РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-9845
Гр. София, 03.08.2018 г.
Днес, 03 август 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. Евгени Стоянов;
4. Николай Райчев.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция „ЛКД” в
Държавната комисия по хазарта (ДКХ).
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта (предложение с
изх. № 1300 от 02.08.2018 г.)
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на игрален софтуер на
комуникационно оборудване, който може да се експлоатира в страната:
1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9634 от 01.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9543 от 30.07.2018 г.)
2. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9635 от 01.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9544 от 30.07.2018 г.)
Раздел трети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9760 от 02.08.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9556 от 31.07.2018 г.)
Раздел четвърти. Разглеждане на искания за промени в обстоятелствата, вписани в
издадени лицензи:
1.За игри с игрални автомати:
1.1. „НЮ ВИЖЪН“ ЕООД, гр. Димитровград (предложение с изх. № 000030-9670 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9459 от 27.07.2018)
Раздел пети. Разглеждане на искания за прекратяване действието на удостоверение за
издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:

1.1. „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Димитровград (предложение с изх. № 000030-9671 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9001 от 20.07.2018 г.)
1.2. „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора (предложение с изх. № 000030-9753 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9582 от 31.07.2018 г.)
Раздел шести. 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. „ГРАНД КАЗИНО- 1“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-9737 от 02.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9404 от 26.07.2018 г.)
1.2. „ЛМ 2 – ПЕТРОВИ“ ООД, гр. Първомай (предложение с изх. № 000030-9706 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9612 от 31.07.2018 г.)
Раздел седми. Разглеждане на искане за издаване на лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за
хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9757 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9095 от 23.07.2018 г.)
Раздел осми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАКРА-Т“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-9735 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9264 от 24.07.2018 г.)
1.2. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9631 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9493 от 27.07.2018 г.)
1.3. „КАЗИНО ЕЛИТ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9701 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9610 от 31.07.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ШИРУФА 2“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9669 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-7055 от 08.06.2018 г.)
2.2. „БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ“ ЕТ, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9675 от 01.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-8877 от 17.07.2018 г.)
2.3. „БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ“ ЕТ, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9687 от 01.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9559 от 31.07.2018 г.)
2.4. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-9694 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9041 от 23.07.2018 г.)
2.5. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9702 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9067 от 23.07.2018 г.)
2.6. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-9552 от 31.07.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9352 от 26.07.2018 г.)
2.7. „СИТ-33“ ЕООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-9637 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9499 от 30.07.2018 г.)
2.8. „СИТ-33“ ЕООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-9684 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9501 от 30.07.2018 г.)
2.9. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9686 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9502 от 30.07.2018 г.)
2.10. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9749 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9620 от 31.07.2018 г.)
2.11. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9742 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9622 от 31.07.2018 г.)
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2.12. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9685 от 01.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9503 от 30.07.2018 г.)
2.13. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9750 от 02.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9621 от 31.07.2018 г.)
2.14. „СИЛА-2“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9677 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9509 от 30.07.2018 г.)
2.15. „ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ“ ЕТ, гр. Карлово (предложение с изх. № 000030-9676
от 01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9529 от 30.07.2018 г.)
2.16. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9693 от 01.08.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9530 от 30.07.2018 г.)
2.17. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9752 от 02.08.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9532 от 30.07.2018 г.)
2.18. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9758 от 02.08.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9533 от 30.07.2018 г.)
2.19. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9751 от 02.08.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9535 от 30.07.2018 г.)
2.20. „МАКАО 2“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9707 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9534 от 30.07.2018 г.)
2.21. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-9679 от 01.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9539 от 30.07.2018 г.)
2.22. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-9678 от 01.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9540 от 30.07.2018 г.)
2.23. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-9680 от 01.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9541 от 30.07.2018 г.)
2.24. „ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-9674 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9537 от 30.07.2018 г.)
2.25. „ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-9726 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9538 от 30.07.2018 г.)
2.26. „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9673 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9546 от 30.07.2018 г.)
2.27. „БУШ ИНВЕСТ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх.№ 000030-9740 от 02.08.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9602 от 31.07.2018 г.)
2.28. „ПРИЗМА 08“ ЕООД, гр. Павликени (предложение с изх. № 000030-9739 от 02.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9605 от 31.07.2018 г.)
2.29. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх.№ 000030-9756 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9611 от 31.07.2018 г.)
2.30. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх.№ 000030-9743 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9613 от 31.07.2018 г.)
2.31. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-9744 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9609 от 31.07.2018 г.)
2.32. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-9736 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9615 от 31.07.2018 г.)
2.33. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх.№ 000030-9755 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9616от 31.07.2018 г.)
2.34. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх.№ 000030-9748 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9617 от 31.07.2018 г.)
2.35. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9703 от 01.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9618 от 31.07.2018 г.)
2.36. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9746 от 02.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9619 от 31.07.2018 г.)
2.37. „СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД, гр. Стара Загора (предложение с изх.№
000030-9741-02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9643-01.08.2018 г.)
3

