Touch V.1.0.0;
86. The Legend of Shangri-La: Cluster Pays V 1.0.3;
87. The Legend of Shangri-La: Cluster Pays Touch V
1.0.3;
88. Jack and the Beanstalk V2.0.4;
89. Jack and the Beanstalk Touch V2.0.4;
90. Emoji Planet V1.0.4;
91. Emoji Planet Touch V1.0.4;
92. Blood Suckers II V1.0.1;
93. Blood Suckers Touch II V1.0.1;
94. Elements: The Awakening V2.0.5;
95. Elements: The Awakening Touch V2.0.5;
96. Jungle Spirit: Call of the Wild V1.0.6;
97. Jungle Spirit: Call of the Wild Touch V1.0.6;
98. Lights V2.0.0;
99. Lights Touch V2.0.0;
100. Scruffy Duck V1.0.1;
101. Scruffy Duck Touch V1.0.1;
102. Wolf Club V1.0.0;
103. Wolf Club Touch V1.0.0;
104. Wild Water V2.0.1;
105. Wild Water Touch V2.0.1;
106. Secret of the Stones V1.0.4;
107. Secret of the Stones Touch V1.0.4;
108. Steam Tower V2.0.0;
109. Steam Tower Touch V2.0.0;
110. Twin Spin Deluxe V.1.0.0;
111. Twin Spin Deluxe Touch V.1.0.0;
112. Finn and the Swirly Spin V.2.0.3;
113. Finn and the Swirly Spin Touch V.2.0.3;
114. Spellcast V.1.0.0;
115. Spellcast Touch V.1.0.0;
116. Excalibur V.1.0.1;
117. Excalibur Touch V.1.0.1;
118. Ghost Pirates V2.0.0;
119. Ghost Pirates Touch V2.0.0;
120. Space Wars V1.0.3;
121. Space Wars V1.0.3;
122. Reel Steal V.1.0.0;
123. Reel Steal Touch V.1.0.0;
124. Hotline V.1.0.0;
125. Hotline Touch
126. King of Slots V.2.0.3;
127. King of Slots Touch V.2.0.3;
128. Archangels Salvation V.1.0.0;
129. Archangels Salvation Touch V.1.0.0;
130. Египетско съкровище V.2.0;
131. Всичко или нищо V.1.0.
132. Автоматична рулетка V1.0.
133. Египетско съкровище II V.1.0;
Игралният софтуер е предназнаен за предоставяне
на достъп до осъществяване на хазартни игри през
централната компютърна система на организатор
на хазартни игри, организирани онлайн.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. „ДЕНЧ ИГЕЙМИНГ СОЛУШЪНС“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5101
от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4798 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4798 е подадено писмено заявление от „Денч Игейминг
Солушънс” АД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „Денч Игейминг Солушънс” АД със седалище и
адрес на управление: област София, гр. София, район „Триадица“, ул. „Петър
Парчевич“ № 27, ЕИК: 203877558, представлявано от Добромир Иванов Митев, игрален
софтуер на комуникационно оборудване за хазартни игри, организирани онлайн, както
следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН
ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Денч (Dench Core)

Версия

1.1.0

Протокол от изпитване КС-046 от 20.04.2018 г.
№
„Денч Игейминг Солушънс” АД/
Производител / номер
№ 000030-11438/11.10.2017 г. за производство и
на удостоверение
разпространение на игрално оборудване
„Денч Игейминг Солушънс” АД/
Заявител / номер на
№ 000030-11438/11.10.2017 г. за производство и
удостоверение
разпространение на игрално оборудване
Производствен (сериен)
номер

00000001

Година на производство

2017 г.
00106 – Залози върху резултати от спортни събития:
Денч (Dench Core), версия 1.1.0 предоставя възможност
за интегриране и работа с един или няколко различни

Онлайн залагания:
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провайдъри на реални и виртуални спортни събития.
00109 - Игри с игрални автомати:
Игрите с игрални автомати се обслужват от игрален
софтуер на комуникационно оборудване за онлайн
залагания EGT Multigame Server v. 3.5.0 (утвърден с
решение на ДКХ
№ 000030-15114 / 22.12.2017 г.).
001100 (01101) – Игри в игрално казино (Игри на маси):
Денч (Dench Core), версия 1.1.0 предоставя достъп за
избор на игра „КАЗИНО НА ЖИВО“ на приложението
за директна комуникация с крайния потребител на
игрален софтуер „LIVE CASINO STUDIO V.002.1“(
утвърден с с решение на ДКХ № 000030-2077/24.2.2017)
до активните към конкретния момент игрални
съоръжения за игри BLACK JACK, CASINO HOLD’M,
BACCARAT I ROULETTE.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. „БУЛПРОМ 14“ ЕООД, гр. Пловдив (предложение с изх.№ 000030-5023 от 26.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4835 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4835 е подадено писмено заявление от
„БУЛПРОМ 14” ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „БУЛПРОМ 14” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Цариградско шосе”
№ 53, ЕИК: 202879289, представлявано от Кръстю Алексиев Милев – управител, 1 /един/
брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

PGA

1.

Тип

MULTIGAME 10

Протокол от изпитване №

ИА-2714 от 23.04.2018 г.

Производител

Amatic Industries GmbH., Austria
13

Заявител / номер на
удостоверение

„БУЛПРОМ 14” ЕООД /
№ 000030-1673/20.03.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

02510-05247

Година на производство

2018 г.
Видео слот 48 игри:

Вид на играта
1. ALL WAYS FRUITS;
2. ARISING PHOENIX;
3. BEAUTY FAIRY;
4. BELLS ON FIRE;
5. BELLS ON FIRE ROMBO;
6. BIG PANDA;
7. BILLY’S GAME;
8. BOOK OF FORTUNE;
9. BUFFALO SPIRIT;
10. CASINOVA;
11. CRAZY BEE;
12. DIAMOND CATS;
13. DIAMOND MONKEY;
14. DIAMOND ON FIRE;
15. DRAGON’S KINGDOM;
16. DRAGON’S PEARL;
17. ENCHANTED CLEOPATRA;
18. EYE OF RA;
19. FABULOUS POSEIDON;
20. FIRE & ICE;
21. FLYING DUTCHMAN;
22. FORTUNA’S FRUITS;
23. FRUIT BOX;
24. FRUIT EXPRESS;
25. GOLDEN BOOK;
26. GRAND TIGER;
27. HOT 81;
28. HOT CHOICE;
29. HOT DIAMONDS;
30. HOT SCATTER;
31. HOT SEVEN;
32. KING OF DWARVES;
33. LA GRAN AVENTURA;
34. LADY JOKER;
35. LUCKY LITTLE DEVIL;
36. MAGIC FOREST;
37. PARTY TIME;
38. RED CHILLI;
39. ROYAL UNICORN;
40. SQUARE FRUITS;
41. STAR RISING;
42. THREE DRAGONS;
43. TREASURE GOLD POT;
44. VAMPIRE;
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45. WILD DRAGON;
46. WILD RESPIN;
47. WILD SEVEN;
48. WILD SHARK;
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ“ ЕООД, гр. София
(предложение с изх.№ 000030-5102 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4879 от
25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4879 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД за утвърждаване на типове игрално
оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ
РЕШЕНИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
бул. „Цариградско шосе“ № 135А, ЕИК: 204387984, представлявано от Иво Кирилов
Георгиев- управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

Наименование

Прогресивен джакпот „Diamond number“

Тип, версия

EGT-RC2, версия v.751

Протокол от изпитване №

ДП-156 от 24.04.2018 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ
РЕШЕНИЯ” ЕООД/
№ 000030-8876/31.07.2017 за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ
РЕШЕНИЯ” ЕООД/
№ 000030-8876/31.07.2017 за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
1.
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

127266
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Година на производство

2016

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ“ ЕООД, гр. София
(предложение с изх.№ 000030-5103 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4880 от
25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4880 е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД за утвърждаване на
модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в
съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка
по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване
и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава
представената
от
„ЕВРО
ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 135А, ЕИК: 204387984, представлявано от
Иво Кирилов Георгиев- управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване,
както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

STORK

1.