2.38. „ЕВРО-ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Благоевград (предложение с изх.№ 000030-9745 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9644 от 01.08.2018 г.)
2.39. „В ИСИЕ И“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9725 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9672 от 01.08.2018 г.)
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9704 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9601 от 31.07.2018 г.)
3.2. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9727 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9641 от 01.08.2018 г.)
3.3. „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. №
000030-9738 от 02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9638 от 01.08.2018 г.)
4. За тото и лото игри:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-9724 от 02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9711 от 02.08.2018 г.)
4.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9721 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9698 от 01.08.2018 г.)
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-9722 от 02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9710-02.08.2018 г.)
5.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9720 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9699 от 01.08.2018 г.)
6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9719 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9700 от 01.08.2018 г.)
Раздел девети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9632 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9506 от 30.07.2018 г.)
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „СИТ-33“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9683 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9500 от 30.07.2018 г.)
3. За лотарийни игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-9747 от 02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9709-02.08.2018 г.)
Раздел десети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9723 от 02.08.2018
г. по писмо с вх. № 000030-9640 от 01.08.2018 г.)
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-9754 от 02.08.2018 г.
2. Докладна записка с изх. № 000030-9761 от 02.08.2018 г.
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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. № 1300 от 02.08.2018 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://betvuvu.com/
https://www.14red.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на online хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това, операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това, компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарта. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил и криминализиране на деянието (организирането на хазартни игри без
съответното разрешение) като престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
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IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
https://betvuvu.com/
https://www.14red.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 2 /две/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на Комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на игрален софтуер на
комуникационно оборудване, който може да се експлоатира в страната:
1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9634 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9543 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9543 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД 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 „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН
ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Asgard
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1.

Протокол от изпитване №

2018PPL098LC401 от 25.06.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-7656 от 19.06.2018 г. за организиране на
хазартни игри онлайн (игри в игрално казино)

Онлайн залагания:

1. Asgard.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9635 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9544 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9544 е подадено писмено заявление от „УИН БЕТ
ОНЛАЙН” ЕООД 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 „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община София, гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младост - 2“, ул. „Свети Киприян”, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, игрален софтуер на комуникационно
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН
ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

5 Lions, The Champions

1.

Протокол от изпитване №

2018PPL097LC401 от 25.06.2018 г.

Производител/ номер на
удостоверение

PragmaticPlay Ltd., Малта

Заявител / номер на
удостоверение

„УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД/
№ 000030-7656 от 19.06.2018 г. за организиране на
хазартни игри онлайн (игри в игрално казино)

Онлайн залагания:

1. 5 Lions;
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2. The Champions.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на искане за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
3. За игри в игрално казино:
1.1. „ЕНТЕРТЕЙМАНТ“ АД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9760 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9556 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9556, 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, 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. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписани промени в Търговския регистър на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ”
АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Капитан
Райчо“ № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори Бюлент Саран
Саран, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу, от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за промяна в състава на управителния орган.
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 искане за промени в обстоятелствата, вписан в
издаден лиценз:
1.За игри с игрални автомати:
1.1. „НЮ ВИЖЪН“ ЕООД, гр. Димитровград (предложение с изх. № 000030-9670 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9459 от 27.07.2018)
На 27.07.2018 г. с вх. № 000030-9459, 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 „НЮ ВИЖЪН” ЕООД,
гр. Димитровград, 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:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ВИЖЪН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Казинбарцика”
№ 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано от Диан Ганчев Николов управител, за промяна в правната форма на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Димитровград (предложение с изх. № 000030-9671
от 01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9001 от 20.07.2018 г.)
На 20.07.2018 г. с вх. № 000030-9001, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД,
гр. Димитровград, за прекратяване срока на действие на издаден лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, обл. Хасково,
пл. „Освобождение“ № 2, преди изтичане на срока му, по Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-1309 от 08.02.2018 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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. № 000030-9001 от 20.07.2018 г. от
„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр. Димитровград, за прекратяване срока на действие на
издаден лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Тополовград, обл. Хасково, пл. „Освобождение“ № 2, преди изтичане на срока му, по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1309 от 08.02.2018 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора (предложение с изх. № 000030-9753 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9582 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9582, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН” ЕOOД, гр. Нова
Загора, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, област Бургас, ул. „Цар Симеон I“, № 71 преди
изтичане на срока му /Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8543/03.07.2018 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
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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. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4
от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000308543/03.07.2018 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Бургас, област Бургас, ул. „Цар Симеон I“ № 71, издадено на „МЕДЖИК КАН”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар
Освободител“ № 27, ЕИК: 200037940, представлявано от Свилена Костова Николова –
представител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ГРАНД КАЗИНО- 1“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-9737 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9404 от 26.07.2018 г.)
На 26.07.2018 г. с вх. № 000030-9404, 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, 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. Стара Загора,
бул. „Цар Симеон Велики“ № 100, хотел „Верея“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ройон
„Младост”, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 175258559,
представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 100,
хотел „Верея“, с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални автомата с 63 /шестдесет и три/ 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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2.2. „ЛМ 2 – ПЕТРОВИ“ ООД, гр. Първомай (предложение с изх. № 000030-9706 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9612 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9612, 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 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. Първомай, област 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. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„Л М 2-ПЕТРОВИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, обл. Пловдив,
ул. „Орфей“ № 7, ЕИК: 115845371, представлявано заедно и поотделно от Милко Янчев
Петров и Лилия Георгиева Петрова-Петкова - управители, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Яворов“ № 5, с
16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на искания за издаване на лиценз по чл. 36, ал. 3 от
Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9757 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9095 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9095, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”
АД, гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от
Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“, ет. -1, обособена част от
„Кафе театър“ на Драматичен театър „Никола Вапцаров“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Илинден“, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев
Михов и Ангел Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев –
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Македончето“, ет. -1, обособена част от „Кафе театър“ на Драматичен театър „Никола
Вапцаров“, с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални автомата с 54 /петдесет 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.
По раздел осми. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МАКРА-Т“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-9735 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9264 от 24.07.2018 г.)
На 24.07.2018 г. с вх. № 000030-9264 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места с 4
/четири/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино в игрално казино с
адрес: гр. София, пл. „Народно събрание”, № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКРА-Т” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл.
„Народно събрание” № 4, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов Томов управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални
места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места в игрално
казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2. „УИН СИТИ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9631 от 01.08.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9493 от 27.07.2018 г.)
На 27.07.2018 г. с вх. № 000030-9493, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес: м. „Капсиди“ № 22,
землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес: м. „Капсиди“ № 22,
землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, казино „EFBET”.
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. „КАЗИНО ЕЛИТ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9701 от 01.08.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9610 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9610, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места с 5
/пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с
адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“,
ж.к. „Надежда II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер
Абдула Хасан, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални
места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места в игрално казино с
адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе „Е-79”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ШИРУФА 2“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9669 от 01.08.2018 г.
по искане с вх. № 000030-7055 от 08.06.2018 г.)
На 08.06.2018 г. с вх. № 000030-7055, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШИРУФА 2” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Триадица“,
бул. „Витоша“ № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ШИРУФА
2” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Витоша“ №
133, ЕИК: 203292686, представлявано от Матиас Хугет – управител, за подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Витоша“ №
133.