Тип

EGT-PS2

Протокол от изпитване №

ИА-2682.1 от 17.04.2018 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД/
№ 000030-8876/31.07.2017 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД/
№ 000030-8876/31.07.2017 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

EGT-PS2- 103425

Година на производство

2015 г.
16

Вид на играта

1. EUROPEAN ROULETTE;
2. STAR BLACKJACK;
3. JACKS OR BETTER.
Видео слот:
4. FLAMING HOT;
5. SHINING CROWN;
6. SUPREME HOT;
7. BLUE HEART;
8. 40 SUPER HOT;
9. 20 SUPER HOT;
10. IMPERIAL WARS;
11. VERSAILLES GOLD;
12. 5 DAZZLING HOT;
13. RISE OF RA;
14. ZODIAC WHEEL;
15. DISE & ROLL;
16. BURNING HOT;
17. EXTRA STARS;
18. AGE OF TROY;
19. ULTIMATE HOT;
20. OLYMPUS GLORY;
21. GREAT ADVENTURE;
22. FORTUNE SPELLS;
23. 20 DIAMONDS;
24. ROYAL SECRETS;
25. EGYPT SKY;
26. GAME OF LUCK;
27. FROG STORY;
28. PENGUIN STYLE;
29. OCEAN RUSH P-Series;
30. AMAZON’S BATTLE;
31. KENO UNIVERSE;
32. OIL COMPANY II;
33. FOREST BAND;
34. HOT & CASH;
35. DARK QUEEN;
36. LUCKY HOT;
37. 100 CATS;
38. 40 SUPER DICE;
39. DRAGON REELS;
40. GRACE OF CLEOPATRA.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ“ ЕООД, гр. София
(предложение с изх.№ 000030-5104 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4881 от
25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4881 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД за утвърждаване на модификации на
игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
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Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава
представената
от
„ЕВРО
ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 135А, ЕИК: 204387984, представлявано от
Иво Кирилов Георгиев- управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване,
както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Автоматична електронна рулетка VEGA-RM

1.

Тип

EGT-VR8/EGT-VR6/EGT-VR4

Протокол от изпитване №

ИА-2689.1 от 16.04.2018 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД/
№ 000030-8876/31.07.2017 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД/
№ 000030-8876/31.07.2017 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

EGT-VR8 - 80016

Година на производство

2011 г.
1. EUROPEAN ROULETTE;
2. STAR BLACKJACK;
3. JACKS OR BETTER.
Видео слот:
4. FLAMING HOT;
5. SHINING CROWN;
6. SUPREME HOT;
7. BLUE HEART;
8. 40 SUPER HOT;
9. 20 SUPER HOT;
10. IMPERIAL WARS;
11. VERSAILLES GOLD;
12. 5 DAZZLING HOT;
13. RISE OF RA;

Вид на играта
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14. ZODIAC WHEEL;
15. DICE & ROLL;
16. BURNING HOT;
17. EXTRA STARS P-Series;
18. AGE OF TROY P-Series;
19. ULTIMATE HOT P-Series;
20. OLYMPUS GLORY P-Series;
21. GREAT ADVENTURE;
22. FORTUNE SPELLS;
23. 20 DIAMONDS;
24. ROYAL SECRETS;
25. EGYPT SKY;
26. GAME OF LUCK;
27. FROG STORY;
28. PENGUIN STYLE;
29. OCEAN RUSH P-Series;
30. AMAZON’S BATTLE;
31. KENO UNIVERSE;
32. OIL COMPANY II P-Series;
33. FOREST BAND;
34. HOT & CASH;
35. DARK QUEEN;
36. LUCKY HOT P-Series;
37. 100 CATS;
38. 40 SUPER DICE;
39. DRAGON REELS;
40. GRACE OF CLEOPATRA.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ“ ЕООД, гр. София
(предложение с изх.№ 000030-5106 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4882 от
25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4882 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД за утвърждаване на модификации на
игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава
представената
от
„ЕВРО
ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
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район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 135А, ЕИК: 204387984, представлявано от
Иво Кирилов Георгиев- управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване,
както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Автоматична електронна рулетка PREMIER RM

1.

Тип

EGT-PR8/EGT-PR6/EGT-PR4

Протокол от изпитване №

ИА-2684.1 от 13.04.2018 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД/
№ 000030-8876/31.07.2017 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД/
№ 000030-8876/31.07.2017 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

EGT-PR8- 110602

Година на производство

2015 г.
1. EUROPEAN ROULETTE;
2. STAR BLACKJACK;
3. JACKS OR BETTER.
Видео слот:
4. FLAMING HOT;
5. SHINING CROWN;
6. SUPREME HOT;
7. BLUE HEART;
8. 40 SUPER HOT;
9. 20 SUPER HOT;
10. IMPERIAL WARS;
11. VERSAILLES GOLD;
12. 5 DAZZLING HOT;
13. RISE OF RA;
14. ZODIAC WHEEL;
15. DICE & ROLL;
16. BURNING HOT;
17. EXTRA STARS P-Series;
18. AGE OF TROY P-Series;
19. ULTIMATE HOT P-Series;
20. OLYMPUS GLORY P-Series;
21. GREAT ADVENTURE;
22. FORTUNE SPELLS;
23. 20 DIAMONDS;
24. ROYAL SECRETS;
25. EGYPT SKY;
26. GAME OF LUCK;
27. FROG STORY;

Вид на играта
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28. PENGUIN STYLE;
29. OCEAN RUSH P-Series;
30. AMAZON’S BATTLE;
31. KENO UNIVERSE;
32. OIL COMPANY II P-Series;
33. FOREST BAND;
34. HOT & CASH;
35. DARK QUEEN;
36. LUCKY HOT P-Series;
37. 100 CATS;
38. 40 SUPER DICE;
39. DRAGON REELS;
40. GRACE OF CLEOPATRA;
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
8. „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ“ ЕООД, гр. София
(предложение с изх.№ 000030-5105 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4883 от
25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4883 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД за утвърждаване на модификации на
игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от
Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и
за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава
представената
от
„ЕВРО
ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 135А, ЕИК: 204387984, представлявано от
Иво Кирилов Георгиев- управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване,
както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

VEGA-PS

1.

Тип

EGT-PS1

Протокол от изпитване №

ИА-2683.1 от 16.04.2018 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД/

Производител/ номер на
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удостоверение

Заявител / номер на
удостоверение

№ 000030-8876/31.07.2017 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ
МУЛТИПЛЕЪРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД/
№ 000030-8876/31.07.2017 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

EGT-PS1- 50121

Година на производство

2012 г.
1. EUROPEAN ROULETTE;
2. STAR BLACKJACK;
3. JACKS OR BETTER.
Видео слот:
4. FLAMING HOT;
5. SHINING CROWN;
6. SUPREME HOT;
7. BLUE HEART;
8. 40 SUPER HOT;
9. 20 SUPER HOT;
10. IMPERIAL WARS;
11. VERSAILLES GOLD;
12. 5 DAZZLING HOT;
13. RISE OF RA;
14. ZODIAC WHEEL;
15. DISE & ROLL;
16. BURNING HOT;
17. EXTRA STARS P-Series;
18. AGE OF TROY P-Series;
19. ULTIMATE HOT P-Series;
20. OLYMPUS GLORY P-Series;
21. GREAT ADVENTURE;
22. FORTUNE SPELLS;
23. 20 DIAMONDS;
24. ROYAL SECRETS;
25. EGYPT SKY;
26. GAME OF LUCK;
27. FROG STORY;
28. PENGUIN STYLE;
29. OCEAN RUSH P-Series;
30. AMAZON’S BATTLE;
31. KENO UNIVERSE;
32. OIL COMPANY II P-Series;
33. FOREST BAND;
34. HOT & CASH;
35. DARK QUEEN;
36. LUCKY HOT P-Series;
37. 100 CATS;
38. 40 SUPER DICE;
39. DRAGON REELS;
40. GRACE OF CLEOPATRA.