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. „БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ“ ЕТ, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9675 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-8877 от 17.07.2018 г.)
На 17.07.2018 г. с вх. № 000030-8877 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 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, между бл. 21 и бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. 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, ап. 19 ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3. „БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ“ ЕТ, гр. Бургас (предложение с изх. № 000030-9687 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9559 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9559 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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ахелой,
общ. Поморие, обл. 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 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 „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 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ахелой,
общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Цар Симеон” № 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.
2.4. „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-9694 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9041 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9041, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Възраждане“ № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ 8”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК:
200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Възраждане“ № 52.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5. „СИТИ КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9702 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9067 от 23.07.2018 г.)
На 23.07.2018 г. с вх. № 000030-9067, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Макгахан“ - пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на 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 „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Макгахан“ – пазара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6. „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево (предложение с изх. № 000030-9552 от 31.07.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9352 от 26.07.2018 г.)
На 26.07.2018 г. с вх. № 000030-9352, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден
рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за подмяна на 6
/шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона
А, УПИ І, кв. 8, № 119.
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.
2.7. „СИТ-33“ ЕООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-9637 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9499 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9499 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 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 „СИТ-33”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автоматa в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика“,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8. „СИТ-33“ ЕООД, гр. София, (предложение с изх. № 000030-9684 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9501 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9501, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ - 33” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1, североизточна част на пешеходен
подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г - ГГЦ“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ-33”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за
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подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Триадица“ –
Централна градска част, пл. „България“ № 1, североизточна част на пешеходен подлез на
НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г - ГГЦ“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ - 33” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9686 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9502 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9502 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Цариградско шосе” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО 11”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова-Димитрова – управител
и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 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.
2.10. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9749 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9620 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9620 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 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. София, р-н
„Надежда“, бул. „Ломско шосе” № 151.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Надежда“, бул. „Ломско шосе” № 151.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11. „ПОЛО 11“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9742 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9622 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9622 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча Купел 1“, ул. „Монтевидео” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 5 /пет/ броя и намаление с 1
/един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Овча Купел
1“, ул. „Монтевидео” № 39.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9685 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9503 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9503, 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,
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гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Иван Мирчев” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФЕНИКС
ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13. „ФЕНИКС ГОЛД“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9750 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9621 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9621, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 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. Пловдив,
ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I.Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ФЕНИКС
ГОЛД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.14. „СИЛА-2“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9677 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9509 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9509, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИЛА - 2” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
ул. „Съединение” № 39 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИЛА - 2”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н “Южен”, ул. „Архимандрит
Евлогий” № 22, ЕИК: 115173913, представлявано от Румен Стоев Христов – управител и
Атанас Иванов Букорещлиев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 39
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.
2.15. „ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ“ ЕТ, гр. Карлово (предложение с изх. № 0000309676 от 01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9529 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9529, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО
БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за намаление на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Карлово,
област Пловдив, ул. „Бенковски” № 5, ЕИК: 040339058, представляван от Генко Иванов
Базитов /физическо лице - търговец/, за намаление на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50.
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.
2.16. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9693 от 01.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9530 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9530 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Костинброд,
Софийска област, ул. „Славянска” № 30 Г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и 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 „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 9 /девет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Славянска”
№ 30 Г.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9752 от 02.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9532 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9532, 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 4 /четири/ игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дупница,
област Кюстендил, ул. „Княз Борис I” № 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 „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 4 /чeтири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дупница, област Кюстендил, ул. „Княз Борис I”
№ 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.