Вид на играта
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искания за промени в обстоятелствата, вписани в
издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1. „МАКРА-Т“ ООД, гр.София, (предложение с изх. № 000030-5123 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4068 от 11.04.2018 г.)
На 11.04.2018 г. с вх. № 000030-4068, 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 „МАКРА-Т“ ООД, гр. София,
за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 1 - 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи за
организиране на хазартни игри с игрални автомати на „МАКРА -Т“ ООД, гр. София със
седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Народно събрание“ № 4, ЕИК: 040999826,
представлявано от Красимир Любенов Томов – управител, за промяна в адреса на управление
на дружеството.
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. „КИБЕЛА ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Ямбол (предложение с изх. № 000030-4898 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-3904 от 05.04.2018 г.)
На 05.04.2018 г. с вх. № 000030-3904, 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 „КИБЕЛА ГЕЙМС“ ЕООД,
гр. Ямбол, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 1 - 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати на „КИБЕЛА ГЕЙМС“ ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 132, ЕИК: 200933806,
представляван от Иво Атанасов Тодоров - управител, за промени в собствеността и
управлението на дружеството.
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II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „КИБЕЛА
ГЕЙМС“ ЕООД по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2. „ПРОТЕКТ ИНВЕСТ“ ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-5124 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-3029 от 26.03.2018 г.)
На 26.03.2018 г. с вх. № 000030-3029, 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 „ПРОТЕКТ ИНВЕСТ“ ЕООД,
гр. Бургас, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 37, ал. 1 - 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати на „ПРОТЕКТ ИНВЕСТ“ ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Г. С. Раковски“ № 18, ет. 1, ап. 3, ЕИК:
203104262, представляван от ТИОП ТАТЕВОСОВИЧ ЗАКАРЯН - управител, за промени в
собствеността, правната форма и адреса на управление на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПРОТЕКТ
ИНВЕСТ“ ЕООД по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. 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. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4917 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-2469 от 14.03.2018 г.)
На 14.03.2018 г. с вх. № 000030-2469, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. „Търговска“ № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години 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 ЦековаДимитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска“ № 25, с
42 /четиридесет и два/ броя игрални автомата с 49 /четиридесет и девет/ 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. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-4918 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-2470 от 14.03.2018 г.)
На 14.03.2018 г. с вх. № 000030-2470, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
бул. „Данаил Попов“ № 9А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на
„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 ЦековаДимитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов“ № 9А, със
77 /седемдесет и седем/ броя игрални автомата с 84 /осемдесет и четири/ 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.
1.3. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-4919 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-2471 от 14.03.2018 г.)
На 14.03.2018 г. с вх. № 000030-2471, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на
„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 ЦековаДимитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи
Кусев“ № 7, с 51 /петдесет и един/ броя игрални автомата с 58 /петдесет и осем/ 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.
1.4. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-4921 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-2472 от 14.03.2018 г.)
На 14.03.2018 г. с вх. № 000030-2472, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров“ № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на
„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 ЦековаДимитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров“
№ 14, с 51 /петдесет и един/ броя игрални автомата с 58 /петдесет и осем/ 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.
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1.5. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-4922 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-2473 от 14.03.2018 г.)
На 14.03.2018 г. с вх. № 000030-2473, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий“ № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години на
„ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева ЦековаДимитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий“ № 13, с 54
/петдесет и четири/ броя игрални автомата с 61 /шестдесет и един/ 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.
1.6. „БРАТЯ МАТЕВИ“ ООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5139 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-3870 от 04.04.2018 г.)
На 04.04.2018 г. с вх. № 000030-3870, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ООД,
гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
Членовете на ДКХ пристъпиха към разглеждане на внесеното писмено искане. Поради
необходимостта от доизясняване на обстоятелствата по искането и на основание чл. 25, ал. 1
от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема, че с оглед на необходимостта от доизясняване на обстоятелствата по искането
отлага разглеждането на писмено искане с вх. № 000030-3870 от 04.04.2018 г. за
продължаване срокът на действие на издадения лиценз с 10 /десет/ години 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 организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61, с 52 /петдесет и два/ броя
игрални автомата с 57 /петдесет и седем/ броя игрални места.
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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.
По раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ВЛАТОД“ ООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-4977 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-51 от 03.01.2018 г.)
На 03.01.2018 г. с вх. № 000030-51, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВЛАТОД” ООД, гр. София, за издаване
на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, обл. Враца, ж.к. „3-север” до бл. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВЛАТОД” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кораб планина” № 69, вх. Б, ет. 4, ап. 23, ЕИК: 204250473,
представлявано заедно и поотделно от Владимир Йотов Владимиров и Тодор Кирилов
Мутафчийски – управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от
5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, обл. Враца, ж.к. „3-север“ до бл. 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВЛАТОД” ООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „ФЕНИКС-2004“ ЕООД, гр. Сливен, (предложение изх. № 000030-4916 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-2808 от 21.03.2018 г.)
На 21.03.2018 г. с вх. № 000030-2808, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 17.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ФЕНИКС-2004” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1, ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано
от Жечко Колев Дончев - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 17.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София, (предложение изх. № 000030-4980 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-2631 от 16.03.2018 г.)
На 16.03.2018 г. с вх. № 000030-2631, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Рокфелер“ № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча Купел“, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Живко Ковачевич и Деян Барач – управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Рокфелер“ № 53.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
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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.
1.4. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София, (предложение изх. № 000030-4981 от 25.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-2634 от 16.03.2018 г.)
На 16.03.2018 г. с вх. № 000030-2634, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, ул. „Марица“ № 6,
етаж 1
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча Купел“, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Живко Ковачевич и Деян Барач – управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, ул. „Марица“ № 6.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
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 седми. Разглеждане на искания за издаване на лицензи за обекти, в които са
се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
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1.1. „КАЗИНО КИНГ“ ООД, гр. София, (предложение изх. № 000030-4978 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-2078 от 07.03.2018 г.)
На 07.03.2018 г. с вх. № 000030-2078, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” 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. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Генерал Скобелев”
№ 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КАЗИНО КИНГ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292,
ЕИК: 175365398, представлявано заедно и поотделно от Пепа Димитрова Момчилова –
Колева и Данаил Христов Илиев - управители, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Генерал Скобелев” № 31.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ“, гр. Завет, (предложение изх. № 000030-4996 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-2328 от 12.03.2018 г.)
На 12.03.2018 г. с вх. № 000030-2328, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕГА ШАНС ГРУП гр. ЗАВЕТ” ЕООД, гр. Завет, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Исперих,
обл. Разград, ул. „Васил Левски” № 67.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МЕГА ШАНС ГРУП – гр. Завет“ ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Завет, обл. Разград, ул. „Освобождение” № 67,
ЕИК: 200614477,
представлявано от Наско Стоянов Климов - управител за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Исперих, общ.
Исперих, обл. Разград, ул. „Васил Левски” № 67.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МЕГА ШАНС ГРУП – гр. Завет“ ЕООД, гр.
Завет, 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.
Разглеждане на искане за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз
на игрално оборудване:
1.1. „АРИСТОКРАТ ТЕКНОЛЪДЖИС ЮРЪП ЛИМИТИД“ LTD, Обединеното
кралство (предложение с изх. № 000030-5000 от 25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-136
от 05.01.2018 г.)
На 05.01.2018 г. с вх. № 000030-136, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от АРИСТОКРАТ
ТЕКНОЛЪДЖИС ЮРЪП ЛИМИТИД (ARISTOCRAT TEHCNOLOGIES EUROPE LIMITED),
за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване, за
срок от 10 /десет/ години, с адрес за кореспонденция: гр. София, район „Подуяне“,
ул. „Резбарска“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз на АРИСТОКРАТ ТЕКНОЛЪДЖИС ЮРЪП ЛИМИТИД
(ARISTOCRAT TEHCNOLOGIES EUROPE LIMITED), с адрес за кореспонденция: гр. София,
район „Подуяне“, ул. „Резбарска“ № 5, за производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване за срок от 10 /десет/ години.
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.
По раздел седми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1.За игри в игрално казино:
1.1. „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АД гр. София, (предложение изх. № 000030-4915 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4355 от 18.04.2018 г.)
На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4355, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
АД, гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес:
гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”,
ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185, представлявано от
Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за увеличение с 3 /три/ броя на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“,
х-л „Интернационал”.
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. „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София, (предложение изх. № 0000304908
от 25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4452 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4452, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
ЕАД, гр. София, за подмяна на 46 /четиридесет и шест/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино
„CASINO PEGASUS”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано от Малинка Йорданова
Михайлова – изпълнителен директор, за подмяна на 46 /четиридесет и шест/ броя игрални
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автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”,
казино „CASINO PEGASUS”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-5135 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4997 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4997, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
ЕАД, гр. София, за подмяна на 4/четири/ броя игрални автомата и увеличение с 4 /четири /
броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.Свиленград, област Хасково, площад „14
МАРТ”, казино „CASINO PEGASUS”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано от Малинка Йорданова
Михайлова – изпълнителен директор, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино „CASINO PEGASUS”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4. „КЕПРИКОРН-555“ ЕООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-5115 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4575 от 23.04.2018 г.)
На 23.04.2018 г. с вх. № № 000030-4575 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕПРИКОРН 555” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни
пясъци”, хотел „Хавана”, казино „DIAMOND CLUB”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕПРИКОРН 555” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна,
ул. „Алексей Павлович” № 11, ет. 2, ЕИК: 103585211, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Хавана”, казино „DIAMOND CLUB”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕПРИКОРН 555” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“ ЕТ, гр.Русе (предложение изх. № 000030-4877 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-3227 от 29.03.2018 г.)
На 29.03.2018 г. с вх. № 000030-3227, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Видин, област Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – 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.
2.2 „ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС“ ЕТ, гр.Русе (предложение изх. № 000030-4876 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-3233 от 29.03.2018 г.)
На 29.03.2018 г. с вх. № 000030-3233, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Нови Пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
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. „БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ” ЕТ, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-4907 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-3938 от 10.04.2018 г.)
На 10.04.2018 г. с вх. № 000030-3938 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”,
гр. Бургас, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ахелой, община Поморие, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „БАИ –
МИЛЕН ТОТЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ахелой, община Поморие, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 21. ІІ. Да бъдат утвърдени
представените от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, 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.
2.4. „ИНФОФЕСТ“ ЕООД, гр. Пазарджик, (предложение с изх изх. № 000030-5003 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4149 от 13.04.2018 г.)
На 13.04.2018 г. с вх. № 000030-4149, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД,
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гр. Пазарджик, за подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомати, увеличение с 1 /един/
брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ИНФОФЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „Христо
Ботев” № 69, ЕИК: 112568360, представлявано от Цветана Лукова Шопова - управител, за
подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомати и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо
Ботев” № 69.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5. „КА & РЕ” ООД, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-4887 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4188 от 13.04.2018 г.)
На 13.04.2018 г. с вх. № 000030-4188 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „KA & РЕ ” ООД гр. Бургас, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КА & РЕ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, общ. Бургас, ул. „Александровска“
№ 2, ЕИК: 102739090, представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров и Борислав
Душков Михайлов – управители, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“
№ 3.
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.
2.6. „ИНТЕРГЕЙМ 2009“ ООД гр. Бургас, (предложение с изх. № 000030-5100 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4243 от 16.04.2018 г.)
На 16.04.2018 г. с вх. № 000030-4243 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Приморско, област Бургас, ул. „Черно море” № 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Приморско, област Бургас, ул.“Черно море“ № 46.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7. „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4927 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4244 от 16.04.2018 г.)
На 16.04.2018 г. с вх. № 000030-4244 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 6 /шест/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя на
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, област София, р-н „Кумарица”,
ул. „Светлина” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
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 „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
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автомата и увеличение с 2 /два/ броя на игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови
Искър, област София, р-н „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
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 (предложение с изх. № 000030-4924 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4245 от 16.04.2018 г.)
На 16.04.2018 г. с вх. № 000030-4245 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 4 /четрири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, пл. „Общински” № 3, ет. -1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна на 4 /четрири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински” № 3, 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.
2.9. „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4925 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4249 от 16.04.2018 г.)
На 16.04.2018 г. с вх. № 000030-4249, 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, 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. София, р-н „Кремиковци”, кв. „Ботунец“, Коопбистро.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”,
ж.к. „Манастирски ливади - запад”, ул. „Мур” № 40, офис А 103, ЕИК: 131417772,
представлявано от Мирослав Бобев Софронов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Кремиковци”, кв. „Ботунец“,
Коопбистро.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4871 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4321 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4321, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община
Самоков, Софийска област, хотел „Флора.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 2 /два/ броя игрални
места с 1 /един/ брой игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
к.к. „Боровец”, община Самоков, Софийска област, хотел „Флора”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” EООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4867 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4530 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4530, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Кюстендил, бул. „България” № 17.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Кюстендил, бул. „България” № 17.
II. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12. „БРИЗ - М” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4892 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4327 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4327 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ–М” ООД гр. София, за
подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
р – н „Студентски“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРИЗ–М” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична,
р – н „Студентски“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, ЕИК: 131386348,
представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р – н „Студентски“, ул. „Академик
Стефан Младенов“ № 46.
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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2.13. „БРИЗ - М” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5099 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4328 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4328 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ–М” ООД гр. София, за
подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
р – н „Студентски“, ул. „Проф. Д-р Иван Странски“ до бл. 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРИЗ–М” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична,
р–н „Студентски“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, ЕИК: 131386348,
представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за подмяна на 26 /двадесет и шест/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р–н „Студентски“, ул. „Проф. Д-р Иван
Странски“, до бл. 58.
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. „БРИЗ - М” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4889 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4329 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4329 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ–М“ ООД, гр. София, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати, увеличение с 4 /четири/ броя на игралните
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: с. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас,
ул. „Русалка“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗ–
М” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р – н „Студентски
град“, ж. к. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, ЕИК:
131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за подмяна на 10 /десет/
броя игрални автомати и увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: с. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Русалка“ № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ–М” 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.
2.15. „БРИЗ - М” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4891 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4330 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4330 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ–М“ ООД, гр. София, за
подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати, и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Перник, р – н „Изток“, ул. „Юри Гагарин“ № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗ–
М” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р – н „Студентски
град“, ж. к. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, ЕИК:
131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител, за подмяна на 14
/четиринадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, р – н „Изток“,
ул. „Юри Гагарин“ № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ–М” 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.
2.16. „БУЛ-ТОП” ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-4946 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4331 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4331, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър, за
увеличение с 1 /един/ игрален автомат с 6 /шест/ игрални места, подмяна на 10 /десет/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. “Хан
Крум” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Хан Крум”
№ 11, ЕИК: 102669044, представлявано заедно и поотделно от Пейко Димитров Янков и
Георги Йорданов Йорданов – управители, за увеличение с 1 /един/ игрален автомат с 6 /шест/
игрални места и подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Несебър, обл. Бургас, ул. “Хан Крум” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър, 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. „КАЗИНО МИРАЖ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5034 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4339 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4339 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО МИРАЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 131553135, представлявано заедно и
поотделно от Валентин Петров Кинов и Михаил Валериев Хаджиев - управители, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО МИРАЖ” 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.
2.18. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4913 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4340 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4340, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
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правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 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. Шумен, р-н „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19. „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4912 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4341 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4341, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес:гр. София, р-н „Триадица“, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни
връх“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I.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 4 /четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Триадица“, ж.к. „Хладилника“,
бул. „Черни връх“ № 100.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” 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.
2.20. „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4857 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4412 от 19.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4412, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Разград, район „Център“, бул. „България“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 БУДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 175086943, представлявано от Галя
Дамянова Борисова - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Разград, район „Център“, бул. „България“ № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21. „КАЗИНО БУДА“ ЕООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5113 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4541 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4541, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. 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 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в
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игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Триадица“, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“
№ 100.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22. „УИН БЕТ-2” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5074 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4836 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4836, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София,
за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
- 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за намаление с 1 /eдин/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
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. „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5080 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4232 от 16.04.2018 г.)
На 16.04.2018 г. с вх. № 000030-4232 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3“ ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас,
р–н „Център“, ул. „Александровска“, № 21, хотел „България“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ-3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р–н „Младост“, ж. к. „Младост
- 2“, ул. „Свети Киприян“. бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов
Илиев - УПРАВИТЕЛ, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, р–н „Център“, ул. „Александровска“, № 21, хотел „България“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ – 3” 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.
2.24. „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4948 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4379 от 18.04.2018 г.)
На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4379, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически“, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост – 2“,
ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Атлантически“, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-3” 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. „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5009 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4389 от 18.04.2018 г.)
На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4389 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:гр. Благоевград,
бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, хотелски комплекс „Ален Мак“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост –
2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов Илиев
- управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, хотелски комплекс „Ален Мак“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-3” 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. „УИН БЕТ - ВАРНА” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4945 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4380 от 18.04.2018 г.)
На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4380 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „УИН БЕТ-ВАРНА” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, р-н „Приморски“, ул. „Осми приморски полк” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ-ВАРНА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“,
ж.к. „Младост-2”, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203435771, представлявано от Данаил
Христов Илиев и Анелия Бориславова Михайлова - управители, заедно и поотделно, за
подмяна 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Приморски“,
ул. „Осми приморски полк” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ-ВАРНА” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.27. „УИН БЕТ ТРАКИЯ” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4947 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4381 от 18.04.2018 г.)
На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4381, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ТРАКИЯ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брои игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. ”Отец Паисий“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ ТРАКИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 204860476, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. ”Отец Паисий“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ ТРАКИЯ” ООД, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28. „УИН БЕТ ТРАКИЯ” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5075 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4837 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4837, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ТРАКИЯ” ООД,
гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Отец Паисий” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН БЕТ
ТРАКИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 204860476, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за намаление с 1 /eдин/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Отец Паисий” № 1.
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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.
2.29. „МИЛИОН КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5006 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4390 от 18.04.2018 г.)
На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4390 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МИЛИОН КАЗИНО” 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. София,
р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МИЛИОН КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”,
бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от Михаил Валериев
Хаджиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИЛИОН КАЗИНО” 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.
2.30. „МИЛИОН КАЗИНО“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5111 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4537 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4537, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛИОН КАЗИНО” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МИЛИОН
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”,
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бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано от Михаил Валериев
Хаджиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31. „ГРАНД КАЗИНО- 1“ ООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5005 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4391 от 18.04.2018 г.)
На 18.04.2018 г. с вх. № № 000030-4391 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ № 74 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175258559, представлявано заедно и
поотделно от Галин Тотьов Василев и Митко Цветанов Тодоров - управители, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ № 74 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” 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.
2.32.„ГРАНД КАЗИНО- 2“ ООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5154 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-5050 от 26.04.2018 г.)
На 26.04.2018 г. с вх. № 000030-5050, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД,
гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
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гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 2“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 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.
2.33. „ГРАНД КАЗИНО- 3“ ООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5157 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-5051 от 26.04.2018 г.)
На 26.04.2018 г. с вх. № 000030-5051, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 3” ООД,
гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Цар Борис III” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и
Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и поотделно, за намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ”
№ 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34. „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92” ЕТ, гр. София (предложение с изх. № 000030-4894
от 25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4383 от 18.04.2018 г.)
На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4383, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ92”, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Орлинска” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92” със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село“, ул. „Борово“ № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768, представляван
от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице-търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Орлинска” № 39.
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. „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92” ЕТ, гр. София (предложение с изх. № 000030-4899
от 25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4385 от 18.04.2018 г.)
На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4385, 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 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. Етрополе, Софийска област, ул. „Георги Димитров“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92” със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 040379768, представляван
от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Етрополе , Софийска област, ул. „Георги Димитров“ № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36. „БОНЕВ ГЕЙМ” ООД, гр. Банкя (предложение с изх. № 000030-4893 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4401 от 18.04.2018 г.)
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На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4401, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БОНЕВ ГЕЙМ” ООД,
гр. Банкя, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Долна баня, Софийска област, пл. „Възраждане“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „БОНЕВ
ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, общ. Столична, обл. София,
ул. ”Княз Борис I” № 2, ЕИК: 202690776, представлявано от Йордан Евлогиев Бонев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долна
баня, Софийска област, пл. „Възраждане“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БОНЕВ ГЕЙМ” ООД, гр. Банкя, 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.
2.37. „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен (предложение с изх. № 000030-4896 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4403 от 18.04.2018 г.)
На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4403, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр.
Сливен, за подмяна на 4 /четири/ броя, намаление на 2 /два/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖОКЕР1999” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27,
вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя и намаление на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38. „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър (предложение с изх. № 000030-4866 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4394 от 18.04.2018 г.)
На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4394 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр.
Несебър, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и в игрална зала с адрес:
к. к. Слънчев бряг-изток, УПИ II, кв. 27, хотел „PREMIUM INN“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„ИМПЕРИАЛ 55” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас,
ул. „Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225, представлявано от Йордан Димитров Йорданов –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
к. к. Слънчев бряг-изток, УПИ II, кв. 27, хотел „PREMIUM INN“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър, 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.
2.39. „ЛМ 2 - ПЕТРОВИ” ООД, гр. Първомай (предложение с изх. № 000030-4897 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4407 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4407, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Л М 2-ПЕТРОВИ“ ООД,
гр. Първомай, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Яворов” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Л М 2ПЕТРОВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, обл. Пловдив,
ул. „Орфей“ № 7, ЕИК: 115845371, представлявано заедно и поотделно от Милко Янчев
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Петров и Лилия Георгиева Петрова-Петкова - управители, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Яворов” № 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.
2.40. „ЕЛИТ - 8” ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-4920 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4433 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4433 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Ябланица, обл.
Ловеч, ул. „Генерал Гурко“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ябланица, обл. Ловеч,
ул. „Генерал Гурко“ № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41. „ЕЛИТ - 8” ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-4923 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4435 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4435, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стражица,
област Велико Търново, ул.“Михаил Друмев“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико
Търново, ул. „Михал Друмев” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42. „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4869 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4531 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4531, 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 и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 24.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” 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.
2.43. „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4868 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4533 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4533, 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 и утвърждаване на Игрални условия
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и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур”,
бл. 160, първи сутерен и партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. 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.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” 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.
2.44. „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4870 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4501 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4501, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. ”Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХАЗАРТ
08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”, ул. „Академик
Методи Попов” № 15А, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Юлиан Илиев Пасков управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. ”Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.45. „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора (предложение с изх. № 000030-5035 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4417 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4417, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД,
гр. Нова Загора, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Несебър, обл. Бургас, кв. „Чайка” № 49 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
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 „МЕДЖИК
КАН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Цар
Освободител” № 27, ЕИК: 200037940, представлявано от Коста Алексиев Николов –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
обл. Бургас, кв. „Чайка” № 49 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.
2.46. „ПМС“ ООД, гр. Велико Търново, (предложение с изх. № 000030-5008 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4424 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4424, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПМС” ООД, гр. Велико
Търново, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, бул. „България” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПМС”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Златарски” № 2,
ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров – управител, за подмяна на
5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България”
№ 29.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново, 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.
2.47. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5007 от 26.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4436 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4436, 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 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Ресен, област
Велико Търново, ул. „Георги Димитров“ № 3 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Ресен, област Велико Търново, ул. „Георги
Димитров“ № 3 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.
2.48. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5109 от 26.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4507 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4507, 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 и увеличение с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Трети
март” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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,
управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат и увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Трети март” № 14.
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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.
2.49. „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД,
гр. София (предложение с
изх. № 000030-5030 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4464 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № № 000030-4464 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТРЕЖЪР ЛЕНД
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТРЕЖЪР
ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша“, бул. „България“ № 132, вх. А, ЕИК: 200390082, представлявано от
Паскал Стаматов Дойчев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Глазне” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50. „К И К“ ООД гр. Монтана, (предложение с изх. № 000030-5031 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4505 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № № 000030-4505 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К И К” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора,
област Сливен, ул. „Васил Левски” № 57.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „К И К”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“ № 5 А,
ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан Иванов Младенов – управител, и
Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски”
№ 57.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „К И К” ООД, гр. Монтана, 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.
2.51. „К И К“ ООД гр. Монтана, (предложение с изх. № 000030-5032 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4504 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № № 000030-4504 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К И К” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
бул. „Трети март” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „К И К”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“ № 5 А,
ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан Иванов Младенов – управител, и
Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: Монтана, бул. „Трети март” № 53.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „К И К” ООД, гр. Монтана, 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.
2.52. „К И К“ ООД гр. Монтана, (предложение с изх. № 000030-5033 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4503 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № № 000030-4503 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К И К” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Котел,
ул. „Диавена” № 2А.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „К И К”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“ № 5 А,
ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано от Юлиан Иванов Младенов – управител, и
Красен Ангелов Кръстев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Котел, ул. „Диавена” № 2А.
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, (предложение с изх. № 000030-5010 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4465 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4465 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 1 /един/ игрален автомат игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски“ ул. „Дубровник” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски“ ул. „Дубровник” № 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.
2.54. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна, (предложение с изх. № 000030-5011 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4466 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4466 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,
64

гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Провадия,
обл. Варна, ул. „Димитър Грънчаров” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Димитър Грънчаров” № 14.
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, (предложение с изх. № 000030-5144 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4578 от 23.04.2018 г.)
На 23.04.2018 г. с вх. № № 000030-4578 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 с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
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.
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2.56. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5013 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4782 от 23.04.2018 г.)
На 23.04.2018 г. с вх. № № 000030-4782 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 12 /дванадесет/ броя игрални в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „Христо Ботев“ № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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, като прокуриста представлява
дружеството заедно с един управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 43.
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. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5012 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4783 от 23.04.2018 г.)
На 23.04.2018 г. с вх. № № 000030-4783, 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 13 /тринадесет/ игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Георги Икономов“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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, като прокуриста представлява
дружеството заедно с един управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Георги Икономов“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.58. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5013 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4784 от 23.04.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № № 000030-4784 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 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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, като
прокуриста представлява дружеството заедно с един управител, за подмяна на 10 /десет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 21.
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. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5142 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4840 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4840, 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 в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, бул. „България“ № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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, като прокуриста представлява
дружеството заедно с един управител, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 29.
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.
2.60. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5140 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4841 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4841, 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 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 1 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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, като прокуриста представлява
дружеството заедно с един управител, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 1 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.
2.61. „ВИЛОКС ГРУП“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5138 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4842 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4842 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 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Христо Ботев” № 47, Автогара Юг.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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, като прокуриста представлява
дружеството заедно с един управител, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 47, Автогара Юг.
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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.
2.62. „ОУШЪН ГЕЙМС“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5029 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4789 от 23.04.2018 г.)
На 23.04.2018 г. е вх. № 000030-4789, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта хазарта, е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Равда, община Несебър, област Бургас, УПИ-ХХ-494, кв.
32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина - Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ игрални
автомата и намаление с 1 /един/ игрален автоматв игрална зала с адрес: с. Равда, община
Несебър, УПИ- ХХ-494, кв. 32.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63. „АНДИВА“ ЕООД, гр. Горна Оряховица (предложение с изх. № 000030-5077 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4797 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4797, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНДИВА” ЕООД, гр. Горна
Оряховица, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител“ № 107.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНДИВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, пл.”Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано от Анастас Димитров
Начев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 107.
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. „НАЦИОНАЛ ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5076 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4838 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4838, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Враца,
пл. „Христо Ботев”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за намаление с 1 /eдин/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив, (предложение с изх. № 000030-5120 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4886 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4886 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати, намаляване с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен“, бул. „Христо
Ботев” № 116.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Западен“, ул. „Копривщица“ № 36 А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен
Францов Кутевски - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и намаляване
с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „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.
2.66. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив, (предложение с изх. № 000030-5151 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4969 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4969, 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 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Западен“,
ул. „Копривщица” № 36А, офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Милен Францов
Кутевски – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
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.
2.67. „СИНЕМА КЛУБ“ ООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5108 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4788 от 23.04.2018 г.)
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На 23.04.2018 г. с вх. № 000030-4788, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНЕМА КЛУБ” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Белово,
област Пазарджик, бул. „Освобождение” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИНЕМА
КЛУБ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, кв. „Христо
Смирненски”, Търговски комплекс 8, ЕИК: 121889568, представлявано от Пламен Петров
Петков - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Белово, област Пазарджик, бул. „Освобождение” № 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИНЕМА КЛУБ” ООД, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.68. „КУИНС БЕТ“ ООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-5112 от 26.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4502 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4502, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС БЕТ” ООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Търговище,
ул. „Васил Левски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КУИНС БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 204760091 представлявано от Георги Венциславов
Дойчинов - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Търговище, ул. „Васил Левски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС БЕТ” 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.
72