2.18. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9758 от 02.08.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9533 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9533, 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 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Якоруда, област Благоевград, ул. „Любен Каравелов” № 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 „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 4 /четири/ броя
игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Якоруда, област
Благоевград, ул. „Любен Каравелов” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19. „ЕКС ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9751 от 02.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9535 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9535, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ 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 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 „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 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Трети
март” № 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.
2.20. „МАКАО 2“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9707 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9534 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9534 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2“ ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места, намаляване с 2
/два/ 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, бул. „Мария Луиза“
№ 103.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО 2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, общ. Пловдив,
р-н „Южен“, ул. „Братя Бъкстон“ № 99, ЕИК: 115855846, представлявано заедно и поотделно
от Динко Георгиев Миленчев и Гаврил Тодоров Четрафилов – управители, за подмяна на
6 /шест/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места и намаляване с 2 /два/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 103.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-9679 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9539 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9539 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД гр. Кърджали,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, общ.
Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, р – н „Център”,
бул. „България“ № 64, ЕИК: 106598299, представлявано заедно и поотделно от Илиян
Красимиров Каменов и Емилианна Николаева Любенова – управители, за подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, общ. Асеновград,
обл. Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-9678 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9540 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9540 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД гр. Кърджали,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати, намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
за игрална зала с адрес: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, р – н „Център“,
ул. „Ал. Стамболийски“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, р – н „Център”,
бул. „България“ № 64, ЕИК: 106598299, представлявано заедно и поотделно от Илиян
Красимиров Каменов и Емилианна Николаева Любенова – управители, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомати и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, р – н „Център“,
ул. „Ал. Стамболийски“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. Кърджали,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.23. „УЪРЛД ГЕЙМ“ ООД, гр. Кърджали (предложение с изх. № 000030-9680 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9541 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9541, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. Кърджали, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64, ЕИК:
106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, и Емилианна
Николаева Любенова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев“
№ 100.
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. „ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-9674 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9537 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9537 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД,
гр. Враца, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Смолян,
р-н „Център“, общ. Смолян, бул. „България“ № 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОТАЛ
ПАРТНЪРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски” №
41, ет. 3, ЕИК: 106629150, представлявано от Емилианна Николаева Любенова – управител, за
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Смолян, р-н „Център“,
общ. Смолян, бул. „България“ № 51.
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.
2.25. „ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД, гр. Враца (предложение с изх. № 000030-9726 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9538 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9538, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС“ ООД,
гр. Враца, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати и подмяна на 1 /един/ игрален
автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ игрален автомат с 1 /един/ брой игрално
място в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, пл. „Възраждане“ № 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:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОТАЛ
ПАРТНЪРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски” № 41,
ет. 3, ЕИК: 106629150, представлявано от Емилианна Николаева Любенова – управител, за
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати и подмяна на 1 /един/ игрален автомат с 4
/четири/ броя игрални места с 1 /един/ игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място в
игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, пл. „Възраждане“ № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26. „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ АД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9673 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9546 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9546, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ”
АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, обл. Хасково, ул. „3-ти март” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Лозенец“, ул. „Златен рог“ № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 203302931, представлявано от
Радина Николаева Атанасова – изпълнителен директор, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „3-ти март” № 17.
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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.
2.27. „БУШ ИНВЕСТ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх.№ 000030-9740 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9602 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9602 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУШ ИНВЕСТ” ООД, гр. Пловдив,
за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Ландос“ № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БУШ
ИНВЕСТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив,
общ. Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Йоаким Груев“ № 41 партер, ЕИК: 204030637,
представлявано заедно и поотделно от Стефка Георгиева Игнатова и Християн Викторов
Калчев - управители, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Ландос“ № 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.
2.28. „ПРИЗМА 08“ ЕООД, гр. Павликени (предложение с изх. № 000030-9739 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9605 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9605, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр.
Павликени, за подмяна на 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. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на 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
„ПРИЗМА 08” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, област Велико
Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева
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Аргирова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх.№ 000030-9756 от 02.08.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9611 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9611 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати 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 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
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. „ОЛИМП 09“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх.№ 000030-9743 от 02.08.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9613 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9613, 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 4 /четири/ игрални автомата, намаление с 1 /един/ игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 „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 4 /четири/ и намаление с 1 /един/ игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27 А.
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.
2.31. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-9744 от 02.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9609 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9609, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ“ ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Рокфелер” № 127.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на 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 „ПРО
ФУТБОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс
Баучер“ № 20, ЕИК: 175191718, представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Рокфелер” № 127.
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. „ПРО ФУТБОЛ“ ООД, гр. София (предложение с изх.№ 000030-9736 от 02.08.2018
г. по искане с вх. № 000030-9615 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9615 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРО ФУТБОЛ” ООД, гр. София,
за увеличаване с 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. София, бул. „Ломско шосе“ № 75.
В 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
„ПРО ФУТБОЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
общ. „Столична“, р-н „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер“ № 20, ЕИК: 175191718,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за увеличаване с 14 /четиринадесет/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.София , бул. „Ломско шосе“ № 75.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРО ФУТБОЛ” 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.
2.33. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх.№ 000030-9755 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9616 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № № 000030-9616 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кс „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:
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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кс „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх.№ 000030-9748 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9617 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9617 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,
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гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на 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:
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 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен“, бул. „Христо Ботев” № 116.
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. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9703 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9618 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9618 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр.
София за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.36. „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9746 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9619 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9619 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Монтана, бул. „Трети март” № 39.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37. „СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД, гр. Стара Загора (предложение с
изх.№ 000030-9741-02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9643-01.08.2018 г.)
На 01.08.2018 г. с вх. № 000030-9643, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр.Стара Загора, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 79.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИНТИЯ
ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,
бул. „Св.Патриарх Евтимий“ № 79, ЕИК: 200464045, представлявано от Благовестка Иванова
Методиева – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 79.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38. „ЕВРО-ГЕЙМС“ ЕООД, гр. Благоевград (предложение с изх.№ 000030-9745 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9644 от 01.08.2018 г.)
На 01.08.2017 г. с вх. № № 000030-9644 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО-ГЕЙМС” ЕООД,
гр. Благоевград, 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 в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко”, № 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 „ЕВРОГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” №
1, ЕИК: 130934375, представлявано от Теменужка Кънчева Иванова – управител, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален
автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали
Марко” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО-ГЕЙМС” ЕООД, гр. Благоевград,
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. „В ИСИЕ И“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9725 от 02.08.2018 г.
по искане с вх. № 000030-9672 от 01.08.2018 г.)
На 01.08.2018 г. с вх. № 000030-9672 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на 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 В ИСИЕ
И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
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Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, за подмяна на 8 /осем/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
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
Против - няма.
3. За игри в игрално казино (онлайн):
3.1. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9704 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9601 от 31.07.2018 г.)
На 31.07.2018 г. с вх. № 000030-9601, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД,
гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрален софтуер на комуникационното оборудване
за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.winbet.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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 промяна в издаден лиценз на
„УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, изразяваща се в увеличение на 3 /три/ броя игрален
софтуер на комуникационното оборудване за организиране на хазартни игри онлайн в
игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.winbet.bg/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2. „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9727 от
02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9641 от 01.08.2018 г.)
На 01.08.2018 г. с вх. № 000030-9641, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване
за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.winbet.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, ЕИК: 203294705, представлявано от
Малина Иванова Славчева - управител, изразяваща се в увеличение с 1 /един/ брой игрален
софтуер на комуникационното оборудване за организиране на хазартни игри онлайн в
игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.winbet.bg.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3. „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-9738 от 02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9638 от 01.08.2018 г.)
На 01.08.2018 г. с вх. № 000030-9638, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ
БЪЛГАРИЯ“ EООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.palmsbet.com/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на 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 промяна в издаден лиценз на
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ЕИК: 203127300, представлявано от Живка
Миланова Атанасова – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.palmsbet.com /.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За тото и лото игри:
4.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-9724 от 02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9711 от 02.08.2018 г.)
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На 02.08.2018 г. с вх. № 000030-9711, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в намаление с 1
/един/ брой и увеличение с 2 /два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 16
2. гр. Сливен, ул. „Аспарух“ № 6 А
II. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Стефан Малинов“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9721 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9698 от 01.08.2018 г.)
На 01.08.2018 г. с вх. № 000030-9698, 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 2 /два/ броя и
увеличение с 4 /четири/ броя на букмейкърските пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано заедно от Милен
Иванов Стаматов и Николаос Арсенопулос- управители, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за 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. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Ключ“ № 2 А
2. гр. Шумен, ул. „Васил Друмев“ № 12
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Левски - В“, бл. 19, вх. Д, ет. 1