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.69. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5114 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4497 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4497 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат с 3 /три/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Правец,
обл. София, ул. „Елаша” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069,
представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 3 /три/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Правец, обл. София, ул. „Елаша” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.70. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5116 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4498 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4498 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Негован,
р-н Нови Искър, обл. София, ул. „Васил Левски” № 28А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
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Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: с. Негован, р-н Нови Искър, обл. София, ул. „Васил Левски” № 28А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.71. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5117 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4499 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4499 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала за игрална зала с
адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 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.
2.72. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ“ ООД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5119 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4500 от 20.04.2018 г.)
На 20.04.2018 г. с вх. № 000030-4500 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце
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Делчев” № 100, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 24, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.73. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“ гр. София, (предложение с изх. № 000030-5134
от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4420 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4420 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
к. к. „Слънчев Бряг – Изток“, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ – I, кв. 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
общ. Бургас, обл. Бургас, кв. „Славейков“, бл.71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175,
представлявано от Жечо Иванов Маринов, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев Бряг – Изток“, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ – I,
кв. 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.
2.74. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов“ гр. София, (предложение с изх. № 000030-5137
от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4421 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4421 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 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
к. к. „Слънчев Бряг – Изток“, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ – IV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
общ. Бургас, обл. Бургас, кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175,
представлявано от Жечо Иванов Маринов, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев Бряг – Изток“, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ – IV, кв.
27.
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. „ФЕНИКС-2004“ ЕООД, гр. Сливен, (предложение изх. № 000030-5158 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4850 от 24.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4850, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС-2004” ЕООД,
гр. Сливен, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Нова Загора, обл. Сливен, ж.к. „Загоре“, бл. № 1, ниско тяло.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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 „ФЕНИКС2004” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител, за подмяна на 13
/тринадесет/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен,
ж.к. „Загоре“, бл. № 1, ниско тяло.
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. „ФЕНИКС-2004“ ЕООД, гр. Сливен, (предложение изх. № 000030-5148 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4888 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4888, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС-2004” ЕООД,
гр. Сливен, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Сливен, кв. „Братя Миладинови – Юг”, бул. „Хаджи Димитър” № 33 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФЕНИКС2004” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър" № 1,
ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител, за подмяна на 16
/шестнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Братя
Миладинови – Юг”, бул. „Хаджи Димитър” № 33 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.
2.77. „ФЕНИКС-2004“ ЕООД, гр. Сливен, (предложение изх. № 000030-5145 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4890 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4890, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС-2004” ЕООД,
гр. Сливен, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФЕНИКС2004” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител, за подмяна на 13
/тринадесет/ броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар
Освободител” № 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.
2.78. „ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ“ ЕТ, гр. София, (предложение с изх. №
000030-5147 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4843 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030 - 4843 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ”, гр. София, за намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правела за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Македония“ № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ЛЪКИ
БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Младост 1А“, бл. 502, вх. В, ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов Байкушев
/физическо лице – търговец/, за намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Македония“ № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ”,
гр. София Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.79. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив, (предложение с изх. № 000030-5136 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4884 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4884, 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 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
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.
2.80. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив, (предложение с изх. № 000030-5143 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4885 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4885, 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,
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гр. Пловдив, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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 5 /пет/ 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.
2.81. „РИНГ ГЕЙМИНГ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5141 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4970 от 25.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с вх. № 000030-4970, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИНГ ГЕЙМИНГ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/
броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: с. Петърч, област
София, ул. „Хан Аспарух” № 84 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РИНГ
ГЕЙМИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 109,
вх. Б, ет. 1, ап. 14, ЕИК: 203381373, представлявано от Ивайло Христосков Илиев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/
броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: с. Петърч, област
София, ул. „Хан Аспарух” № 84 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
79

Против - няма.
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" АД гр. София, (предложение с изх. № 000030-5098 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4793 от 23.04.2018 г.)
На 23.04.2018 г. с вх. № 000030-4793 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване
за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.7777.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” AД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 204061981, представлявано от Димитър Денчев
Ганев, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното
оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн
залагания: www.7777.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. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5152 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5044 от 26.04.2018 г.)
На 26.04.2018 г. с вх. № 000030-5044, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и “ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, изразяваща се в намаление с 8 /осем/ и увеличение с
5 /пет/ броя на букмейкърските пунктове.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТО ШАНС” с десет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“,
„ЗОДИАК“ и „ПЕТ ОТ ЕДИНАДЕСЕТ“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Угърчин, обл. Ловеч, ул. "Васил Левски" № 136;
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2. гр. Варна, ул. "Страхил войвода" № 38, магазин № 1;
3. гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. "Кооперативна" № 9;
4. с. Търничени, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. "Розова долина" № 23;
5. гр. Пазарджик, ул. "Никола Фурнаджиев" № 1;
6. с. Джерман, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. "Явор" № 2;
7. гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. "Шипка"№ 4 А;
8. с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" № 12;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 181;
2. гр. Добрич, ул. "Дунав" № 13;
3. гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. "Чайка " № 12;
4. с. Трилистник, общ. Марица, обл. Бургас, ул. "6-та" № 31;
5. с. Подкова, общ. Кирково, обл. Кърджали, ул. "Първи май" № 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.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5155 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5046 от 26.04.2018 г.)
На 26.04.2018 г. с вх. № 000030-5046 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в намаление с 8 /осем/ и увеличение с 5 /пет/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на 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. Угърчин, обл. Ловеч, ул. "Васил Левски" № 136;
2. гр. Варна, ул. "Страхил войвода" № 38, магазин № 1;
3. гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. "Кооперативна" № 9;
4. с. Търничени, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. "Розова долина" № 23;
5. гр. Пазарджик, ул. "Никола Фурнаджиев" № 1;
6. с. Джерман, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. "Явор" № 2;
7. гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. "Шипка"№ 4 А;
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8. с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" № 12.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 181;
2. гр. Добрич, ул. "Дунав" № 13;
3. гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. "Чайка " № 12;
4. с. Трилистник, общ. Марица, обл. Бургас, ул. "6-та" № 31;
5. с. Подкова, общ. Кирково, обл. Кърджали, ул. "Първи май" № 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.
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5153 от 26.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-5045 от 26.04.2018 г.)
На 26.04.2018 г. с вх. № 000030-5045, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в намаление с 8 /осем/ и увеличение с 5 /пет/ броя на
букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на 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. Угърчин, обл. Ловеч, ул. "Васил Левски" № 136;
2. гр. Варна, ул. "Страхил войвода" № 38, магазин № 1;
3. гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. "Кооперативна" № 9;
4. с. Търничени, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. "Розова долина" № 23;
5. гр. Пазарджик, ул. "Никола Фурнаджиев" № 1;
6. с. Джерман, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. "Явор" № 2;
7. гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. "Шипка"№ 4 А;
8. с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" № 12;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 181;
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2.
3.
4.
5.