2. с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Вит“ № 17
3. гр. Стара Загора, ул. „Никола Дечев“, № 8, вх. А, ет. 0
4. гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 30 Г
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх.
№ 000030-9722 от 02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9710-02.08.2018 г.)
На 02.08.2018 г. с вх. № 000030-9710, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в намаление с 1 /един/ брой и увеличение с 2
/два/ броя на тото пунктовете.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адреса на пунктовете,
в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 16
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2. гр. Сливен, ул. „Аспарух“ № 6 А
II. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Стефан Малинов“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9720 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9699 от 01.08.2018 г.)
На 01.08.2018 г. с вх. № 000030-9699 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 2 /два/ броя и увеличение с 4 /четири/ 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. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Ключ“ № 2 А
2. гр. Шумен, ул. „Васил Друмев“ № 12
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Левски - В“, бл. 19, вх. Д, ет. 1
2. с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Вит“ № 17
3. гр. Стара Загора, ул. „Никола Дечев“, № 8, вх. А, ет. 0
4. гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 30 Г
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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6. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
6.1. „ЕВРОБЕТ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9719 от 02.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9700 от 01.08.2018 г.)
На 01.08.2018 г. с вх. № 000030-9700, 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 2 /два/ броя и увеличение с 4 /четири/ 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. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Ключ“ № 2 А
2. гр. Шумен, ул. „Васил Друмев“ № 12
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Левски - В“, бл. 19, вх. Д, ет. 1
2. с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Вит“ № 17
3. гр. Стара Загора, ул. „Никола Дечев“, № 8, вх. А, ет. 0
4. гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 30 Г
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети. Разглеждане на искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1. „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, гр. Пловдив (предложение с изх. № 000030-9632 от
01.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9506 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9506, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ”
ООД, гр. Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
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хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Суворов“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „МEРИТ
ГЛОБЪЛ ГЕЙМ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен“,
ул. „Васил Левски“ № 52, ЕИК: 204730828, представлявано от Хамит Нежат Джанътез само
заедно с Росен Йорданов Киришев или Хамит Нежат Джанътез само заедно с Курти Георгиев
Куртев или Бурхан Генч само заедно с Росен Йорданов Киришев или Бурхан Генч само
заедно с Курти Георгиев Куртев – управители, за промяна в залога за игралните маси в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Суворов“ № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „СИТ-33“ ЕООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9683 от 01.08.2018 г. по
искане с вх. № 000030-9500 от 30.07.2018 г.)
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9500, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №
102В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТ –
33” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Лилия Миткова Петрова управител, за намаление с 1 /един/ брой на системите за формиране на премия джакпот в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 102В.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ-33” ЕООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За лотарийни игри:
3.1. „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ДП, гр. София (предложение с изх. №
000030-9747 от 02.08.2018 г. по искане с вх. № 000030-9709-02.08.2018 г.)
На 02.08.2018 г. с вх. № 000030-9709, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на нова
разновидност с наименование „ФЕН ЗОНА” - първи тираж и 1 /един/ брой образец на талон
към нея, с общ брой 12 000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи за съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че същите отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, 9 и 11 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за организиране на моментна лотарийна игра
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с 40 /четиридесет/ броя разновидности, в това число
въвеждането на нова разновидност с наименование „ФЕН ЗОНА” – първи тираж.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова разновидност „ФЕН ЗОНА” - първи тираж, с общ
брой 12 000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ТОТАЛ КЪМПАНИ“ ООД, гр. София (предложение с изх. № 000030-9723 от
02.08.2018 г. по писмо с вх. № 000030-9640 от 01.08.2018 г.)
На 01.08.2018 г. с молба с вх. № 000030-9640, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 000030-9270/24.07.2018 г.,
което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9314/26.07.2018 г.
На 08.06.2018 г. с вх. № 000030-7063 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин“ № 1.
Грешката в Решение № 000030-9270/24.07.2018 г. се изразява в следното:
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В изготвеното предложение е допусната грешка в изписването на адреса, а именно:
гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин“ № 1.
Вярното изписване на адреса е: гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин“ № 36А.
На основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очeвидна фактическа грешка в Решение № 000030-9270/24.07.2018 г.,
което да се отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-9314/26.07.2018
г. на „ТОТАЛ КЪМПАНИ” ООД, гр. София, изразяваща се в погрешно изписване на
адреса, вярно исписване е: гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин“ № 36А.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-9754 от 02.08.2018 г.
На 30.07.2018 г. с вх. № 000030-9504, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000“ ЕООД,
гр. София, за прекратяване действието на издаден лиценз № 000030-5994 от 16.05.2018 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
бул. „Трети март“ № 39.
На 12.06.2018 г. с вх. № 000030-7205 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39. С Решение № 0000309274 от 24.07.2018 г. на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за хазарта, ДКХ е издала лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
бул. „Трети март“ № 39.
На основание чл. 35, ал. 1, т. 5 от Закона за хазарта, лицензът се прекратява при
издаване на нов лиценз за същата дейност, на същото лице, за същия вид хазартна игра и в
същия обект.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 1, т. 5 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното административно производство по писмено искане с
вх. № 000030-9504 от 30.07.2018 г. от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на издаден лиценз № 000030-5994 от 16.05.2018 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
бул. „Трети март“ № 39, поради това, че той автоматически е прекратен с издаването на
новия лиценз.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка с изх. № 000030-9761 от 02.08.2018 г.
На 21.06.2018 г. с вх. № 000030-7899, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ“ ЕАД,
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гр. София за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри. Искането е за вписване на промяна в обстоятелствата в дадено на
организатора Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6797/04.06.2018 г.
На основание чл. 33, ал. 2, изречение 2 от ЗХ, се извърши проверка на документите по
подаденото искане, при която се установи, че на 15.06.2018 г. в Регистъра на дружеството е
вписана промяна в собствеността на дружеството и приемането на нов член на Съвета на
директорите. С Решение № 000030-8241 от 29.06.2018 г. ДКХ приема, че са изпълнени
изискванията на ЗХ по отношение на вписаната промяна в Търговския регистър на
дружеството.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява образуваното административно производство по писмено искане с
вх. № 000030-7899 от 21.06.2018 г. за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за организиране на хазартни игри.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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