гр. Добрич, ул. "Дунав" № 13;
гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. "Чайка " № 12;
с. Трилистник, общ. Марица, обл. Бургас, ул. "6-та" № 31;
с. Подкова, общ. Кирково, обл. Кърджали, ул. "Първи май" № 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.
По раздел девети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4872 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4318 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4318, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман, Софийска област, ул.
„Полковник Борис Дрангов” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Ихтиман, Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 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.
1.2. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4873 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4319 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4319, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрална зала с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Васил Петлешков” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
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гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, в игрална зала с адрес: гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Васил
Петлешков” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4875 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4320 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4320, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перущица, област Пловдив,
ул. „Александър Стамболийски” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител, в игрална зала с адрес: гр. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4865 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4322 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4322, 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,
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гр. Самоков, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Никола
Камбов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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, в игрална зала с адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов”
№ 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5. „РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков (предложение с изх. № 000030-4878 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4323 от 17.04.2018 г.)
На 17.04.2018 г. с вх. № 000030-4323, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, област Плевен, ул.“Екзарх
Йосиф“ № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Червен бряг, област Плевен, ул. „Екзарх Йосиф” № 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
1.6. „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4914 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4388 от 18.04.2018 г.)
На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4388, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Димитровград, ул. „Димитър Благоев“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОТАЛ
КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост,
ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 106629168, представлявано от Галин
Тотьов Василев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, ул. „Димитър Благоев“ № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОТАЛ КЪМПАНИ” 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.
1.7. „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4855 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4413 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4413, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрална зала с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Днепър“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ГРАНД
КАЗИНО 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин
Тотьов Василев и Митко Цветанов Тодоров - управители, заедно и поотделно, за подмяна на
2 /два/ броя джакпот системи в игрална зала с адрес: гр. София, район „Надежда“,
ул. „Днепър“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала.
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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.
1.8. „УИН БЕТ-2” ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4854 от 25.04.2018 г. по
искане с вх. № 000030-4415 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4415, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 2” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
БЕТ - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост
– 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201547309, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя джакпот системи в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 35.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.9. „КАЗИНО ПЕРЛА“ ООД гр. София (предложение с изх. № 000030-5036 от 26.04.2018
г. по искане с вх. № 000030-4414 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4414, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Добрич, р-н „Център“, ул. „Независимост” № 2,
х-л „Добруджа“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к „Младост
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- 2”, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 175382586, представлявано заедно и поотделно от
Данаил Христов Илиев и Борислав Душков Михаилов – управители, за промяна в процента
на отчисление на 3 /три/ броя система за формиране на премия джакпот в игрална зала с
адрес: гр. Добрич, р-н „Център“, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” 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.
1.10. „КАЗИНО ПЕРЛА-3” ООД,гр. София (предложение с изх. № 000030-5037 от
26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4382 от 18.04.2018 г.)
На 18.04.2018 г. с вх. № 000030-4382, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 5, хотел „Дунав Плаза“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЗИНО
ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот в игрална зала с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 5, хотел „Дунав Плаза“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” 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.
1.11. „КАЗИНО ПЕРЛА-3” ООД,гр. София (предложение с изх. № 000030-4856 от
25.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4416 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4416, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ № 58, вх. 3, ет.1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 201818251, представлявано
от Данаил Христов Илиев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой джакпот система в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ № 58, вх. 3, ет.1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.12. „ЕЛИТ - 8” ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-4926 от 25.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4437 от 19.04.2018 г.)
На 19.04.2018 г. с вх. № 000030-4437, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново,
ул. „Търговска“ № 26.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. ”Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за увеличение
на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот в игрална зала с адрес: гр. Полски
Тръмбеш, област Велико Търново, ул. „Търговска“ № 26.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.13. „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ“ ЕТ, гр. Омуртаг (предложение с изх. № 0000305078 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-4802 от 24.04.2018 г.)
На 24.04.2018 г. с вх. № 000030-4802, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЕКЗОТИКА – 2 - БИСЕР
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АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Омуртаг, област Търговище,
ул. „Антим I” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг,
ул. „Волга” № 103, вх. В, ет.2, ап. 36, ЕИК: 125032633, представлявано от Бисер Недялков
Андреев /физическо лице-търговец/ за увеличение с 1 /един/ брой джакпот система в игрална
зала с адрес: гр. Омуртаг, област Търговище, ул. „Антим I” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЕКЗОТИКА–2 -БИСЕР АНДРЕЕВ”,
гр. Омуртаг, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.14. „В ИСИЕ И“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5146 от 26.04.2018 г.
по искане с вх. № 000030-4768 от 23.04.2018 г.)
На 23.04.2018 г. с вх. № 000030-4768, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Градинска” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „В ИСИЕ
И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев
- управител, за подмяна на 1 /един/ брой джакпот система и намаление с 1 /един/ брой
джакпот система в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Градинска” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
90

Против - няма.
2. За тото и лото (онлайн):
2.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-5150 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-5094 от 26.04.2018 г.)
На 26.04.2018 г. с вх. № 000030-5094, 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
и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 5 от 35”, утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6 от 42” и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото
игра „ТОТО 2- 6 от 49” /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4164/07.04.2018 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от 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, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра
„ТОТО 2- 5 от 35”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото
игра „ТОТО 2- 6 от 42” и Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн
на тото игра „ТОТО 2- 6 от 49”.
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 тото и лото:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с
изх. № 000030-5149 от 26.04.2018 г. по искане с вх. № 000030-5096 от 26.04.2018 г.)
На 26.04.2018 г. с вх. № 000030-5096, 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
и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 5 от 35”, утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от 42” и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от 49” /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3876/04.04.2018 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от 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, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 5
от 35”, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от
42” и Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 от
49”.
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. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри в игрално казино (онлайн):
1.1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-5133 от
26.04.2018 г. по писмо с вх. № 000030-4962 от 26.04.2018 г.)
На 25.04.2018 г. с писмо с вх. № 000030-4962, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-4694/23.04.2018 г.,
което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4827/24.04.2018 г.
На 13.04.2018 г. с вх. № 000030-4177, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за
организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино.
Грешката в Решение № 000030-4694/23.04.2018 г. се изразява в следното:
В таблицата с игрален софтуер на комуникационното оборудване на позиция № 5
е вписан грешно следният игрален софтуер на комуникационното оборудване:
№

Наименование

Wolf Gold, Dragon
Kingdom, Jurassic
Giants, Hot Safari,
Queen of Gold, Pixie
5.
Wings, 3 Genie Wishes,
Caishen’s, Golg, 3
Kingdoms-Battle of
Red Cliffs

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Документ за
изпитване

-

Programatic Play Ltd

-

2017PPL041LC401

Верните данни на игралния софтуер на комуникационното оборудван са
следните:
№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Документ за
изпитване

5.

Wolf Gold,
Dragon Kingdom,
Jurassic Giants,
Hot Safari,
Queen of Gold,
Pixie Wings,
3 Genie Wishes,
Wild Spells,
Caishen’s Golg,
3 Kingdoms-Battle of
Red Cliffs

-

Programatic Play Ltd

-

2017PPL041LC401
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Поправя допуснатата очeвидна фактическа грешка в Решение № 0000304694/23.04.2018 г., което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-4827/24.04.2018 г. на „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София, както следва:
Игрален софтуер на комуникационното
експлоатация след промените:

оборудване,

който

ще

бъде

в

№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идент. Номер

Документ за изпитване

1.

EGT Multigame Server
Elephant RGS
(Remote Game Server)
Крупие на живо /
Live Dealer (Live Casino
Services)
LIVE CASINO STUDIO
Wolf Gold,
Dragon Kingdom, Jurassic
Giants,
Hot Safari,
Queen of Gold,
Pixie Wings,
3 Genie Wishes,
Wild Spells,
Caishen’s Golg,
3 Kingdoms-Battle of Red
Cliffs

v.3.5.0

„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ“ ЕООД

1501-3.2

КС-045/15.12.2017 г.

GS 4.2

„Казино Технологии“ АД

1401-201

КС-013

2.
3.
4.

5.

Evolution Gaming
V.002.1

„Желев Геймс“ ЕООД

NMI/089/075/BG/SCG01
JG-LCS-002

Programatic Play Ltd

КС-034

2017PPL041LC401

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-4853 от
25.04.2018 г. по писмо с вх. № 000030-3812 от 03.04.2017 г.)
На 03.04.2018 г. с писмо с вх. № 000030-3812, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-6154/26.05.2017 г.,
което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6703/14.06.2017 г.
На 17.05.2017 г. с вх. № 000030-5574, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални
места, с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. ”Христо Ясенов” № 2 Б.
Грешката в Решение № 000030-6154/26.05.2017 г. се изразява в следното:
В изготвеното предложение е допусната грешка в изписването на
идентификационния номер на игралeн автомат на позиция № 2, от списъка на игралните
съоръжения, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала, а именно:
№

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификацио
нен номер

2.

Premier Multi-6

EGT-VS8

"Евро Геймс Технолоджи" ООД

103856

Документ
за
изпитване
2562.1

Игрални
места
(бр.)
1

Вярното изписване на идентификационния номер на игралeн автомат на позиция № 2,
от списъка на игралните съоръжения, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е:
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№
2.

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификацио
нен номер

Premier Multi-6

EGT

"Евро Геймс Технолоджи" ООД

103876

Документ
за
изпитване
2562.1

Игрални
места
(бр.)
1

Идентификационният номер на игрален автомат на позиция № 2, от списъка на
игралните съоръжения, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е посочен коректно в
писмено искане с вх. № 000030-5574/17.05.2017 г. от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Поправя очeвидна фактическа грешка в Решение № 000030-6154/26.05.2017 г.,
което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6703/14.06.2017
г. на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, изразяваща се в погрешно изписване на
идентификационния номер на игрален автомат на позиция № 2, от списъка на
игралните съоръжения, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и един/
броя игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места, както следва:
Идентификаци
онен номер

Документ
за
изпитване

Играл
ни
места
(бр.)

T-1953

006.2

1

103876

2562.1

1

T-1961

006.2

1

"Евро Геймс Технолоджи" ООД

120528

2598

1

„Казино Технологии“ АД

160318-116

2580

1

"Евро Геймс Технолоджи" ООД
"Евро Геймс Технолоджи" ООД

94584
07872

2251
2039

1
1

„Казино Технологии“ АД

131210-142

2607.2

1

„Казино Технологии“ АД

141031-116

2608.1

1

"Евро Геймс Технолоджи" ООД
"Евро Геймс Технолоджи" ООД
"Евро Геймс Технолоджи" ООД
"Евро Геймс Технолоджи" ООД
"Евро Геймс Технолоджи" ООД
"Евро Геймс Технолоджи" ООД
"Евро Геймс Технолоджи" ООД

13513
11901
07859
07890
94553
100509
100510

2270
2294
2039
2251
2598.1
2403
2403

1
1
1
1
1
1
1

№

Наименование

Тип, версия

Производител

1.

Magic Coin

VN-91-MF-D MC
Casino Multi Game

2.

Premier Multi-6

EGT

3.

Magic Coin

4.

Premier Fruits

5.

БАРГЕЙМ

6.
7.

VEGA VISION MULTI-10
VEGA VISION MULTI-9

8.

БАРГЕЙМ

9.

БАРГЕЙМ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PREMIER MULTI-3
PREMIER MULTI-4
Vega Vision Multi - 9
Vega Vision Multi -10
Premier Fruits
Premier Multi -5
Premier Multi -5

VN-91-MF-D MC
Casino Multi Game
EGT
BG 137-03
Gamopolis
SPEEDWAY 71
EGT-VS 6
EGT-VS 3
BG 139-03
Gamopolis
SPEEDWAY 72
BG 140-03
Gamopolis
SPEEDWAY 73
EGT-VS 5-4
EGT-VS 5-4
EGT – VS 3
EGT – VS 3
EGT
EGT-VS 8
EGT-VS 8

17.

PREMIER MULTI-6

EGT

"Евро Геймс Технолоджи" ООД

94545

2562.3

1

18.
19.
20.
21.

Egypt Quest Multi-1
Egypt Quest Multi-1
Egypt Quest Multi-1
Egypt Quest Multi-1

EGT
EGT
EGT
EGT

"Евро Геймс Технолоджи" ООД
"Евро Геймс Технолоджи" ООД
"Евро Геймс Технолоджи" ООД
"Евро Геймс Технолоджи" ООД

99120
99121
99122
99123

2582.1
2582.1
2582.1
2582.1

1
1
1
1

„Меджик коин” ООД
"Евро Геймс Технолоджи"
ООД
„Меджик коин” ООД

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-4982 от 25.04.2018 г.
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На 15.03.2018 г. с вх. № 000030-2564, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Перник, р-н „Изток“, ул. „Юрий Гагарин“
№ 1.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от АПК, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното административно производство по писмено искане
с вх. № 000030-2564 от 15.03.2018 г. от „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Перник, р-н „Изток“, ул. „Юрий Гагарин“ № 1.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:
МАРИЯ ФИЛИПОВА
Секретар-протоколчик:
/Теодора Цингилева/
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